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GENERALNI SEKRETARIAT VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE

Gp.gs@gov.si

ZADEVA: Predlog Uredbe o dopolnitvah Uredbe o plačah direktorjev v javnem sektorju

1. Predlog sklepov vlade:

Na podlagi drugega odstavka 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 

SKLEP

Vlada Republike Slovenije je izdala Uredbo o dopolnitvah Uredbe o plačah direktorjev v javnem sektorju
in jo objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

                                                                                              mag. Janja Garvas Hočevar 

                                                                                           vršilka dolžnosti generalnega sekretarja                 

Priloga: 

− Predlog Uredbe o dopolnitvah Uredbe o plačah direktorjev v javnem sektorju

Sklep prejmejo: 

− ministrstva,

− vladne službe.

2. Predlog za obravnavo predloga zakona po nujnem ali skrajšanem postopku v državnem 

zboru z obrazložitvijo razlogov:

/

3.a Osebe, odgovorne za strokovno pripravo in usklajenost gradiva:

– Boštjan Koritnik, minister,

– Peter Pogačar, generalni direktor Direktorata za javni sektor, Ministrstvo za javno upravo.

3.b Zunanji strokovnjaki, ki so sodelovali pri pripravi dela ali celotnega gradiva:

Pri pripravi gradiva niso sodelovali zunanji strokovnjaki.

4. Predstavniki vlade, ki bodo sodelovali pri delu državnega zbora:

/

5. Kratek povzetek gradiva:



Vlada Republike Slovenije je s Sklepom o ustanovitvi javnega zavoda Muzej slovenske osamosvojitve, 

št. 00716-11/2021 z dne 4. 3. 2021 (Uradni list RS, št. 31/21) ustanovila nov javni zavod na področju 

kulture. Glede na navedeno je potrebno delovno mesto direktorja uvrstiti v plačni razred. Izhajajoč iz

velikosti javnega zavoda, predvidenega števila zaposlenih, strukture in obsega dejavnosti ter v 

primerjavi z ostalimi javnimi zavodi s področja kulture, uvrščenih v prilogi I Uredbe o plačah direktorjev 

v javnem sektorju (v nadaljevanju; Uredba), se predlaga neposredna uvrstitev delovnega mesta 

direktorja v okviru priloge I Uredbe v 50. plačni razred. 

Na podlagi sklepa Vlade Republike Slovenije št. 30000-8/2020/39 z dne 28. 4. 2021 je bil z Uredbo  o 

dopolnitvah Uredbe o organih v sestavi ministrstev (Uradni list RS, št. 90/2021) kot nov organ v sestavi 

Ministrstva za finance določen Urad Republike Slovenije za okrevanje in odpornost. Glede na navedeno 

je potrebno delovno mesto direktorja uvrstiti v plačni razred. Upoštevajoč visoko strateško – razvojno 

pomembnost organa, obseg finančnih sredstev ter visoko stopnjo sodelovanja z institucijami oziroma 

delovnimi telesi Evropske unije in drugimi mednarodnimi organizacijami, se predlaga neposredna

uvrstitev delovnega mesta direktorja v okviru Priloge I Uredbe v 58. plačni razred.

6. Presoja posledic za:

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:

(Samo če izberete DA pod točko 6.a.)

Zaradi ustanovitve novega javnega zavoda na področju kulture, to je Muzeja slovenske osamosvojitve 

se uvrsti delovno mesto direktorja v 50. plačni razred. Zaradi ustanovitve novega organa v sestavi 

Ministrstva za finance, to je Urada Republike Slovenije za okrevanje in odpornost, se delovno mesto 

direktorja uvrsti v 58. plačni razred.

Ocenjen finančni učinek je izračun vrednosti plačnih razredov (3.009,28 EUR in 4.118,41 EUR), 

povečanih za 8% (ocena vrednosti dodatkov in delovne uspešnosti) ter za 16,1% (bruto/bruto) in na 

letni ravni znaša 107.247,10 EUR. Finančni učinek je za leto 2021 izračunan zgolj za pet mesecev, saj 

je predvideno, da naj bi oba na novo ustanovljena proračunska uporabnika z delom pričela s 1. 

avgustom.

