
Številka: 0100-712/2017/9
Ljubljana, 17.11.2017
EVA 2017-3130-0045

GENERALNI SEKRETARIAT VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE
Gp.gs@gov.si

ZADEVA: Predlog uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o enotni metodologiji in 
obrazcih za obračun in izplačilo plač v javnem sektorju
1. Predlog sklepov vlade:
Na podlagi prvega odstavka 40. člena Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 
108/09 – uradno prečiščeno besedilo, 13/10, 59/10, 85/10, 107/10, 35/11 - ORZSPJS49a, 27/12 –
odl. US, 40/12 – ZUJF, 46/13, 25/14 – ZFU, 50/14, 95/14 – ZUPPJS15, 82/15 in 23/17 – ZDOdv)
je Vlada Republike Slovenije na svoji .....…. seji dne ………..pod točko……. sprejela naslednji 

SKLEP

Vlada Republike Slovenije je izdala Uredbo o spremembah in dopolnitvah Uredbe o enotni 
metodologiji in obrazcih za obračun in izplačilo plač v javnem sektorju ter jo objavi v Uradnem listu 
Republike Slovenije.

                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                            

   Mag. Lilijana Kozlovič
                                                                                             GENERALNA SEKRETARKA  

Sklep prejmejo: 
− ministrstva,
− vladne službe.
2. Predlog za obravnavo predloga zakona po nujnem ali skrajšanem postopku v državnem 
zboru z obrazložitvijo razlogov:
(Navedite razloge, razen za predlog zakona o ratifikaciji mednarodne pogodbe, ki se obravnava po 
nujnem postopku – 169. člen Poslovnika državnega zbora.)
3.a Osebe, odgovorne za strokovno pripravo in usklajenost gradiva:

– mag. Igor Kotnik, generalni direktor,
– mag. Branko Vidič, vodja Sektorja za plače v javnem sektorju,
– Barbara Lavtar, podsekretarka

3.b Zunanji strokovnjaki, ki so sodelovali pri pripravi dela ali celotnega gradiva:
(Navedite osebno ime zunanjega strokovnjaka ali firmo in naslov pravne osebe, ki je sodelovala pri 
pripravi predloga predpisa ali splošnega akta za izvrševanje javnih pooblastil.
(Navedite s tem povezane stroške, ki bremenijo javnofinančna sredstva ali navedite, da sodelovanje 
strokovnjaka ni povezano z javnofinančnimi izdatki.)
4. Predstavniki vlade, ki bodo sodelovali pri delu državnega zbora:
(Navedite imena in priimke ter funkcije ali nazive.)
5. Kratek povzetek gradiva:
V predlaganem gradivu se dopolni dodatek za opravljanje posebno nevarnih nalog – C201, ki na 
podlagi drugega odstavka 74. člena Zakona o organiziranosti in delu v policiji velja tudi za čas 
usposabljanja za policiste Specialne enote.
Na podlagi 3. člena Uredbe o določitvi višine dodatnega plačila policistom, ki jim je odrejeno 
opravlanje dela v skladu s prvim odstavkom 73. člena Zakona o organiziranosti in delu v policiji se 
faktor 0,172 % pri izplačilu delovne uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela (D041) nadomesti 
z 0,430 %.

Zakon o sodniški službi v drugem odstavku 34. člena določa pogoje za znižanje plače do višine 20 
odstotkov za čas do enega leta. V uredbi doslej navedeni izraz ni bil opredeljen. Zaradi tega je 



dodana nova šifra izraza Z609 kot odbitek od plače. Posledično je treba dopolniti plačilni listi  1 in 2 z 
navedbo na novo opredeljenega odbitka.
Dodatkoma pod šifro C011 in C012, ki se nanašata na izplačilo položajnega dodatka za čas 
nadomeščanja, se dopolni način izračuna tako, da se osnovna plača FJU nadomesti z bruto urno 
postavko za osnovno plačo FJU.
Dodatkom, ki se nanašajo na delo v tujini (C071, C072, C073, C074, C075, C076, C077, C078, C081, 
C082, C083), je spremenjen indikator A1, ki določa način upoštevanja izračunanih zneskov v
nadomestilu plače. Indikator se spremeni v 1, kar pomeni, da se v nadomestilu izračunajo na podlagi 
normiranih ur rednega dela.

