
Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana T: 01 478 83 30

F: 01 478 83 31

E: gp.mju@gov.si

www.mju.gov.si

Številka: 007-640/2022/6

Ljubljana, 18. 8. 2022

EVA 2022-3130-0035
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ZADEVA: Predlog Uredbe o spremembi in dopolnitvi 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 naslednji

SKLEP:

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

                                                                                             Barbara Kolenko Helbl

                                                                                              generalna sekretarka 

Priloga: 

− Predlog Uredbe o spremembi in dopolnitvi 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:

– Sanja Ajanović Hovnik, ministrica za javno upravo, 

– Urban Kodrič, državni sekretar, Ministrstvo za javno upravo,

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

– mag. Branko Vidič, vodja Sektorja za plače v javnem sektorju, 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:



V skladu z Uredbo o spremembah Uredbe o organih v sestavi ministrstev (Uradni list RS, št. 91/22 z 

dne 5. 7. 2022), s katero se je spremenilo ime Urada za nadzor, kakovost in nabavo v zdravstvenem 

sistemu v »Urad Republike Slovenije za nadzor, kakovost in investicije v zdravstvu«, se predlaga 

sprememba poimenovanja navedenega urada tudi v Prilogi I Uredbe o plačah direktorjev v javnem 

sektorju, kjer je določena uvrstitev delovnega mesta direktorja tega urada.

Na podlagi predloga Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport št. 041-60/2021/21 z dne 16. 5. 2022 

se predlaga dopolnitev priloge I Uredbe o plačah direktorjev v javnem sektorju (v nadaljevanju: Uredba) 

in sicer tako, da se v prilogo I Uredbe doda neposredna uvrstitev novega delovnega mesta dekana 

Visoke šole za upravljanje podeželja Grm Novo mesto, ki se mu določi 51. plačni razred. Pri podanem 

predlogu je bilo upoštevano, da je Državni zbor Republike Slovenije sprejel Odlok o ustanovitvi 

samostojnega visokošolskega zavoda Visoke šole za upravljanje podeželja Grm Novo mesto 

(OdUVŠUPNM) (Uradni list RS, št. 172/21 z dne 29. 10. 2021) in da je Vlada Republike Slovenije 

sprejela sklep o sklenitvi sporazuma o prenosu ustanoviteljstva, pravic in obveznosti zasebnega 

samostojnega visokošolskega zavoda Visoke šole za upravljanje podeželja Grm Novo mesto na 

Republiko Slovenijo ter za njegov podpis pooblastila ministrico za izobraževanje, znanost in šport prof. 

dr. Simono Kustec (sklep Vlade RS št. 51002-57/2022/2 z dne 11. 5. 2022). Sporazum je bil podpisan 

dne 18. 5. 2022. Pri določitvi plačnega razreda delovnega mesta dekana novoustanovljenega 

visokošolskega zavoda pa se je upoštevala primerljiva uvrstitev delovnega mesta dekana Fakultete za 

informacijske študije v Novem mestu, ki ima določen 52. plačni razred in dejstvo, da visoka šola lahko 

skladno z določilom 34. člena Zakona o visokem šolstvu izvaja le visokošolske strokovne študijske 

programe ter izjemoma še magistrske študijske programe, medtem ko lahko fakulteta izvaja vse vrste 

študijskih programov za pridobitev izobrazbe.

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 samostojnega visokošolskega zavoda Visoke šole za upravljanje podeželja Grm 

Novo mesto se uvrsti delovno mesto dekana v 51. plačni razred. Ocenjen finančni učinek navedenega 

predloga znaša 48.000 EUR letno, pri čemer je v razpredelnici tega gradiva pod I. finančni učinek 

upoštevan za leto 2022 za obdobje petih mesecev (od junija do novembra 2022) in znaša 24.000 EUR.

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 

+ 24.000 evra +48.000 evra +48.000 evra +48.000 evra

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:

- pristojnosti občin,

- delovanje občin,

- financiranje občin.

DA/NE



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 ni tako, da bi ga bilo treba objaviti na spletni strani predlagatelja.

