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UVOD 

 
V letu 2008 se je za približno 160.000 zaposlenih v javnem sektorju pričel uporabljati nov plačni 
sistem, ki je nadomestil plačni sistem, vzpostavljen leta 1994, za katerega je temeljna pravila sistema 
postavil Zakon o razmerjih plač v javnih zavodih, državnih organih in v organih lokalnih skupnosti 
(ZRPJZ). 
 
Predlog Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (ZSPJS) je bil v zakonodajni postopek vložen leta 
2001 kot nadomestni zakon starega ZRPJZ in je pomenil reformo plačnega sistema. Glavni razlogi za 
reformo so bili predvsem fragmentirana ureditev plač v javnem sektorju, ki ni omogočala preglednosti 
in primerljivosti plačnega sistema, prav tako pa tudi parcialno urejanje plač, ki je pripeljalo do 
neobvladljivosti plačnega sistema in nestrinjanja z razmerji med plačami posameznih poklicnih skupin. 
Poleg tega naj bi bil stari zakon ZRPJZ neustrezen tudi zaradi togosti določanja razmerij osnovnih plač 
ter omejenih možnosti nagrajevanja zaposlenega v skladu z rezultati njegovega dela. 
 
ZSPJS je zasledoval naslednje ključne cilje:   
 
- vzpostavitev skupnega plačnega sistema za javne uslužbence in funkcionarje, 
- določitev ustreznih razmerij med plačami javnih uslužbencev in funkcionarjev, 
- vzpostavitev fleksibilnega plačnega sistema, ki bo višino plač bolj povezoval z  
- učinkovitostjo in rezultati dela, 
- transparenten in obvladljiv plačni sistem z vidika javnih financ. 
 
ZSPJS je bil sprejet v letu 2002 (Uradni list RS, št. 56/02), vendar je do dejanske uporabe celotnega 
plačnega sistema javnega sektorja v praksi (1.8.2008) doživel številne spremembe in dopolnitve, ki so 
bile rezultat skoraj šestletnih usklajevanj oziroma pogajanj s socialnimi partnerji o celotnem 
normativnem okvirju plačnega sistema javnega sektorja. Ta poleg ZSPJS vključuje še Kolektivno 
pogodbo za javni sektor (KPJS), Kolektivno pogodbo o skupni metodologiji za uvrščanje orientacijskih 
delovnih mest in nazivov v plačne razrede (KPSM), kolektivne pogodbe za posamezne dejavnosti 
oziroma poklice – tarifni del in številne podzakonske akte, izdane na podlagi ZSPJS (npr. Uredba o 
plačah direktorjev v javnem sektorju, Uredba o napredovanju javni uslužbencev v plačne razrede, 
Uredba o delovni uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela za javne uslužbence ipd.). 
 
Plačni sistem, v katerega je velika večina zaposlenih v javnem sektorju dejansko vstopila v letu 2008, 
je ob samem prehodu iz starega v nov sistem imel široko podporo socialnih partnerjev, tudi zaradi 
temeljnih načel tega sistema, ki so (drugi odstavek 1. člena ZSPJS): 
 
a) enako plačilo za primerljivo delo,  
 
b) transparentnost plačnega sistema in  
 
c) stimulativnost plač.  
 
Čeprav naj bi bile pomanjkljivosti starega plačnega sistema z novim odpravljene, se je tekom 
njegovega izvajanja pokazalo, da tudi nov plačni sistem vsebuje pomanjkljivosti oziroma anomalije, ki 
se nanašajo tako na sistemsko ureditev plač v javnem sektorju, kot na vrednotenje posameznih 
delovnih mest oziroma nazivov. Da je temu tako, kaže kar nekaj podpisanih dogovorov med vlado in 
reprezentativnimi sindikati javnega sektorja v obdobju od leta 2009 do 2015, iz katerih jasno izhaja 
zaveza, da je pomanjkljivosti oziroma anomalije plačnega sistema treba odpraviti, in sicer: 
 

1. Dogovor o ukrepih na področju plač v javnem sektorju zaradi spremenjenih makroekonomskih 
razmer za obdobje 2009 do 2010; 

2. Dogovor o ukrepih na področju plač v javnem sektorju za obdobje december 2009 – 
november 2011; 

3. Dogovor o ukrepih na področju plač in drugih prejemkov v javnem sektorju za leti 2011 in 
2012 (Uradni list RS, št. 89/10);  

4. Poleg tega je bil dne 13.10.2010 s Stavkovnim odborom reprezentativnih sindikatov javnega 
sektorja podpisan Sporazum o reševanju stavkovnih zahtev; 

5. Dogovor o ukrepih na področju plač, povračil in drugih prejemkov v javnem sektorju za 
uravnoteženje javnih financ za obdobje od 1. junija 2012 do 1. januarja 2014 (Uradni list RS, 
št. 38/12); 
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6. Dogovor o dodatnih ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za 
uravnoteženje javnih financ v obdobju od 1. junija 2013 do 31.12.2014 (Uradni list RS, št. 
46/13) in katerega sestavni del je bil Stavkovni sporazum, podpisan med Vladno pogajalsko 
skupino ter Koordinacijo stavkovnih odborov sindikatov javnega sektorja ter 

7. Dogovor o ukrepih za zmanjšanje obsega sredstev za plače in druge stroške dela v javnem 
sektorju za leto 2015 (Uradni list RS, št. 95/14). 

 
Namen Analize plačnega sistema javnega sektorja je zagotoviti ustrezne podatkovne podlage za 
čimbolj objektivno ugotovitev učinkov novega plačnega sistema in pomanjkljivosti, ki  povzročajo, da 
sistem ni tako učinkovit, kot je bilo zamišljeno, ter s tem tudi podlag za njegovo spremembo. Ob tem je 
nujno upoštevati, da ima pomemben vpliv na izvajanje posameznih elementov novega plačnega 
sistema in s tem tudi na njegovo celoto, gospodarska in finančna kriza, ki je Slovenijo zaznamovala z 
letom 2009 in je bistveno spremenila potek in način izvajanja reforme plačnega sistema. Reforma 
plačnega sistema tako zaradi različnih interventnih ukrepov nikoli ni bila realizirana na način, kot je bilo 
z novim sistemom predvideno. Interventni ukrepi so v veliki meri zamrznili ali omejili variabilne 
elemente sistema, zaradi česar sistem deluje bistveno bolj rigidno, kot je bil zastavljen. Poleg tega je 
od leta 2009 dalje osrednja pozornost v pogajalskem procesu vladne in sindikalne strani do vključno 
leta 2014 bila namenjena ukrepom za zmanjšanje obsega sredstev za plače in druge stroške dela v 
javnem sektorju, zaradi česar tudi  zgoraj navedeni dogovori oziroma sporazumi v delih, ki se 
nanašajo na odpravo pomanjkljivosti oziroma anomalij plačnega sistema, niso bili realizirani.       
 
Pričujoča analiza učinkov plačnega sistema naj bi predstavljala analitično orodje za realizacijo VII. 
točke Dogovora o ukrepih za zmanjšanje obsega sredstev za plače in druge stroške dela v javnem 
sektorju za leto 2015 (Uradni list RS, št. 95/14), ki zavezuje vladno in sindikalno stran k usklajevanju 
oziroma pogajanju o politiki plač v javnem sektorju, spremembah plačnega sistema javnega sektorja in 
odpravi anomalij plačnega sistema javnega sektorja. 
  
Analiza je strukturirana tako, da vsebuje nekatere primerjalne podatke, pomembne za gibanje plač v 
javnem sektorju, med Slovenijo in EU, podatke o gibanju plač, števila zaposlenih in obsega  sredstev 
za plače javnem sektorju v obdobju pred in po prehodu nov plačni sistem, primerjavo z zasebnim 
sektorjem v Sloveniji, v nadaljevanju pa analizira posamezne elemente novega plačanega sistema ter 
uresničitev ciljev in načel, zaradi katerih je bil novi sistem uveden.  
 
Podobna analiza je že bila pripravljena in predstavljena reprezentativnim sindikatom javnega sektorja 
v letu 20111, pri čemer pa zaradi nujnosti konsolidacije javnih financ in primarnosti pogajanj o ukrepih 
za zmanjšanje obsega sredstev za plače in druge stroške dela v javnem sektorju v obdobju od 2009 
do 2014, navedena analiza ni doživela obravnave v smislu konkretnih in celovitih predlogov/izhodišč 
za odpravo anomalij oziroma pomanjkljivosti plačnega sistema javnega sektorja. 

 

METODOLOŠKA POJASNILA 

 

Podatke o gibanju plač, števila zaposlenih in  sredstvih za zaposlene zbira in statistično obdeluje več 
institucij (SURS, AJPES, MJU) po različnih metodologijah. Nabor podatkov nobene od navedenih 
institucij ni tako celovit, da bi bilo možno na njihovi osnovi pripraviti analizo učinkov reforme plačnega 
sistema, zato so v analizi uporabljeni podatki iz različnih statističnih virov. Podatki med seboj 
neposredno niso primerljivi. Za njihovo interpretacijo je treba upoštevati naslednja metodološka 
pojasnila: 

 

SURS 

JAVNI SEKTOR 
Javni sektor po metodologiji SURS sestavlja sektor država in družbe pod javnim nadzorom. Sektor 
država sestavljajo enote, ki so pod javnim nadzorom in ki manj kot 50 % svojih proizvodnih stroškov 
pokrivajo s tržnimi prodajami. V sektor država sodijo enote, vključene v blagajne javnega financiranja 
– državni proračun, proračuni občin, ZPIZ in ZZZS; v ta sektor prav tako sodijo javni zavodi, javne 
agencije in javni skladi (glede na merilo 50 %) in nekatere druge enote (SOD, KAD, DSU, STO ipd.). V 
analizi zato za ugotavljanje učinkov reforme plačnega sistema ne uporabljamo podatkov za javni 
sektor ampak podatke za sektor država, ki je najbližji definiciji javnega sektorja po ZSPJS. 
 
DEJAVNOSTI JAVNIH STORITEV 

                                                 
1 Gre za analizo učinkov in ugotovljenih pomanjkljivosti plačnega sistema javnega sektorja, objavljeno na e-naslovu: 
http://www.mju.gov.si/fileadmin/mju.gov.si/pageuploads/JAVNA_UPRAVA/DPJS/doc/Analiza_23062011.DOC  
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Dejavnosti javnih storitev so v skladu s Standardno klasifikacijo dejavnosti naslednje dejavnosti: 
O (dejavnost javne uprave in obrambe, dejavnost obvezne socialne varnosti),  
P (izobraževanje),  
Q (zdravstvo in socialno varstvo). 
 

POVPREČNA PLAČA 
Povprečna plača je izračunana v skladu z metodologijo raziskovanja Obrazca 1-ZAP/M, kjer se pri 
izračunu povprečne mesečne bruto plače upoštevajo zneski izplačil bruto plače za delo v polnem 
delovnem času, v delovnem času, krajšem od polnega delovnega časa in daljšem od polnega 
delovnega časa, ki bremenijo delodajalca. Bruto plače vsebujejo tudi prejemke za minulo delo, 
stimulativne dodatke in izplačila nadomestil plače, ki bremenijo delodajalce. Bruto plače ne vsebujejo 
nadomestil, ki ne bremenijo delodajalca (refundacije). Pri izračunu povprečne plače niso upoštevane 
plače, ki jih prejemajo zaposleni, napoteni na delo v tujino in bruto plače zaposlenih, ki so vključeni v 
javna dela. 

 

ŠTEVILO ZAPOSLENIH   

Podatki o številu zaposlenih so prikazani na podlagi opravljenih ur po metodologiji 1-ZAP/M. 

 

AJPES 

JAVNI SEKTOR 

Javni sektor po metodologiji AJPES ustreza definiciji Zakona o sistemu plač v javnem sektorju. 

 

POVPREČNA PLAČA 

Povprečna plača je izračunana na podlagi metodologije 1-ZAP/M. 

 

ŠTEVILO ZAPOSLENIH  

Podatki o številu zaposlenih so prikazani na podlagi opravljenih ur po metodologiji 1-ZAP/M. 

 

PODATKI IZ ZAKLJUČNIH RAČUNOV JAVNEGA SEKTORJA  

 

Plače in drugi izdatki zaposlenih vsebujejo podatke kontov 4000-Plače in dodatki, 4001-Regres za 
letni dopust, 4002-Povračila in nadomestila, 4003-Sredstva za delovno uspešnost, 4004-sredstva za 
nadurno delo, 4005-plače za delo nerezidentov po pogodbi, 4009-Drugi izdatki zaposlenim. Podatki o 
plačah in drugih izdatkih zaposlenih so evidentirani po denarnem toku, 

 

MJU 
MJU zbira podatke o plačah in drugih izplačilih na podlagi sistema ISPAP (informacijski sistem za 
posredovanje in analizo podatkov o plačah, drugih izplačilih in številu zaposlenih v javnem sektorju), ki 
so po Uredbi o enotni metodologiji in obrazcih za obračun in izplačilo plač v javnem sektorju (Uradni 
list RS, št. 14/09, 23/03, 48/09,113/09, 25/10, 67/10,105/10, 45/12, 24/13, 51/13, 12/14, 24/14,  52/14, 
59/14 in 24/15) opredeljeni  kot vrste izplačil, združene v posamezne tipe. Predvideno je, da bo v letu 
2015 ISPAP postal edini vir podatkov o plačah in številu zaposlenih v javnem sektorju, kar pomeni, da 
bo poročanje podatkov o plačah na podlagi obrazca 1-ZAP/M za proračunske uporabnike ukinjeno 
(proračunski uporabniki bodo poročali zahtevane podatke izključno v bazo ISPAP).2  

 

JAVNI SEKTOR 

Javni sektor po metodologiji  ISPAP ustreza definiciji Zakona o sistemu plač v javnem sektorju. 