6. Presoja posledic za:
a) javnofinančna sredstva nad 40.000 EUR v tekočem in 

naslednjih treh letih
NE

b) usklajenost slovenskega pravnega reda s pravnim 
redom Evropske unije NE

c) administrativne posledice NE
č) gospodarstvo, zlasti mala in srednja podjetja ter 

konkurenčnost podjetij NE

d) okolje, vključno s prostorskimi in varstvenimi vidiki NE
e) socialno področje NE
f) dokumente razvojnega načrtovanja:

 nacionalne dokumente razvojnega načrtovanja
 razvojne politike na ravni programov po 

strukturi razvojne klasifikacije programskega 
proračuna

 razvojne dokumente Evropske unije in 
mednarodnih organizacij

NE

7.a Predstavitev ocene finančnih posledic nad 40.000 EUR:
(Samo če izberete DA pod točko 6.a.)

I. Ocena finančnih posledic, ki niso načrtovane v sprejetem proračunu
Tekoče leto (t) t + 1 t + 2 t + 3

Predvideno povečanje (+) ali 
zmanjšanje (–) prihodkov 
državnega proračuna 
Predvideno povečanje (+) ali 
zmanjšanje (–) prihodkov 
občinskih proračunov 
Predvideno povečanje (+) ali 
zmanjšanje (–) odhodkov 
državnega proračuna 
Predvideno povečanje (+) ali 
zmanjšanje (–) odhodkov 
občinskih proračunov
Predvideno povečanje (+) ali 
zmanjšanje (–) obveznosti za 
druga javnofinančna sredstva
II. Finančne posledice za državni proračun

II.a Pravice porabe za izvedbo predlaganih rešitev so zagotovljene:



Ime proračunskega 
uporabnika 

Šifra in naziv ukrepa, 
projekta

Šifra in 
naziv 

proračunske 
postavke

Znesek za 
tekoče leto 

(t)
Znesek za t + 1

SKUPAJ
II.b Manjkajoče pravice porabe bodo zagotovljene s prerazporeditvijo:

Ime proračunskega 
uporabnika 

Šifra in naziv ukrepa, 
projekta

Šifra in 
naziv 

proračunske 
postavke 

Znesek za 
tekoče leto 

(t)
Znesek za t + 1 

SKUPAJ
II.c Načrtovana nadomestitev zmanjšanih prihodkov in povečanih odhodkov proračuna:

Novi prihodki Znesek za tekoče leto 
(t) Znesek za t + 1

SKUPAJ

OBRAZLOŽITEV:
I. Ocena finančnih posledic, ki niso načrtovane v sprejetem proračunu
II. Finančne posledice za državni proračun

II.a Pravice porabe za izvedbo predlaganih rešitev so zagotovljene:
II.b Manjkajoče pravice porabe bodo zagotovljene s prerazporeditvijo:
II.c Načrtovana nadomestitev zmanjšanih prihodkov in povečanih odhodkov 
proračuna:

7.b Predstavitev ocene finančnih posledic pod 40.000 EUR:
(Samo če izberete NE pod točko 6.a.)
Kratka obrazložitev
Neposrednih finančnih posledic predlog sprememb in dopolnitev uredbe ne povzroča. 

8. Predstavitev sodelovanja z združenji občin:

Vsebina predloženega gradiva (predpisa) vpliva na:
- pristojnosti občin,
- delovanje občin,
- financiranje občin.

NE

Gradivo (predpis) je bilo poslano v mnenje: 
 Skupnosti občin Slovenije SOS: NE
 Združenju občin Slovenije ZOS: NE
 Združenju mestnih občin Slovenije ZMOS: NE

Predlogi in pripombe združenj so bili upoštevani:
 v celoti,
 večinoma,
 delno,
 niso bili upoštevani.

Bistveni predlogi in pripombe, ki niso bili upoštevani.



