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PRILOGA 1

Številka: 007-192/2017-14
Ljubljana, dne 06. 02. 2018
EVA 2017-1911-0012

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

ZADEVA: Uredba o spremembah in dopolnitvi Uredbe o plačah in drugih prejemkih 
pripadnikov Slovenske vojske pri izvajanju obveznosti, prevzetih v mednarodnih 
organizacijah oziroma z mednarodnimi pogodbami – predlog za obravnavo
1. Predlog sklepov vlade:
Na podlagi 21. člena Zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 24/05 – uradno 
prečiščeno besedilo, 109/08, 38/10 – ZUKN, 8/12, 21/13, 47/13 – ZDU-1G, 65/14 in 55/17) 
je Vlada Republike Slovenije  na……..seji dne ……..sprejela naslednji 

S K L E P

Vlada Republike Slovenije je izdala Uredbo o spremembah in dopolnitvi Uredbe o plačah in 
drugih prejemkih pripadnikov Slovenske vojske pri izvajanju obveznosti, prevzetih v 
mednarodnih organizacijah oziroma z mednarodnimi pogodbami, 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:
Generalmajor dr. Andrej Osterman, načelnik GŠSV
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 
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sodelovanje strokovnjaka ni povezano z javnofinančnimi izdatki.)
4. Predstavniki vlade, ki bodo sodelovali pri delu državnega zbora:

/
5. Kratek povzetek gradiva:
Ugotavljamo, da se nominalne osnove za plače v prilogi 1 Uredbe o plačah in drugih 
prejemkih pripadnikov Slovenske vojske pri izvajanju obveznosti, prevzetih v mednarodnih 
organizacijah oziroma z mednarodnimi pogodbami (Uradni list RS, št. 67/08, 98/10, 41/12, 
96/14, 98/15 in 25/17); v nadaljnjem besedilu: UMOM), in Uredbe o plačah in drugih 
prejemkih javnih uslužbencev za delo v tujini (Uradni list RS, št. 14/09, 16/09 – popr., 23/09, 
52/10, 67/10, 80/10 – ZUTD, 41/12, 68/12, 47/13, 96/14, 39/15, 57/15, 73/15, 98/15, 6/16, 
38/16, 62/16, 4/17 in 35/17) od 1. septembra 2016 razlikujejo. Razlika je 0,55 odstotka.

Z Zakonom o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela za leto 2016 in drugih 
ukrepih v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 90/15) ; v nadaljnjem besedilu: ZUPPJS16) je 
bilo v 2. členu določeno, da se od 1. septembra 2016 za določitev plač javnih uslužbencev 
in funkcionarjev uporablja plačna lestvica, določena v prilogi 1 ZSPJS. 

Ugotovili smo, da razlika izhaja iz izračuna nominalnih osnov UMOM, ki se je zgodil 1. junija
2012, ko je bila uveljavljena plačna lestvica, ki je upoštevala znižanje osnovne plače plačnih 
razredov za osem odstotkov, vendar pa bi bilo hkrati treba upoštevati tudi dvig osnovne 
plače plačnih razredov za 0,55 odstotka, ki jih je 1. januarja 2011 uveljavil Zakon o 
spremembah in dopolnitvah Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 
107/10), ta pa prehodno ni bila upoštevana. 

V skladu s tretjim odstavkom 6. člena UMOM se nominalne osnove za opravljanje vojaške 
službe oziroma službe zunaj države za izračun plač za posamezno formacijsko dolžnost 
oziroma naziv usklajujejo s plačno lestvico, določeno za plače v Republiki Sloveniji, zato je 
treba nominalne osnove v UMOM uskladiti s plačno lestvico, določeno za plače v Republiki 
Sloveniji. 

Zaradi navedenega predlagamo, da se v skladu s tretjim odstavkom 6. člena UMOM 
spremeni priloga 1, ki določa za 0,55 odstotka višje nominalne osnove za opravljanje 
vojaške službe izven države. Finančne posledice te spremembe znašajo 3.244 evrov na 
mesec. 

Uredba o plačah in drugih prejemkih javnih uslužbencev za delo v tujini v petem odstavku 7. 
člena določa usklajevanje nominalnih osnov za delo v tujini glede na usklajevanje plačnih 
razredov po plačni lestvici iz ZSPJS. V šestem odstavku 8. člena določa tudi usklajevanje 
dodatkov, ki so v uredbi določeni v nominalni višini. UMOM usklajevanja dodatkov, ki so 
določeni v nominalni osnovi, nima, zato predlagamo, da se dodatki za nevarnost na 
območju delovanja, za nevarne naloge, za posebne pogoje bivanja in za poveljevanje, 
določeni v nominalni višini, usklajujejo na enak način kot za druge javne uslužbence na delu 
v tujini.

