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Navodila MŠŠ za izvajanje operacij ESS – dodatek 2

Dodatek 2: primer aneksa k pogodbi o zaposlitvi, ter vzorec obračuna plače, primer dogovora in
sklepa o delovni uspešnosti na podlagi povečanega obsega dela, primer odredbe o nadurnem
delu
PRIMER ANEKSA K POGODBI o ZAPOSLITVI:
Na podlagi pogodbe o sofinanciranju izvedbe projekta št. ŠTEVILKA v okviru Operativnega programa razvoja
človeških virov za obdobje 2007-2013: NASLOV PROJEKTA, ki jo je IME USTANOVE sklenilo z
Ministrstvom za šolstvo in šport Republike Slovenije dne ----------------------- in potreb IME USTANOVE po
izvajanju nalog iz tega projekta
Organizacija, ki jo zastopa ----------------------- kot direktor IME USTANOVE
(v nadaljevanju delodajalec)
in
Ime priimek, naslov sodelavca, zaposlen na IME USTANOVE na delovnem mestu ---------------------(v nadaljevanju delojemalec)
sklepata naslednji
Aneks št. --------k pogodbi o zaposlitvi z dne --------------

1. člen
(Ugotovitve)
Stranki ugotavljata, da:
-

ima delojemalec sklenjeno pogodbo o zaposlitvi za nedoločen čas, polni delovni čas za delovno mesto ------------------------------je bila IME USTANOVE izbrana na javnem razpisu Ministrstva za šolstvo in šport NAZIV RAZPISA
za sofinanciranje projekta NAZIV PROJEKTA (št. pogodbe ŠT. POGODBE) v okviru Operativnega
programa razvoja človeških virov za obdobje 2007-2013
pogodbene obveznosti projekta so podlaga za dopolnitev pogodbe o zaposlitvi med delodajalcem in
delojemalcem in so takšne narave, da ni potrebno sklepati nove pogodbe o zaposlitvi

2. člen
(Namen aneksa)
Z aneksom k pogodbi o zaposlitvi delodajalec določi delojemalca, da bo opravljal naloge potrebne za izvedbo
projekta iz 2. alineje 1. člena in se nanašajo na IME NALOG IZ PROJEKTA. Naloge iz tega projekta so v
skladu z zahtevami delovnega mesta delojemalca.

3. člen
(Veljavnost aneksa)
Stranki se sporazumno dogovorita, da se določba ------ člena pogodbe o zaposlitvi z dne ------------, ki
opredeljuje delovno mesto -------------- spremeni za čas od DATUM do DATUM. Po tem obdobju se ta člen v
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primeru, da ne bo spremenjena ali sklenjena nova pogodba o zaposlitvi uporablja v vsebini kot je bil pred
uveljavitvijo tega aneksa.

4. člen
(Sprememba)
Od DATUM do DATUM bo delojemalec na svojem delovnem mestu opravljal naloge -----------------------------projekta iz 2. alineje 1. člena -------------------------------------------- v obsegu _________% polne delovne obveze,
to je povprečno _________ ur mesečno.
Naloge so sledeče:
Najkasneje ob koncu zadnjega delovnega dne v mesecu mora delojemalec oddati časovnico o opravljenem delu v
skladu s tem aneksom in navodili Ministrstva za šolstvo in šport za izvajanje projektov ESS.
Delojemalec se zavezuje, da bo v primeru obveščanja javnosti upošteval Navodila Ministrstva za šolstvo in šport
za izvajanje projektov ESS.

5. člen
(Plačilo za opravljeno delo)
Delavec bo za povprečno mesečno delovno obveznost v trajanju _____________ delovnih ur opravljenih na
projektu, prejel plačilo v višini ____________ EUR bruto plače oziroma _____________ EUR bruto na uro. V
primeru zakonske spremembe vrednosti osnovne plače, se bruto višina plačila ustrezno popravi. Izplačilo plačila
bo izvedeno vsak mesec v rokih, ki veljajo za izplačilo plač.

6. člen
(pričetek veljavnosti)
Aneks k pogodbi prične veljati z dnem podpisa obeh pogodbenih strank, uporablja pa se od DATUM do
DATUM.