9. Predstavitev sodelovanja javnosti:
Gradivo je bilo predhodno objavljeno na spletni strani predlagatelja: NE
Gradivo ni takšne narave, da bi ga bilo treba objaviti na spletni strani predlagatelja.
(Če je odgovor DA, navedite:
Datum objave: ………
V razpravo so bili vključeni: 
 nevladne organizacije, 
 predstavniki zainteresirane javnosti,
 predstavniki strokovne javnosti.
 .
Mnenja, predlogi in pripombe z navedbo predlagateljev (imen in priimkov fizičnih oseb, ki niso 
poslovni subjekti, ne navajajte):

Upoštevani so bili:
 v celoti,
 večinoma,
 delno,
 niso bili upoštevani.

Bistvena mnenja, predlogi in pripombe, ki niso bili upoštevani, ter razlogi za neupoštevanje:

Poročilo je bilo dano ……………..

Javnost je bila vključena v pripravo gradiva v skladu z Zakonom o …, kar je navedeno v predlogu 
predpisa.)

10. Pri pripravi gradiva so bile upoštevane zahteve iz Resolucije o 
normativni dejavnosti:
Gradivo je bilo poslano v usklajevanje:

●Službi Vlade RS za zakonodajo,
●Ministrstvu za finance,
●Ministrstvu za notranje zadeve,

      ●Usklajevanje predloga uredbe na medresorski delovni skupini ni bilo, 
ker gre za spremembe in dopolnitve, ki so posledica sprememb drugih 
normativnih predpisov.

DA

11. Gradivo je uvrščeno v delovni program vlade: DA

Boris Koprivnikar
                                                                                                           MINISTER   



PREDLOG EVA: 2017-3130-0045

       
Na podlagi prvega odstavka 40. člena Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 108/09
– uradno prečiščeno besedilo, 13/10, 59/10, 85/10, 107/10, 35/11 – ORZSPJS49a, 27/12 – odl. US, 
40/12 – ZUJF, 46/13, 25/14 – ZFU, 50/14, 95/14 – ZUPPJS15, 82/15 in 23/17 – ZDOdv) izdaja Vlada 
Republike Slovenije 

U R E D B O

o spremembah in dopolnitvah Uredbe o enotni metodologiji in obrazcih za obračun in izplačilo 

plač v javnem sektorju

1. člen

V Uredbi o enotni metodologiji in obrazcih za obračun in izplačilo plač v javnem sektorju (Uradni list RS, 
št. 14/09, 23/09, 48/09, 113/09, 25/10, 67/10, 105/10, 45/12, 24/13, 51/13, 12/14, 24/14, 52/14, 59/14, 
24/15, 3/16, 70/16 in 14/17) se v 2. členu v preglednici izrazov vrstica s šifro Z080 spremeni tako, da se 
glasi:
»

Z080 bruto plača in nadomestila

A010 + A020 + C (dodatki) + D (delovna uspešnost) + E 
(delo prek polnega delovnega časa) + O (dežurstvo prek 
polnega delovnega časa) + B (nadomestila) + G 
(nadomestila) + H (nadomestila) – Z604 – Z609 – Z611 –
Z620

1,2

«.

Za vrstico s šifro Z606 se doda nova vrstica, ki se glasi:
»

Z609 znesek znižanja plače –
34. člen ZSS

znižanje v skladu z drugim odstavkom 34. člena Zakona 
o sodniški službi

1

«.

2. člen

V drugem odstavku 3. člena se v preglednici vrstice s šiframi C011, C012, C071, C072, C073, C074, 
C075, C076, C077, C078, C081, C082 in C083 spremenijo tako, da se glasijo: 

»

od 0,05 do 
0,12

bruto urna postavka 
za osnovno plačo 
FJU x faktor x 
število normiranih 
ur; 

24. člen ZSPJS

0 1 1
C011

položajni 
dodatek –
nadomeščanje

dodatki

od 0,01 do
0,10

bruto urna postavka 
za osnovno plačo 

za čas, ko javni 
uslužbenec 
izvršuje 
pooblastila v zvezi 
z vodenjem, 
usklajevanjem ali 
izvajanjem dela 
notranje 
organizacijske 0 1 2