Zaradi navedenega se dopolni 7. ter spremenijo 8., 9., 10. in 11. člen UMOM tako, da se 
nominalni zneski za dodatke izenačijo z nominalnimi zneski istovrstnih dodatkov za druge 
javne uslužbence za delo v tujini. Tako se zagotovi enako plačilo za delo v enakih oziroma 
podobnih razmerah dela v tujini za vse pripadnike Slovenske vojske, ki opravljajo delo v 
tujini.
6. Presoja posledic za:
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a) javnofinančna sredstva nad 40.000 EUR v tekočem 
in naslednjih treh letih DA

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:
Finančne posledice predlagane uskladitve nominalnih osnov znašajo 3.244 evrov na mesec  
oziroma 38.928 evrov na leto, uskladitev dodatkov, določenih v nominalni višini, pa 7.824 
evrov na mesec oziroma 93.888 evrov na leto, kar je skupaj na mesec 11.068 evrov 
oziroma 132.816 evrov na leto. Denar za leto 2018 in 2019 je zagotovljen v finančnem 
načrtu PU 1914 Generalštab SV v okviru proračunske postavke 5845 – plače in dodatki.
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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 

+110.680

+132.816 +132.816 +132.816

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

1914 Generalštab
SV

1914-11-0014 
Upravljanje s kadri 
na MOM

5845 Plače 
pripadnikom 
SV v 
mednarodnih 
operacijah in 
misijah

110.680 132.816

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

Datum objave: 22. december 2017
V razpravo so bili vključeni: 
 nevladne organizacije, 
 predstavniki zainteresirane javnosti,
 predstavniki strokovne javnosti.

Ministrstvo ni prejelo pripomb.

Gradivo je bilo 8. januarja 2018 posredovano Sindikatu Ministrstva za obrambo, Sindikatu 
pilotov Ministrstva za obrambo, Sindikatu vojakov Slovenije in Sindikatu vojske, obrambe in 
zaščite. Sindikati v zakonsko določenem roku 15 dni mnenja k predlogu uredbe niso podali.
10. Pri pripravi gradiva so bile upoštevane zahteve iz 
Resolucije o normativni dejavnosti: DA

11. Gradivo je uvrščeno v delovni program vlade: DA

Mag. Miloš Bizjak
                             DRŽAVNI SEKRETAR

Poslano:
– naslovniku,
– GŠSV,
– SGS.
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PREDLOG
(EVA 2017-1911-0012)

Na podlagi 98.c člena Zakona o obrambi (Uradni list RS, št. 103/04 – uradno prečiščeno 
besedilo in 95/15) in 90. člena Zakona o službi v Slovenski vojski (Uradni list RS, št. 68/07 in 
58/08 – ZSPJS-I) izdaja Vlada Republike Slovenije

UREDBO 

o spremembah in dopolnitvi Uredbe o plačah in drugih prejemkih pripadnikov 
Slovenske vojske pri izvajanju obveznosti, prevzetih v mednarodnih organizacijah 

oziroma z mednarodnimi pogodbami

1. člen

V Uredbi o plačah in drugih prejemkih pripadnikov Slovenske vojske pri izvajanju obveznosti, 
prevzetih v mednarodnih organizacijah oziroma z mednarodnimi pogodbami (Uradni list RS, 
št. 67/08, 98/10, 41/12, 41/13, 47/13, 96/14, 98/15 in 25/17), se v 7. členu za drugim 
odstavkom doda nov tretji odstavek, ki se glasi:

»(3) Dodatki iz tega člena, določeni v nominalni višini, se usklajujejo v enakem odstotku, kot 
se usklajujejo vrednosti stopenj nominalnih osnov za delo v tujini iz prejšnjega člena.«.

2. člen

V prvem odstavku 8. člena se:
– v napovednem stavku 1. točke znesek »500 eurov« nadomesti z zneskom »507,03 eura«,
– v napovednem stavku 2. točke znesek »600 eurov« nadomesti z zneskom »608,44 eura«,
– v napovednem stavku 3. točke znesek »1.000 eurov« nadomesti z zneskom »1.014,06 
eura« in 
– v napovednem stavku 4. točke znesek »1.200 eurov« nadomesti z zneskom »1.216,88 
eura«.