 

POVPREČNA PLAČA 

Povprečna plača je izračunana na podlagi  podatkov tistih tipov izplačil, ki so opredeljeni kot plača in 
na podlagi števila zaposlenih na podlagi opravljenih ur po metodologiji 1-ZAP/M. 

 

                                                 
2 V tej zvezi deluje medresorska delovna skupina, sestavljena iz predstavnikov SURS, AJPES in MJU, katere naloga je, da 

pripravi vse potrebne strokovne podlage za vzpostavitev ISPAP kot edinega vira podatkov o plačah, nekaterih drugih izplačilih in 
številu zaposlenih v javnem sektorju, tako za potrebe različnih analiz kot za namene statističnega raziskovanja. ISPAP 
predstavlja najbolj celovito in tudi najbolj podrobno bazo podatkov o vseh vrstah izplačil, na podlagi enotne metodologije za 
obračunavanje in izplačevanje plač v javnem sektorju, vključno z vsebino plačilne liste zaposlenega. Za razliko od metodologije 
(obrazca) 1-ZAP/M, ISPAP poleg npr. sumarnih podatkov o plačah zaposlenih v javnem sektorju, omogoča tudi vpogled v 
podatke o posameznih elementih plače (osnovna plača, vse vrste dodatkov in vse vrste delovne uspešnosti). ISPAP deluje na 
podlagi metodologije, določene z uredbo vlade v skladu z ZSPJS.     
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ŠTEVILO ZAPOSLENIH   

Število zaposlenih pomeni število prejemnikov plač v konkretnem obdobju in ni prikazano na podlagi 

opravljenih ur, zato se podatek razlikuje od podatka, ki je prikazan po metodologiji SURS in AJPES 

(obrazec 1-ZAP/M). 

 

METODOLOŠKO POJASNILO K POGLAVJU DODATKI 

 

Podatki v tabelah v poglavju »Dodatki« so na podlagi ISPAP prikazani po plačnih skupinah, zaradi 

česar so nekateri zaposleni zajeti v okviru različnih plačnih skupin in zato prikazani večkrat v okviru 

različnih plačnih podskupin. Tako so npr. dvakrat prikazani direktorji javnih zavodov (plačna skupina 

B), ki skladno s četrtim odstavkom 23. člena ZSPJS ob predhodno pridobljenem soglasju hkrati 

opravljajo delo v svojem osnovnem poklicu (npr. direktor bolnišnice opravlja delo zdravnika, dekan 

opravlja delo visokošolskega učitelja), saj jim za ta čas pripada plača in dodatki glede na delovno 

mesto, na katerem se tako delo opravlja. 

 

V koloni, ki prikazuje število zaposlenih, je navedeno število zaposlenih, upoštevano za vsak mesec 

posebej. Število zaposlenih je prikazano kot seštevek podatkov po plačnih skupinah na mesečnem 

nivoju, vključno z vsemi tistimi, ki so se v posameznem mesecu določenega leta upokojili ali se na 

novo zaposlili oz. so odšli iz javnega sektorja.  

 

Torej je za podatke v koloni, ki prikazuje število zaposlenih, ki so prejeli določen dodatek, potrebno 

upoštevati naslednje: (a) zaposleni so prikazani večkrat v okviru različnih plačnih skupin, (b) zaposleni 

so šteti po plačnih skupinah za vsak mesec posebej in na koncu sešteti v okviru določenega leta in (c) 

upoštevati  je potrebno fluktuacijo in migracijo delovne sile. 

 

Plača (Z080) je vsota tipov izplačil A, B, C, D, E, G in O z naslednjim pomenom: A – bruto plača redno 
delo; B – bruto plača – nadomestila; C – dodatki; D – delovna uspešnost; E – bruto plača – delo preko 
polnega delovnega časa; G – nadomestila v breme delodajalca; O – dežurstvo.  
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I. GIBANJE PLAČ V JAVNEM SEKTORJU  

1. GIBANJA V SLOVENIJI V  PRIMERJAVI Z DRŽAVAMI EU 

1.1. Gibanje BDP in sredstev za zaposlene (Slovenija, EU)  

 

Na potek izvajanja reforme plačnega sistema je pomembno vplivala gospodarska kriza, katere začetek 
je v Sloveniji sovpadel s pričetkom izvajanja plačne reforme. Začetek gospodarske krize se pretežno 
uvršča v leto 2008, to pa je tudi leto, ko se je v Sloveniji začela izvajati reforma plačnega sistema. 
Prvo »predkrizno« in »predreformno« leto, ki ga v tej analizi uporabljamo za primerjavo gibanj, je torej 
leto 2007.  Gospodarska gibanja so bila vse od leta 2008 dalje neugodna in so zahtevala prilagajanje 
javnofinančnih blagajn gibanjem v zasebnem sektorju, s tem pa so pomembna vplivala tudi na 
možnosti za oblikovanje sredstev za zaposlene. Gospodarska kriza je prizadela tudi druge države EU, 
vendar je bilo gibanje BDP v Slovenji med državami EURO območja med najmanj ugodnimi, pa tudi 
nižje kot v povprečju EU. Slovenija, merjeno v tekočih cenah, v letu 2014 še ni dosegla ravni BDP iz 
leta 2008, medtem ko so številne države EU to raven že močno presegle. Glede na to, da se je v 
večini držav EU kriza pričela v letu 2008,  Tabela 1 prikazuje poleg gibanja v celotnem obdobju 2007-
2014 tudi indeks ravni BDP 2014/2007. Ta kaže, da je v primerjavi s skupnim BDP držav EU 28, ki se 
je od leta 2007 povečal za 8 %, Slovenija v tem obdobju povečala svoj BDP za 6 %, kar jo uvršča med 
države z nizko gospodarsko rastjo. Najbolj skromno rast ali padec BDP pa so v tem obdobju 
zabeležile Grčija, Irska, Španija, Hrvaška, Portugalska, Ciper, Italija, Madžarska, podobno kot 
Slovenija pa Latvija. 
 
Tabela 1: Indeksi rasti družbenega bruto produkta (BDP), države članice EU, tekoče cene, 2007 
do 2014 
Države članice EU 

2007/2006 2008/2007 2009/2008 2010/2009 2011/2010 2012/2011 2013/2012 2014/2013 2014/2007 

Skupaj 28 držav 106,0 100,7 94,3 104,4 103,0 101,9 100,7 103,0 107,9 

Avstrija 106,0 103,4 98,0 102,8 104,9 102,8 101,7 102,0 116,5 

Belgija 105,4 102,9 98,5 104,6 103,9 102,2 101,8 101,8 116,6 

Bolgarija 118,8 114,3 99,0 101,9 109,1 102,1 100,3 102,3 131,8 

Ciper 108,1 107,8 98,2 103,5 102,2 99,6 93,3 96,6 100,6 

Češka 111,5 116,6 92,2 105,4 104,6 98,4 97,7 98,5 112,3 

Danska 103,5 103,3 95,5 104,9 101,9 101,9 100,9 101,6 110,1 

Estonija 120,1 101,7 85,6 104,0 111,5 107,5 106,2 104,2 120,2 

Finska 108,1 103,8 93,5 103,4 105,2 101,5 101,1 101,0 109,3 

Francija 105,0 102,6 97,2 103,1 103,0 101,5 101,1 101,3 110,1 

Grčija 106,9 104,0 98,1 95,3 91,8 93,5 93,9 98,2 76,9 

Hrvaška 109,3 109,6 93,7 99,8 99,3 98,3 99,2 98,9 98,1 

Irska 107,1 95,0 90,0 98,1 103,7 101,0 101,2 106,1 94,2 

Italija 103,9 101,4 96,4 102,0 102,1 98,6 99,6 100,4 100,4 

Latvija 131,2 107,9 77,1 95,7 112,1 110,0 104,7 103,4 106,3 

Litva 120,6 112,6 82,4 104,0 111,6 106,6 104,9 103,8 125,0 

Luksemburg 108,0 104,4 96,2 109,1 107,7 103,3 103,4     

Madžarska 111,3 105,8 87,1 104,8 102,6 98,4 101,9 102,8 102,0 

Malta 106,9 106,4 100,2 107,5 104,6 104,7 104,8 105,2 138,3 

Nemčija 105,0 101,9 96,0 104,9 104,8 101,9 102,2 103,4 115,7 

Nizozemska 106,2 104,4 97,1 102,2 101,8 99,6 100,3 101,9 107,7 

Poljska 114,7 116,0 86,5 114,3 104,8 102,4 102,5 104,1 131,4 

Portugalska 105,5 101,9 98,1 102,6 97,9 96,3 100,9 101,9 99,4 

Romunija 127,4 113,6 84,6 105,3 105,2 100,4 107,8 104,4 120,1 

Slovaška 123,4 117,2 97,1 105,3 104,4 102,9 102,0 102,2 134,2 

Slovenija 111,4 108,0 95,3 100,1 101,8 97,7 100,4 103,1 106,0 

Španija 107,2 103,3 96,7 100,2 99,5 98,1 99,4 100,9 97,9 

Švedska 106,4 98,8 87,9 119,2 109,7 104,5 103,1 98,4 120,5 

Združeno 
kraljestvo 105,1 88,1 87,2 109,2 102,6 109,5 98,8 110,2 102,7 

Vir: EUROSTAT, preračuni MJU 
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Primerjava rasti sredstev za zaposlene v sektorju država kaže, da je bilo gibanje v Sloveniji bistveno 
drugačno kot v povprečju držav EU. Z začetkom krize se je namreč rast sredstev za zaposlene v 
sektorju država v povprečju zaustavila oziroma je bila ta neznatna. V mnogih državah, v kateri je prišlo 
do večjega krčenja gospodarske aktivnosti, so se znatno znižala tudi sredstva za zaposlene v sektorju 
država,  v nekaterih državah že v letu 2009 (Irska, Velika Britanija, Madžarska, Estonija, Romunija), v 
nekaterih pa v letih 2010 ali/in kasneje (Grčija, Španija, Portugalska, Litva, Latvija), saj so te države 
sprejemale precej ostre ukrepe za javnofinančno konsolidacijo. Obratno je v Sloveniji v letu 2008 prišlo 
do velikega povečanja sredstev za zaposlene v sektorju država ter nato do ponovnega znatnega dviga 
v letu 2009, rast pa se je nadaljevala tudi v letih 2010 in 2011, kar je skupna posledica plačne reforme 
in povečevanja števila zaposlenih. Do prvega znižanja je prišlo šele v letu 2012 zaradi učinkov Zakona 
o uravnoteženju javnih financ (v nadaljevanju ZUJF). 
   
Tabela 2: Sredstva za zaposlene v sektorju država, države članice EU in Slovenija, 2004-2013,  
v mio EUR in letni indeksi rasti 

  
Sredstva za zaposlene v sektorju 
država Indeks 

Leto Države članice EU Slovenija 
Države 
članice EU Slovenija 

2004 1.152.607,10 3.146,00     

2005 1.204.368,80 3.305,60 104,5 105,1 

2006 1.253.789,30 3.480,60 104,1 105,3 

2007 1.301.158,40 3.641,00 103,8 104,6 

2008 1.328.587,30 4.111,60 102,1 112,9 

2009 1.338.152,70 4.399,30 100,7 107,0 

2010 1.373.439,20 4.500,10 102,6 102,3 

2011 1.372.603,40 4.615,70 99,9 102,6 

2012 1.385.301,50 4.491,70 100,9 97,3 

2013 1.384.821,40 4.323,50 100,0 96,3 
 Vir:EUROSTAT, preračuni MJU 

 
Posledično se je, ob hkratnem močnem padcu BDP v Sloveniji, začel delež sredstev za zaposlene v 
BDP povečevati. Medtem, ko je v povprečju držav EU ostal delež približno enak kot pred krizo, se je v 
Sloveniji v obdobju 2007- 2013 povečal za 1,9 o.t. BDP. Povečanje deleža je bilo drugo najvišje v EU. 
Glede na to, da je bil delež v Sloveniji pred začetkom krize na zelo podobni ravni kot v povprečju EU, 
to povečanje tudi pomeni, da Slovenija za sredstva za zaposlene v zadnjih letih namenja bistveno višji 
delež BDP kot pa je to v povprečju EU. 
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Slika 1: Sprememba deleža sredstev za zaposlene v sektorju država v BDP, države EU, 2013/ 

2007, v o.t. 

 
Vir: EUROSTAT, preračuni UMAR 

 

Nekoliko drugačno sliko daje primerjava deleža sredstev za zaposlene v dejavnostih javnih storitev.3.V 

primerjavi z BDP je namreč v Sloveniji delež sredstev za zaposlene v dejavnostih javnih storitev 
nekoliko pod povprečjem EU, kar je posledica dejstva, da je sektor teh storitev v mnogih državah EU 
precej bolj razvit in po obsegu znatno večji kot v Sloveniji, vendar se precejšen del teh dejavnosti 
izvaja izven sektorja država. Ne glede na to je bila sprememba deleža sredstev za zaposlene v teh 
dejavnostih v obdobju 2007-2013 v Sloveniji podobna kot kaže primerjava tega deleža za sektor 
država. V Sloveniji  se je namreč v obravnavanem obdobju delež sredstev za zaposlene v dejavnostih 
javnih storitev v primerjavi z BDP povečal za 1,8  o.t., kar nas prav tako uvršča v skupino držav EU z  
relativno visokimi povečanji.  

 
Slika 2: Sprememba deleža sredstev za zaposlene v dejavnostih OPQ v BDP, Slovenija,  države 
EU , 2013/2007, v o.t. 