FJU x faktor x 
število normiranih 
ur; 

20. člen PJUDT

enote 
(nadomeščanje)

C012
položajni 
dodatek –
nadomeščanje

dodatki

faktor 
določen v 
skladu s 4. 
členom 
Uredbe o 
kriterijih za 
določitev 
višine 
položajnega 
dodatka

bruto urna postavka 
za osnovno plačo 
FJU x faktor x 
število normiranih 
ur;

za čas, ko vodja 
ene notranje 
organizacijske 
enote nadomešča 
vodjo druge 
notranje 
organizacijske 
enote

0 1 1

C071

dodatek za 
posebne 
življenjske 
razmere v tujini

dodatki 16. člen PJUDT 1 1 2

C072

dodatek za 
posebne pogoje 
bivanja in 
delovanja

dodatki

prvi odstavek 10. 
člena MOM; 

dodatek 300 EUR 
mesečno: 

– za ekstremne 
temperaturne 
spremembe, 

– za izredno slabe 
higienske razmere; 
dodatka C072 in 
C073 se ne 
izključujeta

1 1 2

C073

dodatek za 
posebne pogoje 
bivanja in 
delovanja

dodatki

drugi odstavek 10. 
člena MOM; 

– za prisotnost 
zdravju škodljive in 
strupene snovi, 

– za visoko 
onesnaženost, 

– za prisotnost 
radiološke, biološke 
in kemične snovi, 

– za izpostavljenost 
kužnim nalezljivim 
boleznim in 
epidemijam;dodatka 
C072 in C073 se ne 
izključujeta

1 1 2



C081 dodatek za 
oddaljenost dodatki 9. člen PJUDT 1 1 2

C082
dodatek za 
zahtevnost 
dela v tujini

dodatki do 0,10 10. člen PJUDT; 
C082=Z070 x 0,10 1 1 2

C083
dodatek za 
opravljanje 
dodatnih nalog

dodatki

11. člen PJUDT; 

– tarifni razred IV in 
V C083=277,34 € x 
Z450, 

– tarifni razred VI 
C083=176,49 € x 
Z450, 

– tarifni razred VII in 
več C083=151,28 € 
x Z450

1 1 2

«.

Vrstici s šiframa C200 in C201 se spremenita tako, da se glasita:

»

C200 dodatek za 
usposabljanje

dodatki 0,3

30. in 31. člen ZSPJS,

39. člen KPJS

bruto urna postavka za osnovno 
plačo za obračun x število ur x 
factor;

posebno nevarne naloge z 
najvišjo stopnjo ogroženosti 
življenja – Posebna policijska 
enota

0 1 1

C074
dodatek za 
nevarne naloge 
(MOM)

dodatki
9. člen MOM

1 1 2

C075 dodatek za 
nevarnost dodatki

prvi in drugi 
odstavek 15. člena 
PJUDT

1 1 2

C076
dodatek za 
posebno 
nevarne naloge

dodatki tretji odstavek 15. 
člena PJUDT 1 1 2

C077

dodatek za 
nevarnost na 
območju 
delovanja 
(MOM)

dodatki 8. člen MOM 1 1 2

C078
dodatek za 
poveljevanje 
(MOM)

dodatki 11. člen MOM 1 1 2



C201

dodatek za 
opravljanje 

posebno nevarnih 
nalog in za čas 
usposabljanja 

policistov 
Specialne enote za 
izvajanje teh nalog

dodatki 0,65

30. in 31. člen ZSPJS,

39. člen KPJS,

prvi odstavek 74. člena ZODPol;

drugi odstavek 74. člena 
ZODPol

bruto urna postavka za osnovno 
plačo za obračun x število ur x 
factor;

posebno nevarne naloge z 
najvišjo stopnjo ogroženosti 
življenja – Posebna policijska 
enota, Specialna enota, drugi 
policisti

0 1 1

«.

V vrstici D041 se odstotek »0,172 %«  nadomesti z odstotkom »0,430 %«.