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 

+ 44.686 + 107.247 + 107.247 + 107.247

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.)

8. Predstavitev sodelovanja z združenji občin:

Vsebina predloženega gradiva (predpisa) vpliva na: DA/NE



- pristojnosti občin,

- delovanje občin,

- financiranje občin.

Gradivo (predpis) je bilo poslano v mnenje: 

 Skupnosti občin Slovenije SOS: DA/NE

 Združenju občin Slovenije ZOS: DA/NE

 Združenju mestnih občin Slovenije ZMOS: DA/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: / NE

11. Gradivo je uvrščeno v delovni program vlade: NE

  Boštjan Koritnik
                                                                                                             MINISTER   



PRILOGA 3 (jedro gradiva):

PREDLOG                            EVA 2021-3130-0035

    

Na podlagi drugega odstavka 11. 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, 23/17 – ZDOdv, 67/17 in 

84/18) Vlada Republike Slovenije izdaja

UREDBO

o dopolnitvah Uredbe o plačah direktorjev v javnem sektorju

1. člen

V Uredbi o plačah direktorjev v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 68/17, 4/18 in 30/18) se v prilogi I za 

vrstico: 

»

B017101 Kabinet predsednika vlade (KPV) direktor VS 58

       «

doda nova vrstica, ki se glasi:

»

B017102
Urad Republike Slovenije za 

okrevanje in odpornost (URSOO)
direktor/inšpektor OSM 58

                                                                                                  «,

za vrstico:

»

B017390
Muzej za arhitekturo in oblikovanje 

(MAO)
direktor JZ 50

            «

pa se doda nova vrstica, ki se glasi:

»

B017390 Muzej slovenske osamosvojitve 

(MSO)
direktor JZ

50

                                                                                                 «.

2. člen

(začetek veljavnosti in uporabe)

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



                                                                                              Vlada Republike Slovenije

                                                                                              Janez Janša

                                                                                              predsednik

Št. 007-660/2021/6

Ljubljana, dne 5. julija 2021

EVA 2021-3130-0035



OBRAZLOŽITEV

I. UVOD 

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

– 11. člen Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (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, 23/17 – ZDOdv, 67/17 in 84/18)

2. Rok za izdajo uredbe, določen z zakonom:
/

3. Splošna obrazložitev predloga uredbe, če je potrebna:
/

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

II. VSEBINSKA OBRAZLOŽITEV UREDBE

Obrazložitev k posameznim členom:

K 1. členu

Zaradi ustanovitve novega organa v sestavi Ministrstva za finance, to je Urada Republike Slovenije 

za okrevanje in odpornost, je potrebno delovno mesto direktorja uvrstiti v plačni razred. 

Upoštevajoč visoko strateško – razvojno pomembnost organa, obseg finančnih sredstev ter visoko 

stopnjo sodelovanja z institucijami oziroma delovnimi telesi Evropske unije in drugimi 

mednarodnimi organizacijami, se predlaga neposredna uvrstitev delovnega mesta direktorja v 

okviru Priloge I Uredbe v 58. plačni razred.

Zaradi ustanovitve novega javnega zavoda na področju kulture, Muzeja slovenske osamosvojitve, 

je potrebno delovno mesto direktorja uvrstiti v plačni razred. Izhajajoč iz velikosti javnega zavoda, 

predvidenega števila zaposlenih, strukture in obsega dejavnosti ter v primerjavi z ostalimi javnimi 

zavodi s področja kulture, uvrščenih v prilogi I Uredbe o plačah direktorjev v javnem sektorju (v 

nadaljevanju; Uredba), se predlaga neposredna uvrstitev delovnega mesta direktorja v okviru 

priloge I Uredbe v 50. plačni razred. 

K 2. členu

Člen določa začetek veljavnosti uredbe, in sicer začne uredba veljati naslednji dan po objavi v 

Uradnem listu Republike Slovenije, s čimer se zagotovi čimprejšnja pravna podlaga za zaposlitev 

direktorjev novoustanovljenih proračunskih uporabnikov.  
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