 
Vir: EUROSTAT, preračuni UMAR 

                                                 
3 Dejavnosti javnih storitev: O (dejavnost javne uprave in obrambe, dejavnost obvezne socialne varnosti), P (izobraževanje), Q 
(zdravstvo in socialno varstvo) 
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1.2. Gibanje povprečne plače v javnem sektorju (države EU, Slovenija)  

 
Primerjava gibanj povprečne plače v javnem sektorju v Sloveniji in drugih državah EU neposredno ni 
možna, saj mednarodno primerljivi podatki niso na razpolago. Obstajajo pa podatki o gibanjih 
povprečne plače v dejavnostih javnih storitev4, čeprav tudi ti niso na razpolago za vse države in za 
celotno obdobje, ki ga zajema ta analiza. Ugotovitev na osnovi tako omejenega obsega podatkov tako 
ni možno posplošiti. Kljub temu je iz razpoložljivih podatkov možno ugotoviti, da je tudi gibanje 
povprečne plače v javnih storitvah v Sloveniji večinoma drugačno kot drugih državah EU. Slovenija je 
ena redkih držav, ki je neposredno po začetku krize še izkazovala znatno rast povprečne plače v 
javnih storitvah, poleg tega pa je za Slovenijo značilna tudi manjša skladnost med gibanji v 
dejavnostih javnih storitev in dejavnostih zasebnega sektorja. 

                                                 
4 V Sloveniji gibanje povprečne plače v javnih storitvah ne odstopa od gibanj v sektorju država, saj se večina dejavnosti javnih 

storitev izvaja v subjektih, ki sodijo v sektor država, zasebnega izvajanja javnih storitev pa je malo. V povprečju  držav EU je 
delež zasebnih izvajalcev bistveno višji kot v Sloveniji, zato gibanj v javnih storitvah ne moremo povsem enačiti z gibanji v 
sektorju država. 
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Tabela 3: Povprečna letna bruto plača po dejavnostih zasebnega sektorja in dejavnostih javnih storitev, Slovenija, nekatere države EU, 2006-2011, 
medletna nominalna rast v % 

Dejavnosti po Eurostat 

D - N O P Q 

dej zasebnega sektorja Javna uprava Izobraževanje Zdravstvo in socialno varstvo 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Belgija       3,6 3,0 2,8       2,2 2,2 2,0       2,2 2,0 2,1       3,5 3,1 2,2 

Bolgarija       13,3 7,7 6,4       4,9 6,4 3,9       12,6 5,5 1,5       13,3 2,8 3,3 

Estonija       -5,5 2,3 6,8       -7,3 -2,7 3,5       -2,3 -0,3 2,3       -2,7 -3,6 5,2 

Irska       -10,8           4,3           5,2           2,8     

Grčija                                                 

Španija       3,9 3,0 0,8       3,0 3,0 -1,6       7,1 3,1 -4,0       3,2 4,3 -1,4 

Franija       1,7 1,6                                 -0,9 0,9   

Ciper         1,9           0,9           0,8           1,4   

Latvija       1,8 -0,7 4,3       -18,0 -9,4 7,4       -10,5 -12,0 3,2       -10,9 -8,4 7,6 

Luksemburg 3,5 4,0 3,9 2,4 2,5 2,4 4,3 2,6 3,1 3,8 3,1 1,8 5,6 4,2 -1,3 2,1 2,8 1,4 4,2 1,7 3,2 2,6 2,4 0,5 

Nizozemska       3,0 0,9 3,1       2,2 1,4 1,0       5,0 1,3 1,4       3,1 3,0 2,8 

Avstrija       1,5 1,6 3,0       3,7 1,2 1,3       10,1 1,4 1,3       4,0 1,7 2,5 

Romunija 17,8 29,8 13,0 -8,8 8,9 5,8 41,1 34,2 10,4 -22,2 -7,4 -3,4 33,8 17,6 18,9 -9,4 -12,8 -5,2 28,1 23,0 23,4 -8,2 -7,5 -1,3 

Slovenija 5,4 6,8 7,8 1,8 5,2 2,7 2,9 5,1 12,2 5,9 -0,6 0,3 4,8 3,9 7,0 3,6 0,6 0,2 2,4 3,1 12,0 12,0 -0,3 -0,7 

Slovaška       6,8 3,5 4,0       17,4 2,2 -5,0       11,4 2,2 1,1       7,4 8,5 1,8 

Švedska       -7,3 14,9 7,9       -6,5 14,4 7,7       -6,3 13,9 7,5       -5,6 14,0 7,5 

Združeno kraljestvo       -10,3 4,0 0,9       -7,5 8,0 0,0       -8,2 5,9 -0,1       -6,5 7,9 -1,2 

Norveška       -2,4           -2,8           -2,6           -2,2     

Vir: Eurostat 
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1.3. Ukrepi v zvezi s stroški dela v državah EU 

 

V obdobju gospodarske in finančne krize so zaradi potrebe po javnofinančni konsolidacij številne 

države EU sprejemale ukrepe, s katerimi so zniževale stroške dela v sektorju država. V začetnem 

obdobju krize so bili ukrepi izrazito interventne oziroma varčevalne narave.  

 

V nadaljevanju navajamo pregled sprejetih varčevalnih ukrepov po državah, članicah OECD (Vir: 

OECD Public Governance Reviews:Slovenia, 2011).  

 

Po podatkih OECD je dvajset držav, članic OECD, sprejelo ukrepe za zamrznitev ali znižanje plač v 

javnem sektorju. Razpon znižanja plač je velik, in sicer od dveletne zamrznitve plač v Veliki Britaniji do 

10% znižanja plač na Češkem ter približno 14% znižanja plač na Irskem.  

 

 

Tabela 4:  Ukrepi na zmanjšanje javnofinančnih odhodkov v nekaterih državah EU  

 

država odstotek znižanja 

Belgija 0,7% varčevanje pri stroških za zaposlene 

Češka 10% znižanje plač v javnem sektorju (razen učiteljem) 

Estonija 9% varčevanje pri stroških za zaposlene 

Francija zamrznitev plač v letu 2011 

Grčija 20% znižanje nadomestil v letu 2010, ukinitev 13. in 14. plače za vse, ki zaslužijo 

nad 3.000 € (=14%) 

Irska 13,5% znižanje plač v obdobju 2009-2010, dodatna znižanja v obdobju 2011-2014 

Portugalska 5% znižanje plač v javnem sektorju, do leta 2013 dodatno znižanje plač, in sicer od 

0,11% do 0,84% BDP 

Slovaška 10% znižanje plač v centralni državni upravi 

Španija 5% znižanje plač v letu 2010, zamrznitev v letu 2011 

Velika Britanija 2-letna zamrznitev plač 

Vir: OECD 

 
Poleg posegov v plače oz. druge stroške dela so v posameznih državah sprejeli ukrepe za znižanje 
števila zaposlenih, kot npr. na Portugalskem, kjer je leta 2011 javni sektor zapustilo 20.000 javnih 
uslužbencev (kar predstavlja 3,2% celotne delovne sile v javnem sektorju), na Češkem, Irskem in 
Poljskem pa se je število zaposlenih znižalo za 10 do 12%. V Avstriji so si zadali cilj znižanja števila 
zaposlenih za 3.000 zveznih uradnikov, v nekaterih državah pa so sprejeli ukrepe delnega 
nadomeščanja javnih uslužbencev, ki se upokojijo  (npr. Francija, Grčija, Španija) (Vir: Public Sector 
Compensation in Times of Austerity, OECD, 2012 in Restoring Public Finances, OECD, 2011). 
 
Kot izhaja iz navedenih virov OECD, je poleg sprejemanja interventnih ukrepov eden od ključnih 
trendov v zadnjih dveh desetletjih delegacija odgovornosti za upravljanje plač s centralne ravni na 
agencije in ministrstva. Ta praksa kaže na vlogo, ki jo imajo plače pri zaposlovanju in organizaciji dela, 
in je konsistentna s trendom krepitve vloge in odgovornosti menedžerjev za poslovanje proračunskih 
uporabnikov. OECD poudarja pomen zavedanja, da odločitve v zvezi s plačami niso nikoli nevtralne; 
imajo bodisi pozitiven ali negativen učinek na motiviranost oziroma predanost zaposlenih, kar pa nujno 
vključuje tudi ustrezno usposobljenost vodij in razumevanje pomena politike plač in nagrajevanja 
zaposlenih.  

 

Tudi v Sloveniji je bila v  obdobju od leta 2009 do leta 2014 v dogovoru z reprezentativnimi sindikati 
javnega sektorja uveljavljena vrsta ukrepov, ki je prispevala k zmanjševanju stroškov dela v javnem 
sektorju, in sicer: 
 

 zamik izplačila odprave nesorazmerij v osnovnih plačah, 

 neizplačevanje redne delovne uspešnosti, 

 omejitev obsega sredstev za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela, 

http://www.oecdbookshop.org/oecd/display.asp?k=5K9BJGVMQK5G&lang=en
http://www.oecdbookshop.org/oecd/display.asp?k=5K9BJGVMQK5G&lang=en
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 omejitev glede izplačila regresa za letni dopust, 

 nenapredovanje v plačne razrede, nazive oz. višje nazive oz. odlog  izplačila višje  plače, 
kot posledica napredovanja v višji plačni razred oz. naziv ali višji naziv, 

 ukrepi glede splošne uskladitve plač, 

 zamik uvrstitev pravosodnih funkcionarjev v končne plačne razrede, 

 drugačna ureditev plačila dela v dežurstvu, 

 znižanje višine položajnega dodatka, 

 znižanje plač funkcionarjev, 

 ohranitev odbitka osnovne plače za direktorje, 

 znižanje vrednosti plačne lestvice za 8% in odprava plačnih nesorazmerij (skupni učinek 
je bil 3 %-no znižanje), 

 linearno znižanje vrednosti PR (-0,5%) in kompresija plačne lestvice, 

 ukrepi na področju povračil, nadomestil in drugih izdatkov zaposlenih, 

 ukinitev povečanega dodatka za delovno dobo za ženske, 

 znižanje dodatka za specializacijo, magisterij ali doktorat, 

 delna zamrznitev KDPZ, 

 znižanje nadomestila za čas odsotnosti zaradi bolezni in poškodbe izven dela na 80%, 

 zmanjšanje števila zaposlenih. 
 
Kot je razvidno iz drugih točk tega poglavja, so ti ukrepi najprej znižali, nato pa zaustavili rast 
povprečne plače v javnem sektorju, precej kasneje kot v primerljivih državah pa je prišlo do znižanja 
plač.  
 

2. GIBANJE PLAČ V JAVNEM SEKTORJU V SLOVENIJI TER PRIMERJAVA Z 
ZASEBNIM SEKTORJEM  

 
Gibanje plač v javnem sektorju  v obdobju od leta 2007 dalje se znatno razlikuje od gibanj v zasebnem 
sektorju. V javnem sektorju ga je po eni strani močno zaznamovala plačna reforma, ki je najprej 
povzročila precejšen dvig povprečne plače in hkrati tudi mase plač v javnem sektorju, po drugi strani 
pa gospodarska kriza, zaradi katere so bili sprejeti varčevalni ukrepi, ki so ne le upočasnili ampak v 
letu 2010 tudi zaustavili rast plač. Ukrepi pa vse do leta 2013 niso zaustavili zaposlovanja v javnem 
sektorju. Zasebni sektor se je na krizo odzval hitro, predvsem z zmanjšano zaposlenostjo, kar je 
povzročilo znižanje rasti mase plač v tem sektorju. Hkrati pa je zaradi različnih vzrokov (dvig 
minimalne plače, sprememba strukture zaposlenih) v obdobju, ko se je začela rast povprečne plače 
javnega sektorja umirjati, prišlo v zasebnem sektorju do rasti povprečne plače.  
 

2.1. Gibanje povprečne bruto plače na zaposlenega v zasebnem in javnem sektorju 

 
Namen plačne reforme v javnem sektorju je bil odpraviti plačna nesorazmerja med različnimi 
poklicnimi skupinami javnega sektorja. Za prikaz učinka reforme in kasneje sprejetih varčevalnih 
ukrepov v tem poglavju uporabljamo podatke SURS o povprečnih plačah v zasebnem in javnem 
sektorju ter v sektorju država, pri čemer so za gibanja pri subjektih, ki sicer izplačujejo plače na 
podlagi ZSPJS, najbolj primerljivi podatki o gibanju plač v sektorju država5. S plačno reformo v letu 
2008 je povprečna letna plača na zaposlenega v sektorju država nominalno močno porasla (10,2 
odstotka) ravno v obdobju začetka krize, medtem ko se je v zasebnem sektorju rast umirjala. V letu 
2009 je bila rast v sektorju država nekoliko nižja (7 odstotkov), vendar občutno višja kot v zasebnem 
sektorju, kjer je bila 1,6 odstotna.  
 
V letu 2010 se je v zasebnem sektorju okrepila rast povprečne bruto plače na zaposlenega, predvsem 
zaradi vpliva dviga minimalne plače6. V sektorju država pa so bila leta od 2010 dalje omejevalna. Že v 

                                                 
5 Glej metodološka pojasnila 
6UMAR: Ekonomski izzivi 2011 
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letu 2009 in 2010 so bili sprejeti ukrepi7, ki so gibanje bruto plače na zaposlenega praktično zaustavili. 
S sprejetimi ukrepi v letu 2012  pa je povprečna plača pričela padati.  
 
V celotnem obdobju 2007-2014 je tako, kljub znatnemu povečanju plač v začetnem obdobju uvajanje 
plačne reforme, povprečna plača v sektorju država porasla za 12,9 odstotka, v zasebnem sektorju pa 
za 21,7 odstotka. 
 