3. člen

V prilogi 1 se v plačilni listi 1 za vrstico <Z604> doda nova vrstica, ki se glasi:

»

<Z609> Znesek znižanja plače FJU - 34. člen ZSS        <Znesek>

«.

V plačilni listi 2 se za vrstico <Z604> doda nova vrstica, ki se glasi:

»

<Z609> Znesek znižanja plače FJU - 34. člen ZSS        <Znesek>

«.

KONČNA DOLOČBA

4. člen

Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. 

Vlada Republike Slovenije
    dr. Miroslav Cerar
        predsednik

Številka 0100-712/2017/9
Ljubljana, 17.novembra 2017
EVA 2017-3130-0045



PRILOGA

OBRAZLOŽITEV

I. UVOD

1. Pravna podlaga (besedilo, vsebina zakonske določbe, ki je podlaga za izdajo predpisa):

– 40. člen Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 108/09 – uradno prečiščeno 
besedilo, 13/10, 59/10, 85/10, 107/10, 35/11 – ORZSPJS49a, 27/12 – odl. US, 40/12–ZUJF, 
46/13, 25/14 – ZFU, 50/14, 95/14 – ZUPPJS15, 82/15 in 23/17 – ZDOdv),

2. Predstavitev presoje posledic na posamezna področja, če te niso mogle biti celovito predstavljene v 
predlogu zakona:

       
3. Izjava o skladnosti predloga predpisa s pravnimi akti Evropske unije in korelacijska tabela, če gre za 

prenos direktive.

Izjava o skladnosti (pdf. format) – izvoz iz baze RPS.

4. Rok za izdajo uredbe, določen z zakonom

5. Splošna obrazložitev predloga uredbe, če je potrebna

6. Predstavitev presoje posledic za posamezna področja, če te niso mogle biti celovito predstavljene v 
predlogu zakona



. VSEBINSKA OBRAZLOŽITEV PREDLAGANIH REŠITEV

Obrazložitev k posameznim členom:

K 1. členu

Dodana je nova šifra zneska znižanja plače (Z609), katerega podlaga je drugi odstavek 34. člena Zakona 
o sodniški službi. 

K 2. členu

Pri dodatkih, ki sodijo k izplačilu plače za delo v tujini (C071, C072, C073, C074, C075, C076, C077, 
C078, C081, C082 in C083), se v stolpcu A1 »0« nadomesti z »1«. Indikator A1 določa, kako se izplačila 
dodatkov upoštevajo v osnovi za nadomestilo plače. Pri vrsti izplačila C076 se v stolpcu način izračuna 
črta besedilo »do 302,55 €« zato, da se uredba ne bo spreminjala vsakokrat, ko se spremeni nominalna 
vrednost dodatka za posebno nevarne naloge, ki je objavljena v Uredbi plačah in drugih prejemkih javnih 
uslužbencev za delo v tujini.

Dopolnita se šifri izplačil C200 in C201. Do dodatka v višini 65% od osnovne plače so upravičeni policisti 
Specialne enote za čas usposabljanj za izvajanje posebno nevarnih nalog. Temu ustrezno se je dopolnila 
vrstica s šifro izplačila C201. V dosedanjem dodatku za usposabljanje (C200) se izvzame pravna podlaga 
(drugi odstavek 74. člena Zakona o organiziranosti in delu v policiji) ter besedna zveza »Specialna 
enota«, saj so usposabljanja zanje navedena v izplačilu pod šifro C201.

Izplačilu D041 (delovna uspešnost iz naslova povečanega obsega dela) se faktor 0,172 % nadomesti z 
0,430 % (Uredba o določitvi višine dodatnega plačila policistom, ki jim je odrejeno opravljanje dela v 
skladu s prvim odstavkom 73. člena Zakona o organiziranosti in delu v policiji)

K 3. členu

Zaradi nove šifre Z609, ki se nanaša na zmanjšanje plače funkcionarju na podlagi Zakona o sodniški 
službi, se dopolniita tudi plačilni listi 1 in 2.

K 4. členu

Spremembe in dopolnitve veljajo naslednji dan po objavi v Uradnem listu.
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