3. člen

V prvem odstavku 9. člena se:
– v napovednem stavku 1. točke znesek »500 eurov« nadomesti z zneskom »507,03 eura«,
– v napovednem stavku 2. točke znesek »750 eurov« nadomesti z zneskom »760,54 eura«,
– v napovednem stavku 3. točke znesek »1.000 eurov« nadomesti z zneskom »1.014,06 
eura« in 
– v napovednem stavku 4. točke znesek »1.500 evrov« nadomesti z zneskom »1.521,09 
eura«.
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4. člen

V prvem odstavku 10. člena se v napovednem stavku znesek »300 eurov« nadomesti z 
zneskom »304,21 eura«.

V drugem odstavku se v napovednem stavku znesek »300 eurov« nadomesti z zneskom 
»304,21 eura«.

5. člen

V prvem odstavku 11. člena se:
– v prvi alineji znesek »500 eurov« nadomesti z zneskom »507,03 eura« in 
– v drugi alineji znesek »300 evrov« nadomesti z zneskom »304,21 eura«.

6. člen

Priloga 1 se nadomesti z novo prilogo 1, ki je kot priloga sestavni del te uredbe.

KONČNA DOLOČBA

7. člen
(začetek veljavnosti)

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

Vlada Republike Slovenije
                                                                                                        

dr. Miro Cerar
                                                                                                         predsednik

Št.
Ljubljana, dne . februarja 2018
EVA 2017-1911-0012
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Priloga

»Priloga 1: Nominalne osnove za izračun plače za posamezno formacijsko dolžnost oziroma 
naziv

Šifra 
DMN

Delovno mesto/naziv Stopnja 
nominalne 
osnove

Vrednost 
nominalne 
osnove v 
eurih na 
mesec

1. 2. 3. 4.
T041001 vojak II 011 1.306,11
T041002 NVU I. razreda 011 1.306,11
T041003 sodelavec I 011 1.306,11
T041004 avtoklepar IV 011 1.306,11
T041005 avtomehanik IV 011 1.306,11
T041006 elektromehanik IV 011 1.306,11
T041007 orodjar IV 011 1.306,11
T041008 orožar IV 011 1.306,11
T041009 vzdrževalec IV-II 011 1.306,11
T041010 vojak I 021 1.399,40
T041011 NVU II. razreda 021 1.399,40
T041012 referent IV 021 1.399,40
T041013 elektrotehnik/elektronik V 021 1.399,40
T041014 orodjar V 021 1.399,40
T041015 orožar V 021 1.399,40
T041016 vzdrževalec V-I 021 1.399,40
T041017 analitik V 021 1.399,40
T041018 sistemski administrator V 021 1.399,40
T041019 podddesetnik 031 1.446,06
T041020 NVU III. razreda 031 1.446,06
T041021 referent III 031 1.446,06
T041022 desetnik 041 1.492,69
T041023 NVU IV. razreda 041 1.492,69
T041024 referent II 041 1.492,69
T041025 pirotehnik V 041 1.492,69
T041026 pirotehnik orožar V 041 1.492,69
T041027 pirotehnik NUS V 041 1.492,69
T041028 srednja medicinska sestra v intenzivni terapiji III 041 1.492,69
T041029 naddesetnik 051 1.539,34
T041030 NVU V. razreda 051 1.539,34
T041031 referent I 051 1.539,34
T041032 vodnik 061 1.679,28
T041033 NVU VI. razreda 061 1.679,28
T041034 višji referent III 061 1.679,28
T041035 analitik VI 061 1.679,28
T041036 sistemski administrator VI 061 1.679,28
T041037 višji vodnik 071 1.772,57
T041038 NVU VII. razreda 071 1.772,57
T041039 višji referent II 071 1.772,57
T041040 štabni vodnik 081 1.959,17
T041041 NVU VIII. razreda 081 1.959,17
T041042 višji referent I 081 1.959,17
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T041043 poročnik 091 2.145,75
T041044 višji štabni vodnik 091 2.145,75
T041045 VVU IX. razreda 091 2.145,75
T041046 svetovalec III 091 2.145,75
T041047 analitik VII/1 091 2.145,75
T041048 sistemski administrator VII/1 091 2.145,75
T041049 psiholog VII/2 091 2.145,75
T041050 informatik VII/1 091 2.145,75
T041051 prevajalec VII/1 091 2.145,75
T041052 zdravnik sekundarij 091 2.145,75
T041053 dipl. medicinska sestra, dispanzerska dejavnost 091 2.145,75
T041054 nadporočnik 101 2.425,63
T041055 praporščak 101 2.425,63
T041056 VVU X. razreda 101 2.425,63
T041057 svetovalec II 101 2.425,63
T041058 zdravnik brez specializacije 101 2.425,63
T041059 stotnik 111 2.705,52
T041060 višji praporščak 111 2.705,52
T041061 VVU XI. razreda 111 2.705,52
T041062 svetovalec I 111 2.705,52
T041063 višji svetovalec III 111 2.705,52
T041064 analitik VII/2-II 111 2.705,52
T041065 sistemski administrator VII/2-II 111 2.705,52
T041066 prevajalec VII/2 111 2.705,52
T041067 zdravnik specializant II 111 2.705,52
T041068 zdravnik specializant III PPD 2 111 2.705,52
T041069 major 121 3.078,68
T041070 štabni praporščak 121 3.078,68
T041071 VVU XII. razreda 121 3.078,68
T041072 višji svetovalec II 121 3.078,68
T041073 zdravnik specialist II PPD 2 121 3.078,68
T041074 zdravnik specialist II 121 3.078,68
T041075 sistemski administrator VII/2-I 121 3.078,68
T041076 prevajalec VII/2-I 121 3.078,68
T041077 podpolkovnik 131 3.171,98
T041078 višji štabni praporščak 131 3.171,98
T041079 VVU XIII. razreda 131 3.171,98
T041080 višji svetovalec I 131 3.171,98
T041081 zdravnik specialist III PPD 2 131 3.171,98
T041082 polkovnik 141 3.265,27
T041083 VVU XIV. razreda 141 3.265,27
T041084 podsekretar 141 3.265,27
T041085 analitik VII/2-I 141 3.265,27
T041086 zdravnik specialist IV PPD 2 141 3.265,27
T041087 zdravnik specialist IV PPD 3 141 3.265,27
T041088 brigadir 151 3.451,86
T041089 VVU XV. razreda 151 3.451,86
T041090 sekretar 151 3.451,86
T041091 zdravnik specialist V/VI PPD 2 151 3.451,86
T041092 generalmajor 161 3.638,44