Tabela 5: Gibanje bruto plače na zaposlenega v zasebnem in javnem sektorju– nominalna in 
realna rast v % , Slovenija, 2007-2014 
 

 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
2014/ 
2007 

BDP na prebivalca 
v € 17.412,1 18.769,4 17.714,1 17.678,3 17.959,7 17.506,1 17.549,5 18.065,2 3,8 

          

Nominalna rast, v 
% 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

2014/ 
2007 

Bruto plača          

Skupaj 5,9 8,3 3,4 3,9 2,0 0,1 -2,0 1,1 19,9 

Zasebni sektor 6 7,8 1,6 5,6 2,6 0,5 0,6 1,4 21,7 

Javni sektor* 6,9 9,7 5,3 0,8 1,0 -0,9 -1,3 0,9 16,3 

   - v tem sektor 
država 4,1 10,2 7,0 0,0 0,0 -2,2 -2,5 0,6 12,9 

Realna rast, v % 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
2014/ 
2007 

Bruto plača          

Skupaj 2,2 2,5 2,5 2,1 0,2 -2,4 -2,0 0,9 3,7 

Zasebni sektor 2,3 2,0 0,7 3,7 0,8 -2,0 -1,2 1,2 5,3 

Javni sektor 3,2 3,8 4,4 -1,0 -0,8 -3,4 -3,0 0,7 0,6 

   - v tem sektor 
država 0,5 4,3 6,0 -1,8 -1,8 -4,7 -4,2 0,4 -2,3 
Vir:SURS, preračuni UMAR 

 
 
Tudi gibanje v nekoliko daljšem obdobju pokaže, da je bila v obdobju priprave normativnih aktov za 
izvedbo plačne reforme in usklajevanj ter pogajanj z reprezentativnimi sindikati (v obdobju 2002-2007) 
rast povprečne plače načrtno zadrževana, zato je tudi v tem obdobju rast povprečne plače zaostajala 
za rastjo v zasebnem sektorju. Po letu 2008, ko je z začetkom izvajanja plačne reforme, kumulativna 
realna rast povprečne plače na zaposlenega v dejavnostih javnega sektorja dosegla raven dejavnosti 
zasebnega sektorja, je ta v dejavnostih javnega sektorja pričela padati in to močneje kot v dejavnostih 
zasebnega sektorju (slika 5). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
7 Dogovor o ukrepih s področja plač v javnem sektorju zaradi spremenjenih makroekonomskih razmer za obdobje 2009-2010 in 
Aneks št. 1 h kolektivni pogodbi za javni sektor, Dogovor o ukrepih na področju plač v javnem sektorju za obdobje december 
2009 – november 2010, Aneks št. 2 h kolektivni pogodbi za javni sektor. 
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Slika 3: Realna letna rast bruto plače na zaposlenega v dejavnostih zasebnega in dejavnostih 
javnega sektorja v %  – kumulativa, Slovenija 1995-2014 
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Vir: SURS, preračuni UMAR 

2.2. Razmerje med  povprečno bruto plače na zaposlenega v zasebnem in javnem 
sektorju 

 
Kot posledica plačne reforme, gospodarske krize in načina prilagajanja javnega in zasebnega sektorja 
krizi se je spreminjalo tudi razmerje med povprečno plačo javnega in zasebnega sektorja. V 
nadaljevanju je to razmerje prikazano pa podlagi podatkov AJPES,  ki v podatkih za plače javnega 
sektorja prikazuje podatke za subjekte, za katere se uporablja ZSPJS. Kot je razvidno iz tabele, 
začetek izvajanja plačne reforme ni bistveno spremenil razmerja med povprečno plačo obeh sektorjev. 
Razmerje se je za javni sektor začelo poslabševati z letom 2011, predvsem pa z letom 2012, ko so 
tudi v Sloveniji bili sprejeti  ostrejši ukrepi za konsolidacijo javnih financ, v zasebnem sektorju pa se je 
močneje začel kazati učinek postopnega dvigovanja minimalne plače in spremembe strukture 
zaposlenih. Od leta 2007, ko je povprečna plača javnega sektorja bila za 28 odstotkov višja od 
povprečne plače zasebnega sektorja (v prvem letu plačne reforme pa je bila višja za 30 odstotkov), je 
do leta 2014 razmerje upadlo tako, da je povprečna plača javnega sektorja bila višja od povprečne 
plače zasebnega sektorja le še za 15 odstotkov. 
 
Tabela 6: Povprečne bruto plače in razmerja, javni in zasebni sektor,  2004 do 2014 
 

Leto 

Povprečna bruto plača* v € Razmerja povprečnih plač 

Javni sektor** Zasebni sektor Javni sektor / zasebni sektor 

2004 1.382 1.027 1,35 : 1 

2005 1.441 1.089 1,32 : 1 

2006 1.491 1.143 1,30 : 1 

2007 1.545 1.208 1,28 : 1 

2008 1.699 1.311 1,30 : 1 

2009 1.824 1.427 1,28 : 1 

2010 1.826 1.418 1,29 : 1 

2011 1.827 1.460 1,25 : 1 

2012 1.787 1.484 1,20 : 1 

2013 1.739 1.500 1,16 : 1 

2014 1.744 1.522 1,15 : 1 

Vir: AJPES, preračuni MJU 
* povprečna bruto plača izračunana na podlagi opravljenih ur 
** javni sektor po definiciji Zakona o sistemu plač v javnem sektorju 
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2.3. Izobrazbena struktura  zaposlenih v zasebnem in javnem sektorju 

 
Na višino povprečne plače po posameznih dejavnostih vplivajo različni dejavniki, med katerimi je 
pomembna tudi izobrazbena struktura zaposlenih in s tem povezane razlike v zahtevnosti delovnih 
mest. Ta se med posameznimi dejavnostmi močno razlikuje. Precejšnjo razliko pa je možno ugotoviti 
tudi med javnim in zasebnim sektorjem ter še večje med sektorjem država in zasebnim sektorjem kot 
celoto.  

 
Izobrazbena struktura v sektorju država je bistveno boljša kot zasebnem sektorju, saj se v tem 
sektorju izvajajo dejavnosti, ki pretežno zahtevajo višjo raven izobrazbe. V letu 2013 je bilo v sektorju 
država kar 59,75 odstotka zaposlenih z višješolsko in visokošolsko izobrazbo, medtem ko je bilo v 
zasebnem sektorju s to ravnijo izobrazbe zaposlenih le 22,4 odstotka zaposlenih. Prav tako so velike 
razlike v številu zaposlenih z osnovno šolo ali manj. V sektorju država je bilo s to ravnijo izobrazbe 
zaposlenih le 4,5 odstotkov, v zasebnem sektorju pa 14,2 odstotka zaposlenih.  
 
Tabela 6  tudi kaže, kako se je spreminjala izobrazbena struktura v sektorju država in v zasebnem 
sektorju. Izstopa zlasti veliko zmanjšanje zaposlenih z osnovno šolo ali manj v zasebnem sektorju od 
začetka krize, saj je bilo v letu 2008 v zasebnem sektorju zaposlenih s to ravnijo izobrazbe 23,1 
odstotka zaposlenih, v letu 2013 pa le še 14,2 odstotka, kar pomeni znatno izboljšanje izobrazbene 
strukture (večinoma povezano s propadanjem gospodarskih subjektov, ki so zaposlovali pretežno 
slabo izobraženo delovno silo, s tem s spremembo strukture delovnih mest v zasebnem sektorju). Do 
izboljšanja izobrazbene strukture je sicer v tem obdobju prišlo tudi v sektorju država, kjer pa 
spremembe niso bile tako velike. Kot je že navedeno v prejšnji točki, je tudi sprememba strukture 
zaposlenih vplivala  na različno rast plač v obeh sektorjih in s tem tudi na razmerje med plačam i obeh 
sektorjev. 
 
Tabela 7: Struktura zaposlenih glede na izobrazbo, javni in zasebni sektor, leto 2013, v % 
 

  
Struktura, skupaj sektor=100 

OŠ ali 
manj Srednješolska 

Višješolska, 
visokošolska Neznano 

2005 

SKUPAJ 100 19,8 57,8 22,1 0,3 

Javni sektor 100 12,0 48,9 38,5 0,7 

Sektor država 100 6,8 40,9 51,4 0,9 

Javne družbe 100 20,0 61,2 18,4 0,4 

Zasebni sektor 100 23,7 62,2 14,0 0,2 

2006 

SKUPAJ 100 19,4 57,7 22,6 0,3 

Javni sektor 100 10,6 48,0 40,7 0,6 

Sektor država 100 6,5 40,2 52,5 0,8 

Javne družbe 100 17,5 61,3 20,9 0,4 

Zasebni sektor 100 23,4 62,0 14,4 0,1 

2007 

SKUPAJ 100 19,2 57,5 23,1 0,2 

Javni sektor 100 9,9 47,3 42,2 0,5 

Sektor država 100 6,1 39,6 53,6 0,6 

Javne družbe 100 16,6 60,9 22,2 0,3 

Zasebni sektor 100 23,2 61,9 14,8 0,1 

2008 

SKUPAJ 100 19,0 56,9 23,8 0,2 

Javni sektor 100 9,4 46,7 43,4 0,5 

Sektor država 100 5,9 39,0 54,5 0,6 

Javne družbe 100 15,9 61,0 22,9 0,3 

Zasebni sektor 100 23,1 61,3 15,5 0,1 

2009 

SKUPAJ 100 15,8 58,2 25,9 0,1 

Javni sektor 100 8,0 46,6 45,0 0,3 

Sektor država 100 5,3 38,9 55,5 0,4 

Javne družbe 100 13,5 61,8 24,7 0,1 

Zasebni sektor 100 19,4 63,4 17,1 0,1 

2010 SKUPAJ 100 14,7 57,9 27,4 0,1 
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Javni sektor 100 7,4 45,9 46,6 0,1 

Sektor država 100 5,0 38,5 56,4 0,1 

Javne družbe 100 12,4 61,3 26,2 0,1 

Zasebni sektor 100 18,1 63,5 18,3 0,0 

2011 

SKUPAJ 100 13,5 57,2 29,3   

Javni sektor 100 6,7 43,9 49,4   

Sektor država 100 4,7 36,8 58,5   

Javne družbe 100 11,0 59,4 29,6   

Zasebni sektor 100 16,7 63,5 19,8   

2012 

SKUPAJ 100 12,2 56,9 30,9   

Javni sektor 100 6,3 43,3 50,4   

Sektor država 100 4,7 36,7 58,6   

Javne družbe 100 10,0 58,4 31,6   

Zasebni sektor 100 15,1 63,7 21,3   

2013 

SKUPAJ 100 11,5 56,5 32,0   

Javni sektor 100 6,0 42,4 51,5   

Sektor država 100 4,5 35,8 59,7   

Javne družbe 100 9,7 58,2 32,1   

Zasebni sektor 100 14,2 63,4 22,4   
Vir: SURS, preračuni UMAR 

2.4. Povprečna plača glede na izobrazbo  zaposlenih v zasebnem in javnem sektorju 

 
Približno enako povprečno plačo z zasebnim sektorjem so zaposleni v javnem sektorju z 
osnovnošolsko ali nižjo izobrazbo ter  višješolsko ali visokošolsko izobrazbo imeli le v letu 2009 (v letu, 
ko je bila realizirana polovica plačnih nesorazmerij). Zaposleni s srednješolsko izobrazbo so bili v tem 
letu  plačani bistveno bolje kot v zasebnem sektorju. V letih, ki so sledila, se je razmerje pričelo 
poslabševati. V letu 2013 (zadnji dostopni podatki) je tako bila višina povprečne bruto plače 
zaposlenih z osnovno šolsko izobrazbo ali manj  ter z višješolsko ali visokošolsko izobrazbo v sektorju 
država znatno nižja kot v zasebnem sektorju, zaposleni s srednjo izobrazbo pa so imeli nekoliko višjo 
povprečno plačo.  

 

Tabela 8: Struktura povprečne bruto plače glede na izobrazbo, javni in zasebni sektor,2008-

2013, v % 
 

Leto Skupaj izobrazba=100 Javni sektor Sektor država Javne družbe Zasebni sektor 

2008 

Skupaj 100,0 119,7 122,1 115,3 90,2 

OŠ ali manj 100,0 107,2 92,0 117,2 98,5 

SŠ 100,0 112,5 106,2 119,7 95,3 

Višješ., visokošol. 100,0 97,7 94,0 113,7 103,1 

2009 

Skupaj 100,0 122,9 127,0 115,0 88,3 

OŠ ali manj 100,0 110,6 100,0 118,4 97,5 

SŠ 100,0 116,4 113,4 120,1 93,8 

Višješ., visokošol. 100,0 100,9 98,3 112,4 98,8 

2010 

Skupaj 100,0 118,6 122,0 111,8 89,9 

OŠ ali manj 100,0 105,8 94,5 114,3 98,6 

SŠ 100,0 111,9 108,0 116,7 95,3 

Višješ., visokošol. 100,0 99,7 97,4 110,0 100,3 

2011 Skupaj 100,0 118,2 119,2 115,8 90,4 
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OŠ ali manj 100,0 101,9 92,0 112,1 99,6 

SŠ 100,0 110,7 105,4 118,8 96,1 

Višješ., visokošol. 100,0 99,5 96,7 111,8 100,7 

2012 

Skupaj 100,0 115,1 114,9 115,6 91,3 

OŠ ali manj 100,0 101,1 90,8 111,4 99,8 

SŠ 100,0 109,5 102,8 118,7 96,3 

Višješ., visokošol. 100,0 98,5 94,9 112,6 102,1 

2013 

Skupaj 100,0 114,1 113,2 116,0 92,1 

OŠ ali manj 100,0 100,2 89,2 111,5 100,0 

SŠ 100,0 108,3 99,5 119,7 96,9 

Višješ., visokošol. 100,0 98,3 94,5 113,7 102,2 
Vir: SURS, preračuni UMAR 
 
* OŠ ali manj=osnovnošolska izobrazba in manj 
   SŠ=srednješolska izobrazba 
   Višješ.,visokošol.=višješolska in visokošolska izobrazba 

2.5. Gibanje obsega sredstev za plače in zaposlenosti v zasebnem in javnem sektorju 

 
Obseg sredstev za bruto plače (po podatkih AJPES) se je v javnem sektorju povečeval vse do leta 
2011. Večji porast sredstev je bil v letu 2008, ko se je pričel uporabljati nov plačni sistem. Do vključno 
leta 2008 je hitro rastel tudi obseg sredstev za plače v zasebnem sektorju. Po letu 2008  se je zasebni 
sektor začel krčiti, medtem ko je v javnem sektorju tudi v letu 2009 še vidna visoka rast, prvo znižanje 
obsega sredstev pa je bilo šele leta 2012.  