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

Sanja Ajanović Hovnik                                                                                                        
MINISTRICA 



PREDLOG                            EVA 2022-3130-0035

    

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, 84/18 in 204/21) Vlada 

Republike Slovenije izdaja

UREDBO

o spremembi in dopolnitvi 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, 30/18, 116/21, 180/21, 29/22

in 89/22) se v prilogi I:

– poimenovanje osebe javnega prava/proračunskega uporabnika Urad za nadzor, kakovost in nabave v 

zdravstvenem sistemu (UNKNZS) spremeni, tako da se glasi:

»Urad Republike Slovenije za nadzor, kakovost in investicije v zdravstvu (UNKIZ)«,

– za vrstico:

»

B017390
Center za upravljanje z dediščino 
živega srebra Idrija (CUDHg Idrija) 

direktor JZ
51

             «

doda nova vrstica, ki se glasi:

»

B017305
Visoka šola za upravljanje podeželja 

Grm Novo mesto (VŠUPNM)
dekan/direktor SVZ

51

                                                                                                    «.

KONČNA DOLOČBA

2. člen

(začetek veljavnosti)

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

                                                                                              Vlada Republike Slovenije

                                                                                              dr. Robert Golob

                                                                                               predsednik

Št. 007-640/2022/6

Ljubljana, dne 18. avgusta 2022

EVA 2022-3130-0035



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 (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, 84/18 in 204/21).

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:

Upoštevaje, da se je z Uredbo o spremembah Uredbe o organih v sestavi ministrstev (Uradni list RS, št. 

91/22 z dne 5. 7. 2022) spremenilo ime Urada Republike Slovenije za nadzor, kakovost in nabavo v 

zdravstvenem sistemu v »Urad Republike Slovenije za nadzor, kakovost in investicije v zdravstvu«, se 

spremeni tudi poimenovanje te osebe javnega prava oziroma proračunskega uporabnika v Prilogi I 

Uredbe o plačah direktorjev v javnem sektorju, kjer je določena uvrstitev delovnega mesta direktorja 

navedenega urada.

Člen vsebuje tudi predlog uvrstitve delovnega mesta dekana novoustanovljenega javnega zavoda Visoke 

šole za upravljanje podeželja Grm Novo mesto, katerega ustanovitev temelji na s strani Državnega zbora 

Republike Slovenije sprejetem Odloku o ustanovitvi samostojnega visokošolskega zavoda Visoke šole 

za upravljanje podeželja Grm Novo mesto (OdUVŠUPNM) (Uradni list RS, št. 172/21 z dne 29. 10. 2021), 

in sklepu Vlade Republike Slovenije o sklenitvi sporazuma o prenosu ustanoviteljstva, pravic in obveznosti 

zasebnega samostojnega visokošolskega zavoda Visoke šole za upravljanje podeželja Grm Novo mesto 

na Republiko Slovenijo, ki je za njegov podpis pooblastila ministrico za izobraževanje, znanost in šport 

prof. dr. Simono Kustec (sklep Vlade RS št. 51002-57/2022/2 z dne 11. 5. 2022). Sporazum o sklenitvi 

sporazuma o prenosu ustanoviteljstva, pravic in obveznosti zasebnega samostojnega visokošolskega 

zavoda Visoke šole za upravljanje podeželja Grm Novo mesto na Republiko Slovenijo je bil podpisan dne 

18. 5. 2022. V skladu s sprejetim odlokom in sklenjenim sporazumom je v sodnem registru bila kot 

družbenik oziroma ustanoviteljica Visoke šole za upravljanje podeželja Grm Novo mesto vpisana 

Republika Slovenija in kot pravnoorganizacijska oblika subjekta vpisan javni zavod. Upoštevaje

primerljivo uvrstitev delovnega mesta dekana Fakultete za informacijske študije v Novem mestu, ki ima 

določen 52. plačni razred in dejstvo, da visoka šola lahko skladno z določilom 34. člena Zakona o visokem 

šolstvu izvaja le visokošolske strokovne študijske programe ter izjemoma še magistrske študijske 

programe, medtem ko lahko fakulteta zvaja vse vrste študijskih programov za pridobitev, se predlaga 

neposredna uvrstitev delovnega mesta direktorja tega novega javnega zavoda v okviru priloge I Uredbe 

v 51. plačni razred.



K 2. členu:

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

listu RS.
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