«
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OBRAZLOŽITEV

I UVOD

1. Pravna podlaga (besedilo, vsebina zakonske določbe, ki je podlaga za izdajo uredbe):
 98.c člena Zakona o obrambi (Uradni list RS, št. 103/04 – uradno prečiščeno 

besedilo);
 90. člen Zakona o službi v Slovenski vojski (Uradni list RS, št. 68/07 in 58/08 –

ZSPJS).

2. Rok za izdajo uredbe, določen z zakonom.
/
3. Splošna obrazložitev predloga uredbe, če je potrebna.

Nominalne osnove za plače v prilogi 1 Uredbe o plačah in drugih prejemkih pripadnikov 
Slovenske vojske pri izvajanju obveznosti, prevzetih v mednarodnih organizacijah oziroma z 
mednarodnimi pogodbami (Uradni list RS, št. 67/08, 98/10, 41/12, 96/14, 98/15 in 25/17); v 
nadaljnjem besedilu: UMOM), in Uredbe o plačah in drugih prejemkih javnih uslužbencev za 
delo v tujini (Uradni list RS, št. 14/09, 16/09 – popr., 23/09, 52/10, 67/10, 80/10 – ZUTD, 
41/12, 68/12, 47/13, 96/14, 39/15, 57/15, 73/15, 98/15, 6/16, 38/16, 62/16, 4/17 in 35/17) se 
od 1. septembra 2016 razlikujejo. Razlika je 0,55 odstotka.

Z Zakonom o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela za leto 2016 in drugih ukrepih 
v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 90/15) ; v nadaljnjem besedilu: ZUPPJS16) je bilo v 2. 
členu določeno, da se od 1. septembra 2016 za določitev plač javnih uslužbencev in 
funkcionarjev uporablja plačna lestvica, določena v prilogi 1 ZSPJS. 

Ugotovili smo, da razlika izhaja iz izračuna nominalnih osnov UMOM, ki se je zgodil 1. junija
2012, ko je bila uveljavljena plačna lestvica, ki je upoštevala znižanje osnovne plače plačnih 
razredov za osem odstotkov, vendar pa bi bilo hkrati treba upoštevati tudi dvig osnovne 
plače plačnih razredov za 0,55 odstotka, ki jih je 1. januarja 2011 uveljavil Zakon o 
spremembah in dopolnitvah Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 
107/10), ta pa prehodno ni bila upoštevana. 