 
Tabela 9: Obseg sredstev za bruto plače v javnem in zasebnem sektorju, 2007 - 2014 
 

   Javni sektor Zasebni sektor 

Leto 
Masa bruto plač v mio 

€ 
Rast/padec v 

% 
Masa bruto plač v mio 

€ 
Rast/padec v 

% 

2004* 2.471   5.592   

2005* 2.615 5,8 6.046 8,1 

2006* 2.734 4,5 6.555 8,4 

2007 2.843 4,0 7.204 9,9 

2008 3.154 10,9 8.047 11,7 

2009 3.428 8,7 7.788 -3,2 

2010 3.475 1,4 7.850 0,8 

2011 3.502 0,8 7.885 0,5 

2012 3.443 -1,7 7.824 -0,8 

2013 3.301 -4,1 7.713 -1,4 

2014 3.306 0,2 7.928 2,8 

Ind 2007/2004 v 
% 115 129 

Ind 2014/2007 v 
% 116 110 

Vir: AJPES, preračuni MJU 
* Podatki v SIT so preračunani po tečaju 1 EUR=239,64 SIT  

 
Podatki torej kažejo na večjo odzivnost  zasebnega sektorja, ki se je pričela prej kot v javnem sektorju. 
Prav tako kažejo, da je na precej različna gibanja v veliki meri vplivalo različno gibanje zaposlenosti, 
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saj je v obdobju do tretjega kvartala 2012 zaposlenost v javnem sektorju še vedno naraščala, 
zaposlenost zasebnega sektorja pa se konstantno zniževala. 

 
Slika 4: Gibanje obsega sredstev za bruto plače in števila zaposlenih po kvartalih – javni sektor 
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Slika 5: Gibanje obsega sredstev za bruto plače in števila zaposlenih po kvartalih– zasebni 
sektor
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3. GIBANJE PLAČ, ZAPOSLENOSTI IN OBSEGA SREDSTEV PO DEJAVNOSTIH 
JAVNEGA SEKTORJU PRED IN PO UVEDBI PLAČNE REFORME 

 

Obseg sredstev za plače definira gibanje povprečne plače in gibanje zaposlenosti. Namen te točke je 
prikazati, kakšno je bilo gibanje teh elementov pred izvedbo plačne reforme (v obdobju 2004-2007) in 
v obdobju po pričetku izvajanja plačne reforme (v obdobju 2007-2014).  

 

3.1. Gibanje povprečne plače po dejavnostih javnega sektorja 

 
Povprečna bruto plača na zaposlenega po dejavnosti javnega sektorja za obdobje od 20048 do 2007, 
izračunana na podlagi opravljenih ur, se je v vseh dejavnostih povečala. Izjema so javni zavodi s 
področja gospodarskih dejavnosti, kjer se je povprečna bruto plača znižala (predvidoma zaradi večjih 
organizacijskih sprememb, na kar kažejo podatki o visokem povečanju števila zaposlenih). V 
nadaljevanju bomo komentirali predvsem podatke za dejavnosti javnega sektorja, v katerih je 
zaposlenih največ javnih uslužbencev, to so državna uprava, vzgoja in izobraževanje, zdravstvo, 
socialno varstvo, kultura in raziskovalna dejavnost. V povprečju se je plača na zaposlenega v 
celotnem javnem sektorju v tem obdobju povečala za 11,8 odstotka, najbolj v dejavnosti državne 
uprave (za 14,6 odstotka) ter vzgoje in izobraževanja (za 14,5 odstotka). V dejavnosti zdravstvo, 
socialno varstvo, kultura in raziskovalna dejavnost je bila rast povprečne plače približno polovico nižja 
(Tabela  9). 
 
V obdobju izvajanja plačne reforme so se plače v povprečju povečale za 12,9 odstotka, med 
navedenimi dejavnostmi najbolj v dejavnosti zdravstva (22 odstotkov) in kulture (19,7 odstotka), sledita 
dejavnosti socialnega varstva (17,4 odstotka ter državne uprave (15,4 odstotka), najnižje pa je bilo 
povečanje v raziskovalni dejavnosti (6,8 odstotka) in v vzgoji in izobraževanju (5,7 odstotka) (tabela 
10).

                                                 
8 Podatki po dejavnostih javnega sektorja so dostopni za celotno leto od 2004 dalje. Podatki v SIT so preračunani po tečaju 1 
EUR=239,64 SIT  
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Tabela 10: Povprečne mesečne bruto plače na zaposlenega po dejavnostih javnega sektorja, 2004 – 2014 

 

Oznak
a 

Dejavnosti javnega sektorja 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
Indeks 

2007/2004 
Indeks 

2014/2007 

1.1. NEVLADNI PU 2.173 2.256 2.250 2.315 2.499 2.628 2.560 2.601 2.572 2.425 2.422 106,6 104,6 

1.2. ORGANI DRŽAVNE UPRAVE 1.339 1.409 1.456 1.535 1.731 1.839 1.825 1.830 1.787 1.744 1.770 114,6 115,4 

1.3. PRAVOSODNI PU 1.587 1.609 1.637 1.644 1.798 1.875 1.914 1.913 1.907 1.913 1.904 103,6 115,8 

2.1. OBČINE 1.330 1.371 1.403 1.485 1.632 1.729 1.747 1.766 1.742 1.708 1.717 111,6 115,7 

2.2. KRAJEVNE SKUPNOSTI 954 1.002 1.035 1.075 1.101 1.141 1.165 1.192 1.177 1.144 1.464 112,7 136,2 

3.1. 
VZGOJA, IZOBRAŽ. IN 
ŠPORT 1.419 1.494 1.570 1.625 1.735 1.809 1.818 1.825 1.770 1.710 1.717 114,5 105,7 

3.10. MALO GOSP. IN TURIZEM 1.502 1.573 1.624 1.656 1.788 1.724 1.773 1.781 1.739 1.572 1.576 110,2 95,2 

3.11. JAVNI RED IN VARNOST 1.126 1.181 1.207 1.242 1.415 1.666 1.662 1.663 1.667 1.626 1.660 110,3 133,7 

3.15. DRŽAVNE AGENCIJE 1.802 1.875 1.941 1.960 2.145 2.248 2.264 2.285 2.153 2.115 2.157 108,8 110,0 

3.2. ZDRAVSTVO 1.413 1.458 1.488 1.526 1.723 1.976 1.975 1.959 1.924 1.877 1.861 108,0 122,0 

3.3. SOCIALNO VARSTVO 1.014 1.047 1.070 1.097 1.213 1.326 1.329 1.326 1.318 1.296 1.287 108,2 117,4 

3.4. KULTURA 1.387 1.416 1.447 1.494 1.667 1.824 1.846 1.843 1.819 1.769 1.788 107,8 119,7 

3.5. RAZISKOVALNE DEJ. 1.764 1.786 1.845 1.900 2.037 2.081 2.109 2.102 2.046 2.005 2.029 107,7 106,8 

3.6. KMETIJSTVO, GOZDARSTVO 1.236 1.266 1.291 1.336 1.520 1.659 1.650 1.642 1.633 1.621 1.618 108,1 121,1 

3.7. OKOLJE IN PROSTOR 1.390 1.445 1.455 1.489 1.609 1.720 1.725 1.768 1.755 1.734 1.725 107,1 115,8 

3.9. GOSPODARSKE DEJ. 1.534 1.226 1.202 1.234 1.373 1.472 1.450 1.460 1.442 1.453 1.474 80,5 119,4 

4.1. 
SKLADI IN DR. IZVAJALCI 
SOC. ZAV. 1.385 1.421 1.489 1.549 1.702 1.812 1.795 1.813 1.783 1.735 1.727 111,8 111,6 

4.2. SKLADI NA RAVNI DRŽAVE 1.595 1.659 1.709 1.768 1.904 1.975 1.979 1.961 1.896 1.822 1.804 110,8 102,1 

4.3. SKLADI NA RAVNI OBČIN 1.297 1.322 1.356 1.387 1.588 1.732 1.792 1.811 1.799 1.776 1.792 107,0 129,1 

6.1. SAM. NARODNOSTNE SKUP. 1.120 1.175 1.181 1.268 1.404 1.598 1.683 1.654 1.619 1.595 1.697 113,2 133,9 

Celotni javni sektor 
  1.382 1.441 1.491 1.545 1.699 1.824 1.826 1.827 1.787 1.739 1.744 111,8 112,9 

Vir: AJPES, preračuni MJU 
 
** razlika med povprečno mesečno plačo posamezne dejavnosti in povprečno  mesečno plačo v celotnem javnem sektorju 
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Na gibanje povprečne plače v tem obdobju je močno vplivala dokončna  odprava nesorazmerij v osnovnih 
plačah in hkratno znižanje plače za 8 odstotkov v letu 2012.  Dejansko znižanje plač na ravni posameznega 
zaposlenega je bilo odvisno od števila plačnih razredov odprave nesorazmerja. Tistim, ki nesorazmerja niso 
imeli ali pa jim je že bilo odpravljeno, se je osnovna plača znižala za celih 8 odstotkov, medtem ko se tistim, ki 
se jim je nesorazmerje še odpravljalo v višini npr. dveh plačnih razredov, osnovna plača ni znižala (en plačni 
razred je pomenil za 4 odstotke spremenjeno osnovno plačo). Osnovne plače zaposlenih v javnem sektorju so 
se torej ob dokončni odpravi nesorazmerij znižale od 0 odstotkov do 8 odstotkov (Tabela 11). 
 
Tabela 11: Učinek hkratne odprave plačnih nesorazmerij in znižanja osnovne plače 

 
Učinek hkratne odprave plačnih nesorazmerij (obeh preostalih četrtin) in linearnega znižanja plač za 8%

Vir: ISPAP, podatki za mesec januar 2012.

NOP Delež ↑ plač lin.↓ plač končni 

(V PR) zaposlitev (v %) NOP (v %) (-8%) neto učinek

0 1.358 83,7 0,0 -8,0 -8,0

1 138 8,5 2,0 -8,0 -6,0

2 3 0,2 4,0 -8,0 -4,0

3 5 0,3 6,0 -8,0 -2,0

4 119 7,3 8,0 -8,0 0,0

SKUPAJ 1.623 100,0 0,8 -8,0 -7,2

0 2.829 8,7 0,0 -8,0 -8,0

1 3.967 12,3 2,0 -8,0 -6,0

2 12.926 39,9 4,0 -8,0 -4,0

3 5.430 16,8 6,0 -8,0 -2,0

4 7.230 22,3 8,0 -8,0 0,0

SKUPAJ 32.382 100,0 4,6 -8,0 -3,4

0 15.147 30,7 0,0 -8,0 -8,0

1 6.714 13,6 2,0 -8,0 -6,0

2 8.936 18,1 4,0 -8,0 -4,0

3 7.446 15,1 6,0 -8,0 -2,0

4 11.021 22,4 8,0 -8,0 0,0

SKUPAJ 49.264 100,0 3,7 -8,0 -4,3

0 2.471 8,8 0,0 -8,0 -8,0

1 144 0,5 2,0 -8,0 -6,0

2 451 1,6 4,0 -8,0 -4,0

3 721 2,6 6,0 -8,0 -2,0

4 24.338 86,5 8,0 -8,0 0,0

SKUPAJ 28.125 100,0 7,2 -8,0 -0,8

0 620 7,6 0,0 -8,0 -8,0

1 81 1,0 2,0 -8,0 -6,0

2 157 1,9 4,0 -8,0 -4,0

3 517 6,3 6,0 -8,0 -2,0

4 6.793 83,2 8,0 -8,0 0,0

SKUPAJ 8.168 100,0 7,1 -8,0 -0,9

0 500 10,7 0,0 -8,0 -8,0

1 192 4,1 2,0 -8,0 -6,0

2 227 4,8 4,0 -8,0 -4,0

3 486 10,4 6,0 -8,0 -2,0

4 3.280 70,0 8,0 -8,0 0,0

SKUPAJ 4.685 100,0 6,5 -8,0 -1,5

0 279 7,4 0,0 -8,0 -8,0

1 150 4,0 2,0 -8,0 -6,0

2 451 11,9 4,0 -8,0 -4,0

3 214 5,7 6,0 -8,0 -2,0

4 2.685 71,1 8,0 -8,0 0,0

SKUPAJ 3.779 100,0 6,6 -8,0 -1,4

0 1.068 15,8 0,0 -8,0 -8,0

1 727 10,7 2,0 -8,0 -6,0

2 875 12,9 4,0 -8,0 -4,0

3 957 14,1 6,0 -8,0 -2,0

4 3.145 46,4 8,0 -8,0 0,0

SKUPAJ 6.772 100,0 5,3 -8,0 -2,7

0 6.851 16,3 0,0 -8,0 -8,0

1 4.278 10,2 2,0 -8,0 -6,0

2 4.883 11,7 4,0 -8,0 -4,0

3 7.486 17,9 6,0 -8,0 -2,0

4 18.410 43,9 8,0 -8,0 0,0

SKUPAJ 41.908 100,0 5,3 -8,0 -2,7

0 31.123 17,6 0,0 -8,0 -8,0

1 16.391 9,3 2,0 -8,0 -6,0

2 28.909 16,4 4,0 -8,0 -4,0

3 23.262 13,2 6,0 -8,0 -2,0

4 77.021 43,6 8,0 -8,0 0,0

SKUPAJ 176.706 100,0 5,1 -8,0 -2,9

plačna nesorazmerja se odpravljajo 145.583 82,4

DELOVNA MESTA IN NAZIVI NA PODROČJU ZNANOSTI

DELOVNA MESTA V JAVNIH AGENCIJAH, JAVNIH SKLADIH, 

DRUGIH JAVNIH ZAVODIH IN JAVNIH GOSPODARSKIH 

ZAVODIH TER PRI DRUGIH UPORABNIKIH PRORAČUNA

A - J JAVNI SEKTOR

A

C

D

E

F

G

H

I

SPREMLJAJOČA DELOVNA MESTA (VELJA ZA VES JAVNI 

SEKTOR)