7. člen
Ostale določbe pogodbe o zaposlitvi ostanejo nespremenjene.
8. člen
Aneks se sklene v štirih (4) izvodih, od katerih prejme delojemalec en (1) izvod, delodajalec pa tri (3) izvode.
Datum:

Datum:
Delojemalec:
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PRIMER dogovora o povečanem obsegu dela z naslova delovne uspešnosti (javna uprava)
Datum:
Na podlagi 22. e člena Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 95/2007- UPB7,
17/08, 58/08 in 80/08) in Uredbe o delovni uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela za javne
uslužbence (Uradni list RS, št. 53/2008 in 89/2008) skleneta

Ime in Priimek vodje
in
javni(a) uslužbenec (ka):
Ime in Priimek, naziv delovnega mesta
DOGOVOR
o povečanem obsegu dela
»Ime in priimek JU«, razporejen na delovno mesto »naziv delovnega mesta« v »ime službe«, bo imel
v mesecu IME MESECA IN LETO pri opravljanju rednih nalog / nalog na projektu povečan obseg
dela zaradi naslednjih nalog:
-

Naloga 1
Naloga 2 …
…

O delu plače za plačilo delovne uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela za opravljeno delo, ki
presega pričakovane rezultate in ki lahko znaša največ 20 % osnovne plače javnega uslužbenca, odloči
predstojnik s sklepom.

Ime in priimek JU

Ime in priimek vodje
VODJA -------------------------------
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PRIMER sklepa o določitvi višine delovne uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela za
vsakega posameznika (javna uprava)
Številka:
Datum:
Na podlagi 22. e člena Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 95/2007- UPB, 17/08, 58/08
in 80/08) in 5. člena Uredbe o delovni uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela za javne uslužbence
(Uradni list RS, št. 53/2008 in 89/2008) izdajam
SKLEP
o določitvi delovne uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela
1.

Ime in priimek JU razporejen na delovno mesto »naziv dm« v Službi »ime službe«, prejme delovno
uspešnost iz naslova povečanega obsega dela, za opravljeno delo v mesecu IME MESECA IN LETO,
ki presega pričakovane rezultate, v višini ….% osnovne plače javnega uslužbenca in se obračuna pri
plači za mesec IME MESECA IN LETO.

2.

Dodatne naloge iz 1. točke tega sklepa so opredeljene v dogovoru o povečanem obsegu dela.
Obrazložitev:

Predstojnik oziroma javni uslužbenec pooblaščen za organizacijo dela in javni uslužbenec sta v skladu z 22. e
členom Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 95/2007- UPB7, 17/08, 58/08 in 80/08) in
Uredbo o delovni uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela za javne uslužbence (Uradni list RS, št. 53/2008
in 89/2008), sklenila dogovor o povečanem obsegu dela.
O delu plače za plačilo delovne uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela za javne uslužbence, ki lahko
znaša največ 20 % osnovne plače javnega uslužbenca, v skladu s 5. členom Uredbe o delovni uspešnosti iz
naslova povečanega obsega dela za javne uslužbence (Uradni list RS, št. 53/2008 in 89/2008), odloči predstojnik
s sklepom.
Javni uslužbenec prejme za opravljeno delo delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela kot je
razvidno iz izreka tega sklepa.
Dogovor iz druge točke tega sklepa, v katerem so opredeljene dodatne naloge, je priloga in sestavni del tega
sklepa.
Pravni pouk:
Zoper ta sklep je dovoljena pritožba v roku 8 dni od njegove vročitve pri…. Pritožba se vloži pisno pri
predstojniku, ki je izdal sklep. Če je pritožba poslana priporočeno po pošti, se šteje, da je pravočasna, če je
oddana na pošto zadnji dan pritožbenega roka. O pritožbi bo odločala …..
IME IN PRIIMEK
Priloga:
-

direktor/ravnatelj
dogovor o povečanem obsegu dela

Sklep prejmejo:
-

Ime in priimek JU
osebni spis, tu
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ODREDBA ZA NADURNO DELO
Podpisani ____________________________ odrejam, da delavec _____________________________
(ime

in

priimek

osebe,

ki

odreja

delo)

(ime in priimek delavca)
dne ______________________oziroma v času od dne _________________ do dne _______________
predvidoma v času od ____________ do ___________ ure, opravi nadurno delo
zaradi ____________________________________________________________________________.
(napisati razlog za izdajo odredbe)

V Ljubljani, dne ______________________

_________________________
(podpis odredbodajalca)

OBRAČUN OPRAVLJENEGA DELA
Datum
začetka

Ura
začetka

Datum
konca

Ura konca

V Ljubljani, dne ______________________

Število
opravljenih ur

Opis del in nalog

_________________________
(podpis delavca)

Potrjujem, da sem opravil pregled opravljenega dela delavca, da je delavec dejansko v času, ki mu je bil odrejen
oziroma, ki ga je navedel v obračunu opravljal dela in naloge, ki so navedene kot tudi da je obračun opravljenih
ur pravilen.

V Ljubljani, dne ______________________

_________________________
(podpis odredbodajalca)
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