V skladu s tretjim odstavkom 6. člena UMOM se nominalne osnove za opravljanje vojaške 
službe oziroma službe zunaj države za izračun plač za posamezno formacijsko dolžnost 
oziroma naziv usklajujejo s plačno lestvico, določeno za plače v Republiki Sloveniji, zato je 
treba nominalne osnove v UMOM uskladiti s plačno lestvico, določeno za plače v Republiki 
Sloveniji. 

Zaradi navedenega predlagamo, da se v skladu s tretjim odstavkom 6. člena UMOM 
spremeni priloga 1, ki določa za 0,55 odstotka višje nominalne osnove za opravljanje vojaške 
službe izven države. Finančne posledice te spremembe znašajo 3.244 evrov na mesec. 

Uredba o plačah in drugih prejemkih javnih uslužbencev za delo v tujini v petem odstavku 7. 
člena določa usklajevanje nominalnih osnov za delo v tujini glede na usklajevanje plačnih 
razredov po plačni lestvici iz ZSPJS. V šestem odstavku 8. člena določa tudi usklajevanje 
dodatkov, ki so v uredbi določeni v nominalni višini. UMOM usklajevanja dodatkov, ki so 
določeni v nominalni osnovi, nima, zato predlagamo, da se dodatki za nevarnost na območju 
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delovanja, za nevarne naloge, za posebne pogoje bivanja in za poveljevanje, določeni v 
nominalni višini, usklajujejo na enak način kot za druge javne uslužbence na delu v tujini.

Zaradi navedenega se dopolni 7. ter spremenijo 8., 9., 10. in 11. člen UMOM tako, da se nominalni 
zneski za dodatke izenačijo z nominalnimi zneski istovrstnih dodatkov za druge javne uslužbence za 
delo v tujini. Tako se zagotovi enako plačilo za delo v enakih oziroma podobnih razmerah dela v tujini 
za vse pripadnike Slovenske vojske, ki opravljajo delo v tujini.
4. Predstavitev presoje posledic za posamezna področja, če te niso mogle biti celovito 
predstavljene v predlogu zakona.

II VSEBINSKA OBRAZLOŽITEV PREDLAGANIH REŠITEV

K 1. členu

V Uredbi o plačah in drugih prejemkih pripadnikov Slovenske vojske pri izvajanju obveznosti, 
prevzetih v mednarodnih organizacijah oziroma z mednarodnimi pogodbami (Uradni list RS, 
št. 67/08, 98/10, 41/12, 41/13, 47/13, 96/14, 98/15 in 25/17), se zaradi uskladitve dodatkov 
na način, kot velja za Uredbo o plačah in drugih prejemkih javnih uslužbencev za delo v tujini 
(Uradni list RS, št. 14/09, 16/09 – popr., 23/09, 51/10, 67/10, 80/10 – ZUTD, 41/12, 68/12, 
47/13, 96/14, 39/15, 57/15, 73/15, 98/15, 6/16, 38/16, 62/16, 4/17, 26/17, 35/17 in 54/17), v 
7. členu doda nov tretji odstavek. 

K 2. členu

Uskladi se znesek dodatka za nevarnost na območju delovanja na enak način kot za druge 
javne uslužbence na delu v tujini, kot to določa Uredba o plačah in drugih prejemkih javnih 
uslužbencev za delo v tujini.

K 3. členu

Uskladi se znesek dodatka za nevarne naloge, na enak način kot za druge javne uslužbence 
na delu v tujini, kot to določa Uredba o plačah in drugih prejemkih javnih uslužbencev za delo 
v tujini.

K 4. členu

Uskladi se znesek dodatka za posebne pogoje bivanja in delovanja, na enak način kot za 
druge javne uslužbence na delu v tujini, kot to določa Uredba o plačah in drugih prejemkih 
javnih uslužbencev za delo v tujini.

K 5. členu

Uskladi se znesek dodatka za poveljevanje na območju delovanja, na enak način kot za 
druge javne uslužbence na delu v tujini, kot to določa Uredba o plačah in drugih prejemkih 
javnih uslužbencev za delo v tujini.

K 6. členu

Priloga 1, ki določa nominalne osnove za izračun plače za posamezno formacijsko dolžnost 
oziroma naziv, se nadomesti z novo prilogo 1.
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K 7. členu

Sprememba te uredbe začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike 
Slovenije.
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