PLAČNA SKUPINA

FREKVENCE 

ZAPOSLITEV

FUNKCIJE V DRŽAVNIH ORGANIH IN LOKALNIH 

SKUPNOSTIH

URADNIŠKI NAZIVI V DRŽAVNI UPRAVI IN V UPRAVAH 

LOKALNIH SKUPNOSTI TER V DRUGIH DRŽAVNIH 

ORGANIH

DELOVNA MESTA NA PODROČJU VZGOJE IN 

IZOBRAŽEVANJA

J

DELOVNA MESTA NA PODROČJU ZDRAVSTVA

DELOVNA MESTA NA PODROČJU SOCIALNEGA VARSTVA

DELOVNA MESTA NA PODROČJU KULTURE IN 

INFORMIRANJA

 
 Vir: ISPAP, preračuni MJU 

 
Ob tem velja opozoriti, da je za javne uslužbence v plačni skupini B (direktorji, ravnatelji, tajniki), znižanje 
vrednosti plačnih razredov za 8 odstotkov dejansko pomenilo, da se je njihova osnovna plača znižala za 7 
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odstotkov9, saj so se pri tej skupini nesorazmerja odpravljala na drugačen način. Sicer pa je za večino javnih 
uslužbencev veljalo (za več ko 140.000), da znižanje vrednosti plačnih razredov z ZUJF prav zaradi dejstva, 
ker se jim je istočasno odpravilo nesorazmerje v osnovnih plačah, ni imelo bistvenega vpliva na znižanje 
njihovih plač. Ob tem velja izpostaviti še funkcionarje (plačna skupina A), ki so se jim osnovne plače z 
uveljavitvijo ZUJF znižale za okoli 4 odstotke.         
 
Hkrati je bila odpravljena tudi  tako imenovana varovana plača, zato so tudi zaposleni, ki so na podlagi določb 
ZSPJS prejemali razliko do zneska plače, določenega po predpisih, ki so se uporabljali do začetka obračuna 
plač po ZSPJS, prejeli z junijsko plačo osnovno plačo, ustrezno konkretnemu plačnemu razredu. Višji, ko je bil 

znesek varovane plače, višje je bilo znižanje plač za te javne uslužbence10.  

 

3.2. Gibanje obsega sredstev za plače in zaposlenosti po dejavnostih javnega sektorja 

 

Obseg sredstev za plače se je v obdobju od začetka izvajanja plačne reforme (v obdobju 2007-2014) povečal 
za 16,3 odstotka, torej bolj kot povprečna plača (za 12,9 odstotka). Med posameznimi dejavnostmi javnega 
sektorja obstajajo precejšnje razlike. Med  dejavnostmi, ki smo jih primerjali v točki o gibanju povprečne plače, 
se je obseg sredstev za plače najbolj povečal v socialnem varstvu (za 36,3 odstotka) in zdravstvu (za 30,6 
odstotka), v kulturi za 20 odstotkov, v raziskovalni dejavnosti za 13,9 odstotka, daleč najmanj pa v državni 
upravi (za 4,5 odstotka)  (Tabela 11). 
 
Tako različno gibanje ni le posledica različne rasti povprečne plače zaradi učinkov plačne reforme, ampak tudi 
zelo različnih gibanj zaposlenosti (Tabela 12). V celotnem javnem sektorju se je zaposlenost v obdobju 2007-
2014 povečala za 3 odstotke. Ob tem se je v državni upravi znižala za 9,4 odstotka, v kulturi ostala praktično 
na enaki ravni, v  vzgoji in izobraževanju povečala za 5,2 odstotka, v raziskovalni dejavnosti za 6,6 odstotka, v 
zdravstvu za 7,1 odstotka, v socialnem varstvu pa za 16,1 odstotka. Gre sicer za število zaposlenih,  
preračunano iz delovnih ur, kar pa je za oceno vpliva na  obseg sredstev za zaposlene najbolj relevanten 
podatek. To nazorno kaže, da ukrepi za znižanje števila zaposlenih, ki so bili del vsakoletnih varčevalnih 
ukrepov, niso dali rezultatov, ampak je, obratno, povečanje števila zaposlenih pomembno vplivalo na stroške 
dela v javnem sektorju. 
 

 
 

                                                 
9 Direktorji so pred uveljavitvijo ZUJF imeli odbitek pri plači v višini 1% osnovne plače. Ker se je z ZUJF ta odbitek ukinil, 
istočasno pa se je vrednost plačnih razredov znižala za 8%, so direktorji z uveljavitvijo ZUJF imeli za 7% nižjo osnovno plačo.  
10 Varovana plačo so prejemali javni uslužbenci, ki so pred prehodom v nov plačni sistem leta 2008 za enako delo prejemali 
višjo plačo kot pa bi jo prejemali v novem plačnem sistemu. Ker je zakon določal, da ob prehodu v nov plačni sistem nihče ne 
more imeti nižjega izplačila plače kot pred prehodom v nov plačni sistem, se je javnim uslužbencem, ki so imeli višje plače v 
starem sistemu, pod pogoji iz zakona, ta znesek varoval (se jim je izplačeval še naprej, do uveljavitve ZUJF). Po podatkih iz 
analize učinkov in ugotovljenih pomanjkljivosti plačnega sistema javnega sektorja iz leta 2011, je varovano plačo prejemalo 
1.943 javnih uslužbencev, skupni znesek varovanih plač mesečno pa je znašal približno 155.000 evrov. Na ravni posameznika, 
se je znesek varovane plače gibal od nekaj centov pa tudi do 1.000 evrov. 
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Tabela 12 : Obseg sredstev za bruto plače v 1000 €, dejavnosti javnega sektorja, 2004 do 2014 

Oznaka 
Dejavnosti 
javnega sektorja 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Indeks  
2007/2004 

Indeks 
2014/2007 

1.1. NEVLADNI PU 9.948 22.291 22.612 23.843 26.049 27.864 27.520 28.694 29.050 25.458 25.172 239,7 105,6 

1.2. 

ORGANI 
DRŽAVNE 
UPRAVE 530.093 557.571 582.285 602.002 675.908 716.409 714.659 702.156 669.543 629.644 629.234 113,6 104,5 

1.3. PRAVOSODNI PU 75.807 78.799 81.866 89.448 103.530 110.032 113.014 112.181 113.009 106.514 107.529 118 120,2 

2.1. OBČINE 63.704 66.935 71.148 77.329 87.769 96.123 99.640 101.886 100.705 98.819 99.444 121,4 128,6 

2.2. 
KRAJEVNE 
SKUPNOSTI 851 858 824 730 679 733 706 584 432 289 889 85,8 121,7 

3.1. 

VZGOJA, 
IZOBRAŽ. IN 
ŠPORT 899.459 965.730 1.024.797 1.063.559 1.146.705 1.213.745 1.241.295 1.264.872 1.235.913 1.182.088 1.182.991 118,2 111,2 

3.10. 
MALO GOSP. IN 
TURIZEM 2.793 2.873 3.511 3.491 3.646 2.776 2.983 3.257 3.122 2.502 2.597 125 74,4 

3.11. 
JAVNi RED IN 
VARNOST 7.553 7.963 8.393 8.948 10.791 12.644 12.839 13.051 13.267 12.967 13.350 118,5 149,2 

3.15. 
DRŽAVNE 
AGENCIJE 10.811 12.894 12.356 14.884 16.447 19.137 19.223 21.668 23.147 22.777 23.056 137,7 154,9 

3.2. ZDRAVSTVO 519.523 539.777 551.008 569.056 647.965 750.057 754.011 757.603 762.110 743.731 743.364 109,5 130,6 

3.3. 
SOCIALNO 
VARSTVO 112.616 119.069 124.612 129.875 147.584 168.796 173.809 178.432 180.033 177.052 177.046 115,3 136,3 

3.4. KULTURA 102.414 105.081 107.926 111.163 122.851 135.326 138.361 138.907 137.525 132.065 133.437 108,5 120 

3.5. 
RAZISKOVALNE 
DEJ. 45.522 47.235 50.725 54.200 58.475 61.615 63.450 64.821 63.385 60.151 61.718 119,1 113,9 

3.6. 
KMETIJSTVO, 
GOZDARSTVO 25.383 27.221 27.364 27.247 30.954 34.470 33.898 33.765 32.674 30.908 31.277 107,3 114,8 

3.7. 
OKOLJE IN 
PROSTOR 2.423 2.747 3.112 3.184 3.526 3.924 4.443 4.959 4.855 4.730 4.628 131,4 145,3 

3.9. 
GOSPODARSKE 
DEJ. 2.415 5.512 6.258 6.463 7.510 7.911 7.482 7.549 7.696 8.301 7.643 267,5 118,3 

4.1. 

SKLADI IN DR. 
IZVAJALCI SOC. 
ZAV. 42.668 45.016 47.122 48.856 54.833 57.676 58.321 58.079 56.734 53.522 53.611 114,5 109,7 

4.2. 
SKLADI NA 
RAVNI DRŽAVE 5.147 5.633 5.857 6.330 5.946 5.887 6.437 6.594 6.700 6.277 6.266 123 99 

4.3. 
SKLADI NA 
RAVNI OBČIN 1.736 1.801 1.972 2.021 2.253 2.481 2.336 2.344 2.339 2.277 2.318 116,4 114,7 

6.1. 

SAM. 
NARODNOSTNE 
SKUP. 342 371 416 407 457 514 555 549 558 560 608 119 149,7 

Celotni javni sektor 2.461.210 2.615.376 2.734.164 2.843.036 3.153.876 3.428.119 3.474.983 3.501.949 3.442.797 3.300.634 3.306.177 115,5 116,3 

Vir: AJPES, preračuni MJU 
 
* javni sektor po definiciji Zakona o sistemu plač  v javnem sektorju
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Tabela 13 : Gibanje zaposlenost po dejavnostih javnega sektorja, 2004 do 2014 
 

Oznaka 
Dejavnosti javnega 
sektorja 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Indeks 
2007/2004 

Indeks 
2014/2007 

1.1. NEVLADNI PU 765 823 837 858 869 883 896 919 941 875 866 112,2 100,9 

1.2. 
ORGANI DRŽAVNE 
UPRAVE 33.000 32.970 33.309 32.689 32.547 32.456 32.631 31.971 31.225 30.092 29.620 99,1 90,6 

1.3. PRAVOSODNI PU 3.980 4.081 4.167 4.535 4.799 4.891 4.921 4.887 4.938 4.640 4.705 113,9 103,8 

2.1. OBČINE 3.992 4.068 4.226 4.341 4.483 4.633 4.754 4.809 4.819 4.821 4.826 108,7 111,2 

2.2. 
KRAJEVNE 
SKUPNOSTI 74 71 66 57 51 54 51 41 31 21 51 76,1 89,3 

3.1. 
VZGOJA, IZOBRAŽ. 
IN ŠPORT 52.827 53.850 54.386 54.549 55.085 55.915 56.903 57.765 58.194 57.603 57.412 103,3 105,2 

3.10. 
MALO GOSP. IN 
TURIZEM 155 152 180 176 170 134 140 152 150 133 137 113,4 78,2 

3.11. 
JAVNi RED IN 
VARNOST 559 562 580 601 636 632 644 654 663 665 670 107,4 111,6 

3.15. 
DRŽAVNE 
AGENCIJE 500 573 530 633 639 709 707 790 896 898 891 126,5 140,8 

3.2. ZDRAVSTVO 30.648 30.848 30.849 31.082 31.340 31.636 31.821 32.220 33.016 33.028 33.291 101,4 107,1 

3.3. 
SOCIALNO 
VARSTVO 9.255 9.481 9.704 9.868 10.139 10.610 10.896 11.216 11.386 11.380 11.463 106,6 116,2 

3.4. KULTURA 6.154 6.186 6.217 6.199 6.140 6.183 6.245 6.280 6.299 6.220 6.219 100,7 100,3 

3.5. 
RAZISKOVALNE 
DEJ. 2.151 2.204 2.291 2.377 2.393 2.467 2.507 2.569 2.582 2.500 2.534 110,5 106,6 

3.6. 
KMETIJSTVO, 
GOZDARSTVO 1.712 1.792 1.767 1.699 1.697 1.731 1.712 1.714 1.668 1.589 1.611 99,3 94,8 

3.7. 
OKOLJE IN 
PROSTOR 145 158 178 178 183 190 215 234 231 227 224 122,7 125,5 

3.9. 
GOSPODARSKE 
DEJ. 131 375 434 436 456 448 430 431 445 476 432 332,5 99 

4.1. 

SKLADI IN DR. 
IZVAJALCI SOC. 
ZAV. 2.567 2.640 2.637 2.629 2.685 2.653 2.708 2.669 2.651 2.571 2.586 102,4 98,4 

4.2. 
SKLADI NA RAVNI 
DRŽAVE 269 283 286 298 260 248 271 280 295 287 289 111 97 

4.3. 
SKLADI NA RAVNI 
OBČIN 112 114 121 121 118 119 109 108 108 107 108 108,8 88,8 

6.1. 

SAM. 
NARODNOSTNE 
SKUP. 25 26 29 27 27 27 27 28 29 29 30 105,1 111,8 

Celotni javni sektor 149.023 151.259 152.796 153.354 154.717 156.619 158.588 159.735 160.565 158.162 157.965 102,9 103 

Vir: AJPES 
* povprečno število zaposlenih na podlagi opravljenih ur 
  javni sektor po definiciji Zakona o sistemu plač  v javnem sektorju



 27 

4. PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIH IZ ZAKLJUČNIH RAČUNOV 

 

Podatki zaključnih računov kažejo, da se je obseg sredstev za plače in druge izdatke zaposlenim11 v 

celotnem javnem sektorju v obdobju 2007-2014 povečal za 15,7 odstotka, kar je približno toliko, kot se 
je povečal obseg sredstev za plače. Tudi po posameznih dejavnostih javnega sektorja so gibanja 
podobna gibanjem obsega sredstev za plače, kar je seveda posledica tega, da večino izdatkov 
predstavljajo sredstva za plače, drugi izdatki pa le manjši del. Razlike, ki kljub vsemu obstajajo, pa so 
posledica metodologije zbiranja podatkov, saj so podatki o plačah in drugih izdatkih zaposlenih 
evidentirani po denarnem toku, kar pomeni, da bodo plače in drugi izdatki zaposlenih, ki se nanašajo na 
december 2014 in so bili izplačani v januarju 2015, vsebovani v zaključnih računih za leto 2015. 

 

 

                                                 
11 Plače in drugi izdatki zaposlenih vsebujejo podatke kontov 4000-Plače in dodatki, 4001-Regres za letni dopust, 4002-Povračila 

in nadomestila, 4003-Sredstva za delovno uspešnost, 4004-sredstva za nadurno delo, 4005-plače za delo nerezidentov po 
pogodbi, 4009-Drugi izdatki zaposlenim 
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Tabela 14: Obseg sredstev za plače in druge izdatke zaposlenim, zaključni računi proračunskih uporabnikov po dejavnostih javnega sektorja, 2007 

do 2014 

Oznaka 
Dejavnosti javnega 
sektorja 

Plače in drugi izdatki zaposlenim v 1000 € Indeks 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2014/2007 

1.1. NEVLADNI PU 26.220 28.448 30.830 30.413 31.590 31.924 27.989 27.591 105,2 

1.2. 

ORGANI DRŽAVNE 
UPRAVE (ministrstva in 
organi v sestavi, vladne 
službe in upravne enote) 

746.077 843.285 895.898 896.416 885.016 832.604 775.823 719.401 96,4 

1.3. PRAVOSODNI PU 100.074 116.192 122.518 127.784 126.028 124.799 118.037 119.005 118,9 

2.1. OBČINE 89.954 101.444 111.443 117.778 118.699 116.192 116.344 115.843 128,8 

2.2. KRAJEVNE SKUPNOSTI 865 864 881 884 715 544 419 363 41,9 

3.1. 
VZGOJA, IZOBRAŽ. IN 
ŠPORT 1.167.838 1.257.276 1.335.118 1.380.964 1.400.159 1.357.088 1.318.023 1.316.739 112,8 

3.10. 
MALO GOSP. IN 
TURIZEM 2.071 2.400 2.511 3.781 3.817 3.731 2.843 2.923 141,1 

3.11. JAVNI RED IN VARNOST 8.660 9.958 11.706 12.233 12.212 12.241 12.258 12.300 142,0 

3.15. JAVNE AGENCIJE 17.343 18.908 21.202 21.032 23.520 24.590 24.876 25.303 145,9 

3.2. ZDRAVSTVO 614.948 698.677 810.736 809.295 814.188 808.992 792.890 823.033 133,8 

3.3. SOCIALNO VARSTVO 154.420 173.664 196.248 206.653 209.583 210.646 208.674 215.412 139,5 

3.4. KULTURA 114.029 122.283 138.882 142.608 143.839 143.943 140.951 141.888 124,4 

3.5. RAZISKOVALNE DEJ. 45.810 49.492 53.290 55.499 55.854 53.330 51.933 53.820 117,5 

3.6. 
KMETIJSTVO, 
GOZDARSTVO 29.535 32.688 35.693 35.583 35.209 33.642 31.792 32.267 109,2 

3.7. OKOLJE IN PROSTOR 3.383 3.821 4.128 4.854 5.438 5.125 4.949 5.249 155,1 

3.9. GOSPODARSKE DEJ. 2.671 3.187 3.484 3.471 3.437 3.507 3.812 4.077 152,6 

4.1. 
SKLADI IN DR. 
IZVAJALCI SOC. ZAV. 55.543 61.005 64.843 65.871 65.887 63.526 60.640 61.553 110,8 

4.2. 
SKLADI NA RAVNI 
DRŽAVE 4.966 5.714 6.836 7.176 7.597 7.500 7.208 7.084 142,6 

4.3. 
SKLADI NA RAVNI 
OBČIN 2.378 2.651 2.550 2.596 2.603 2.670 2.600 2.532 106,5 

6.1. 
SAM. NARODNOSTNE 
SKUP. 457 512 575 630 662 629 620 652 142,8 

Celotni javni sektor 3.187.242 3.532.468 3.849.372 3.925.522 3.946.051 3.837.221 3.702.682 3.687.035 115,7 
Vir: AJPES, podatkovna baza zaključnih računov 
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5. VPLIV DVIGA MINIMALNE PLAČE NA RAZMERJE MED NAJVIŠJO IN NAJNIŽJO 
PLAČO V JAVNEM SEKTORJU 

 
Dvig minimalne plače v letu 2011 (iz 597,43 evrov na 748,10 evrov) je privedel do občutnega razkoraka 
v razmerju do povprečne plače v javnem sektorju. Medtem ko je v letu 2011 minimalna plača 
predstavljala 40,95 odstotka, je v letu 2012 predstavljala 42,7 odstotka in od leta 2013 dalje že več kot 
45 odstotkov povprečne plače javnega sektorja (tabela 15). 
 
 
Tabela 15: Masa bruto plač, povprečna plača in minimalna plača – javni sektor 

Rast/padec 

%

Rast/padec 

%

Rast/padec 

%

Rast/padec 

%

2011/2010 2012/2011 2013/2012 2014/2013

Masa bruto plač v JS v

1000 € 3.474.983 3.501.949 3.442.797 3.300.634 3.306.176 0,78 -1,69 -4,13 0,09

Povprečna bruto plača

zaposlenega - JS v € 1.826 1.827 1.787 1.739 1.744 -2,19 -2,69 0,29

Minimalna plača v € 734,15 748,1 763,06 783,66 789,15 1,9 2,00 2,70 0,70

Delež minimalne plače v 

povprečni plači JS v % 40,21 40,95 42,7 45,06 45,25 0,74 o.t. 1,75 o.t. 2,36 o.t. 0,19 o.t.

2013 20142010* 2011 2012

 
Vir: AJPES, preračuni MJU 
* znesek minimalne plače januar in februar 597,43 € 

 
 
Slovenija je beležila v času krize med članicami EU največje zvišanje minimalne plače. V obdobju od 
začetka krize je minimalna plača v nekaterih članicah ostala nespremenjena tudi več let (v Belgiji, 
Estoniji, Litvi, Latviji, Španiji, na Irskem in Portugalskem), v sedmih članicah pa se je v posameznih letih 
celo znižala (na Hrvaškem, Češkem, Poljskem, Grčiji, Romuniji, Madžarski in Združenem kraljestvu). V 
približno polovici članic se je minimalna plača v času krize (2008 – 2013) ob znižanju gospodarske 
aktivnosti realno znižala. V Sloveniji je bilo njeno realno zvišanje v tem obdobju največje, 28,7-
odstotno12. 
 
V tabeli 16 so prikazane osnovne plače plačnih razredov in umeščenost minimalne plače v plačno 
lestvico. V drugi polovici 2009 je minimalna plača znašala 597,43 evrov in tedaj je bilo le šest plačnih 
razredov z osnovnimi plačami, nižjimi od minimalne plače (tabela 16, stolpec A).  
 
Marca 2010 se je minimalna plača zvišala na 734,15 evrov. Vrednost plačnih razredov pa se je 
spremenila 1. julija 2010. Znesek minimalne plače je poskočil do zneska osnovne plače dvanajstega 
plačnega razreda (tabela 16, stolpec B). 
 
Medtem ko se je s 1.1.2012 minimalna plača zvišala in je znašala 763,06 evrov, se je plačna lestvica s 
1.1.2012 znižala. Znesek minimalne plače se je povzpel do vrednosti osnovne plače petnajstega 
plačnega razreda (tabela 16, stolpec C). 
 
Zvišanje minimalne plače januarja 2013 na 783,66 evrov in zadnje zvišanje januarja 2015 na 790,73 
evrov dosega znesek med osnovnima plačam petnajstega in šestnajstega plačnega razreda (tabela 16, 
stolpec D). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
12 UMAR: Ekonomski izzivi 2014 
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Tabela 16: Spremembe minimalne plače v primerjavi z osnovnimi plačami v plačnih razredih 
2009 – 2013 

Plačni razred 

Plačna lestvica 
veljavna za 2009 
in minimalna 
plača  2009 
589,19€ oziroma 
597,43€ 

Plačna 
lestvica  
1.7.2010 in 
minimalna 
plača 
734,15€ 

Plačna lestvica 
1.6. 2012 in 
minimalna 
plača 763,06€ 

Plačna lestvica 
veljavna 
1.6.2013 in 
minimalna plača 
783,66€ 

  A B C D 

1 472,04 476,05 440,38 438,18 

2 490,93 495,11 458,00 455,71 

3 510,55 514,90 476,31 473,93 

4 530,98 535,50 495,37 492,89 

5 552,22 556,92 515,18 512,61 

6 574,31 579,20 535,80 533,11 

7 597,27 602,35 557,21 554,44 

8 621,16 626,45 579,51 576,61 

9 646,03 651,53 602,70 599,68 

10 671,86 677,58 626,81 623,66 

11 698,73 704,68 651,88 648,61 

12 726,69 732,87 677,95 674,56 

13 755,75 762,18 705,06 701,54 

14 785,98 792,67 733,27 729,60 

15 817,43 824,38 762,60 758,78 

16 850,11 857,35 793,10 789,13 

17 884,13 891,66 824,84 820,70 

18 919,49 927,32 857,83 853,53 

19 956,27 964,41 892,13 887,67 

 
 
Minimalna plača je zakonsko določena kot najnižje izplačilo za delo v rednem delovnem času, zaradi 
česar lahko zajema vse dodatke za pogoje dela in delovno uspešnost (razen dodatka za delo preko 
polnega delovnega časa). Zaradi tega je potrebno opozoriti na problematiko nagrajevanja in stimulacije 
zaposlenih, katerih plača ne dosega zakonsko določene minimalne plače13.  
 
Tabela 17 prikazuje število javnih uslužbencev, ki so v mesecu oktobru 2013 prejeli razliko do 
minimalne plače. Pri ugotavljanju upravičenosti do izplačila razlike do minimalne plače je upoštevan 
znesek seštevka osnovne plače, delovne uspešnosti in dodatkov, razen dodatka za delo preko polnega 
delovnega časa. Tako dobljeni znesek se primerja z zneskom minimalne plače. 
 
Javni uslužbenci, ki imajo nižjo plačo od minimalne plače in tudi z dodatki in delovno uspešnostjo ne 
dosežejo minimalne plače, prejemajo razliko do minimalne plače (A020). 
 
 

                                                 
13 Minimalne plače si cer ni mogoče primerjati z vrednostjo plačnih razredov plačne lestvice, saj gre pri minimalni plači za celotno 
plačo, ki jo mora delodajalec izplačati zaposlenemu, medtem ko vrednost plačnih razredov predstavlja zgolj osnovno plačo (torej 
brez dodatkov in morebitnega dela plače iz naslova delovne uspešnosti). To pa pomeni, da za javnega uslužbenca, ki je uvrščen 
v npr 10. plačni razred, izplačilo plače iz naslova delovne uspešnosti nima stimulativnega učinka, saj tako ali tako prejema 
minimalno plačo, ki je višja od celotnega zneska plače, ki bi ga prejel, vključno z delovno uspešnostjo.  
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Tabela 17: Število javnih uslužbencev, ki so v oktobru 2013 prejeli razliko do minimalne plače in število javnih uslužbencev, ki so za oktober 2013 
prejeli plačo 

Oznaka Dejavnosti javnega sektorja 

Plačni razredi  
Število JU-

prejemnikov 
plače 

oktober 
2013 

Delež JU-
prejemnikov 
razlike do 
minimalne 
plače   % 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 SKUPAJ 

  SKUPAJ VSI PRORAČUNSKI UPORABNIKI (A + B) 66 55 1.967 841 1.061 1.100 763 879 992 534 80 105 8.443 167.801 5,0 

A NEPOSREDNI UPORABNIKI PRORAČUNOV ( I. + II.) 47 25 109 62 79 87 133 102 90 38 10 1 783 42.588 1,8 

I NEPOSREDNI UPORABNIKI DRŽAVNEGA PRORAČUNA 32 22 63 55 54 68 111 69 55 31 8 0 568 37.414 1,5 

1.1. NEVLADNI PRORAČUNSKI UPORABNIKI     1   1 5 5 4 2 1     19 930 2,0 

1.2. VLADNI PRORAČUNSKI UPORABNIKI 31 22 45 45 45 60 98 56 27 28 8 0 465 31.433 1,5 

1.2.1. VLADNE SLUŽBE     5   2 4 3 3 2       19 681 2,8 

1.2.2. MINISTRSTVA IN ORGANI V SESTAVI 31 22 39 44 43 53 93 51 22 28 8   434 28.346 1,5 

1.2.3. UPRAVNE ENOTE     1 1   3 2 2 3       12 2.406 0,5 

1.3. PRAVOSODNI PRORAČUNSKI UPORABNIKI 1   17 10 8 3 8 9 26 2     84 5.051 1,7 

II. OBČINE 15 3 46 7 25 18 22 33 35 7 2 1 214 5.151 4,2 

2.2. KRAJEVNE SKUPNOSTI            1             1 23 4,3 

B. POSREDNI UPORABNIKI PRORAČUNOV 19 30 1.858 779 982 1.013 630 777 902 496 70 104 7.660 125.213 6,1 

III./1 JAVNI ZAVODI 19 30 1.856 779 982 1.013 630 776 902 496 70 104 7.657 121.122 6,3 

3.1. S PODROČJA VZGOJE, IZOBRAŽEVANJA IN ŠPORTA 6 21 1.640 632 604 390 431 508 573 374 15 30 5.224 62.026 8,4 

3.2. S PODROČJA ZDRAVSTVA 2   109 108 181 152 79 140 273 64 23 67 1.198 34.367 3,5 

3.3. S PODROČJA SOCIALNEGA VARSTVA 7   76 32 177 448 92 84 40 30 27 5 1.018 12.223 8,3 

3.4. S PODROČJA KULTURE 3 5 18 6 8 10 20 38 11 7 3 2 131 6.533 2,0 

3.5. S PODROČJA RAZISKOVALNE DEJAVNOSTI     4 1 2 2 3 2 1 2 1   18 2.799 0,6 

3.6. S PODROČJA KMETIJSTVA IN GOZDARSTVA 1 3 5       3 3 1   1   17 1.645 1,0 

3.7. S PODROČJA OKOLJA IN PROSTORA     3                   3 247 1,2 

3.9. S PODROČJA GOSPODARSKIH DEJAVNOSTI     1   9 10   1 3 19     43 500 8,6 

3.10. S PODROČJA MALEGA GOSP. IN TURIZMA                           127  

3.11. S PODROČJA JAVNEGA REDA IN VARNOSTI   1     1 1 2           5 655 0,8 

III./2 JAVNE  AGENCIJE                           957  

IV. SKLADI IN DRUGI IZVAJALCI SOCIALNEGA ZAV. 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 3.101 0,1 

4.1. 
SKLADI IN DRUGI IZVAJALCI OBVEZNEGA 

SOCIALNEGA ZAVAROVANJA               1         1 2.690  

4.2. JAVNI SKLADI NA RAVNI DRŽAVE                           300  

4.3. JAVNI SKLADI NA RAVNI OBČIN     1                   1 111 0,9 

VI. SAMOUPRAVNE NARODNOSTNE SKUPNOSTI     1                   1 33 3,0 

Vir: ISPAP 
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Iz tabele 16 je razvidno, da je kar 5 odstotkov javnih uslužbencev prejelo razliko do minimalne plače 
(8.443 od 167.801). 
 
Največ javnih uslužbencev je prejelo razliko do minimalne plače v javnih zavodih s področja vzgoje in 
izobraževanja, kar 8,4 odstotka (5.224 od 62.026) 
 
Med neposrednimi proračunskimi uporabniki je največji delež javnih uslužbencev, ki so prejeli razliko do 
minimalne plače, v občinah, in sicer 4,2 odstotka (214 od 5.151).  
 
V tabele 18 so prikazane plačne podskupine, kamor so uvrščena delovna mesta, ki jih zasedajo javni 
uslužbenci, ki so v mesecu oktobru 2013 in 2014 prejeli razliko do minimalne plače.  
 
Tabela 18: Število javnih uslužbencev po plačnih podskupinah, ki so prejeli razliko do 
minimalne plače 
 

Plačna 
podskupina 

Naziv plačne podskupine po ZSPJS 

Število JU, ki 
so prejeli 
razliko do 
minimalne 
plače 

okt.13 okt.14 

C01 Uradniki v drugih državnih organih 1   

C02 
Uradniki v državni upravi, upravah pravosodnih organov in upravah lokalnih 
skupnosti   2 

C06 Inšpektorji, pravosodni policisti in drugi uradniki s posebnimi pooblastili 2 3 

D02 
Predavatelji višjih strokovnih šol, srednješolski in osnovnošolski učitelji in drugi 
strokovni delavci 5 5 

D03 Vzgojitelji in ostali strokovni delavci v vrtcih 11 7 

E02 Farmacevtski delavci 29 31 

E03 Medicinske sestre in babice 260 258 

E04 Zdravstveni delavci in zdravstveni sodelavci 58 59 

F02 Strokovni sodelavci 168 193 

G02 Drugi poklici na področju kulture in informiranja 4 1 

I01 Strokovni sodelavci 24 30 

J01 Strokovni sodelavci 5 7 

J02 Administrativni delavci 73 63 

J03 Ostali strokovno tehnični delavci 7.803 8.242 

Skupaj 8.443 8.901 
Vir: ISPAP 

 
Število prejemnikov razlike do minimalne plače se je oktobra 2014 glede na oktober 2013 povečalo za 
približno 5,4 odstotka. Dobrih 92 odstotkov javnih uslužbencev, ki je prejelo razliko do minimalne plače, 
sodi v plačno podskupino J03 »Ostali strokovno tehnični delavci«.14  

 

 

 

 

 

                                                 
14 Analiza učinkov in ugotovljene pomanjkljivosti plačnega sistema javnega sektorja iz leta 2011 kaže, da je v februarju 2011 v 

javnem sektorju 2,4% zaposlenih prejemalo minimalno plačo. V letu 2014 minimalno plačo prejema 5,4% zaposlenih, kar pomeni, 
da se je v obdobju od 2011 do 2014 število prejemnikov minimalne plače v javnem sektorju povečalo za 3%.  
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II. ANALIZA POSAMEZNIH ELEMENTOV NOVEGA  PLAČNEGA 
SISTEMA  JAVNEGA SEKTORJA  

6. ANALIZA POSAMEZNIH ELEMENTOV NOVEGA  PLAČNEGA SISTEMA  JAVNEGA 
SEKTORJA 

 
ZSPJS določa, da je plača sestavljena iz osnovne plače, dela plače za delovno uspešnost in dodatkov. 
Osnovna plača predstavlja fiksni del plače, ki jo prejme zaposleni na posameznem delovnem mestu ali 
nazivu in je odvisna od kriterijev zahtevnosti delovnega mesta (npr. tarifni razred) in uvrstitve javnega 
uslužbenca v konkretni plačni razred (dosežena napredovanja). Dodatki so odraz pogojev dela, pri 
čemer so nekateri dodatki vezani na osebne okoliščine konkretnega zaposlenega (npr. dodatek za 
delovno dobo, dodatek za akademski naziv), večina dodatkov pa se izplačuje v odvisnosti od pogojev, v 
katerih se neko delo opravlja (npr. dodatek za delo ponoči, dodatek za manj ugodne delovne pogoje, 
dodatek za nevarnosti in posebne obremenitve, dodatek za delo preko polnega delovnega časa ipd.). 
Višina dela plače iz naslova delovne uspešnosti je odvisna od uspešnosti konkretnega javnega 
uslužbenca pri opravljanju svojega dela, pri čemer veljavni normativni okvir določa kriterije (pogoje) za 
izplačilo, oziroma višino, do katere se ta del plače lahko izplača.  
 
Strukturni deleži navedenih elementov se v plači spreminjajo. V pričujoči analizi smo analizirali 
strukturne deleže po plačnih skupinah in to za obdobje 2010 - 2014, ko so za ta namen na razpolago 
podatki iz sistema ISPAP. Iz spodnje tabele  je razvidno, da na različno strukturo najbolj vplivajo različni 
pogoji dela (delež dodatkov, delež plačil za nadurno delo, delež plačil za dežurstvo). 
 
Tabela 19: Struktura povprečne plače po tipih izplačil za plačne skupine, 2010 do 2014 

Struktura, 
povprečna 
plača plačne 
skupine=100 

Delež osnovne 

plače 

Delež 

dodatkov 

Delež 

delovne 

uspešnosti 

Delež dela 

plače za delo 

preko polnega 

delovnega časa 

Delež 

nadomestil v 

breme 

delodajalca 

Delež plačila 

za dežurstvo 

2010 

A 88,0 9,0 0,2 0,0 2,0 0,9 

B 85,5 6,7 6,4 0,5 0,9 0,0 

C 84,4 10,5 1,2 1,2 2,7 0,0 

D 87,9 5,9 3,9 0,2 2,1 0,0 

E 74,0 8,9 1,8 9,3 2,0 4,0 

F 82,0 13,5 0,8 0,5 3,2 0,0 

G 88,5 7,6 1,7 0,3 1,8 0,0 

H 90,2 5,5 2,6 0,6 1,0 0,0 

I 88,3 7,7 1,1 0,8 2,1 0,0 

J 85,5 7,5 2,5 1,4 2,9 0,1 

2011 

A 88,1 9,0 0,2 0,0 1,7 0,9 

B 89,4 6,9 2,3 0,4 1,0 0,0 

C 84,9 10,4 0,8 1,1 2,8 0,0 

D 88,1 5,8 3,9 0,2 2,1 0,0 

E 74,7 8,9 2,0 10,2 2,1 2,2 

F 81,8 13,5 0,9 0,5 3,3 0,0 

G 89,3 7,4 1,2 0,2 1,9 0,0 

H 91,0 4,9 2,4 0,6 1,1 0,0 

I 88,3 7,5 1,2 0,9 2,2 0,0 

J 85,8 7,5 2,4 1,3 3,0 0,1 

2012 

A 86,5 8,5 0,1 0,0 4,1 0,8 

B 89,6 6,9 2,2 0,3 1,0 0,0 

C 85,4 10,3 0,8 0,8 2,7 0,0 

D 88,2 5,8 3,9 0,2 2,0 0,0 
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E 75,6 9,1 1,7 9,2 2,0 2,5 

F 82,0 13,5 0,8 0,7 3,0 0,0 

G 89,0 7,5 1,4 0,3 1,8 0,0 

H 92,1 4,9 1,4 0,5 1,0 0,0 

I 88,3 7,6 1,1 0,9 2,0 0,0 

J 86,4 7,5 2,3 1,1 2,7 0,1 

2013 

A 88,8 8,5 0,0 0,0 1,9 0,8 

B 89,8 6,8 2,2 0,3 0,9 0,0 

C 85,5 10,3 0,9 0,7 2,6 0,0 

D 88,2 5,7 4,0 0,2 2,0 0,0 

E 76,2 9,1 1,4 8,4 2,0 3,0 

F 82,2 13,8 0,7 0,4 2,9 0,0 

G 89,0 7,5 1,5 0,3 1,7 0,0 

H 92,2 5,0 1,2 0,5 1,1 0,0 

I 88,2 7,8 1,1 1,0 2,0 0,0 

J 86,6 7,5 2,1 1,0 2,7 0,1 

2014 

A 88,0 8,7 0,0 0,0 2,6 0,8 

B 90,0 6,8 2,1 0,3 0,8 0,0 

C 85,3 10,4 1,2 0,7 2,3 0,0 

D 88,2 5,8 4,1 0,2 1,8 0,0 

E 76,2 9,1 1,4 8,3 1,9 3,1 

F 82,2 13,9 0,7 0,4 2,7 0,0 

G 89,1 7,6 1,3 0,4 1,6 0,0 

H 91,8 5,0 1,7 0,6 0,9 0,0 

I 88,3 7,9 1,1 0,9 1,8 0,0 

J 86,7 7,5 2,2 1,1 2,4 0,1 
Vir: ISPAP 

 
 

V nadaljevanju je prikazana analiza posameznih elementov plače po vrstnem redu, kot strukturo plače 

določa zakon. Za ta del analize so bili upoštevani podatki baze ISPAP (oktober 2014).  

 

V analizi so vključena vsa delovna mesta oziroma nazivi, ki so vključeni v: 

- Kolektivni pogodbi za državno upravo, uprave pravosodnih organov in uprave samoupravnih 

lokalnih skupnosti (Uradni list RS št. 60/08, 83/10 in 89/10),  

- Aneksu h kolektivni pogodbi za dejavnost vzgoje in izobraževanja v Republiki Sloveniji (Uradni 

list RS št. 60/08, 83/10, 89/10, 40/12 in 46/13),  

- Posebnem tarifnem delu Kolektivne pogodbe za zdravnike in zobozdravnike v RS Republiki 

Sloveniji zaradi realizacije Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS št. 60/08, 

36/09, 44/09, 97/09, 29/10, 83/10, 89/10 in 91/10, 40/12, 54/12 in 46/13),  

- Aneksu h kolektivni pogodbi za zaposlene v zdravstveni negi (Uradni list RS št. 60/08, 83/10, 

89/10, 107/11, 40/12 in 46/13),  

- Aneksu h kolektivni pogodbi za dejavnost zdravstva in socialnega varstva (Uradni list RS št. 

60/08, 83/10, 89/10, 107/11, 40/12 in 46/13),  

- Aneksu h kolektivni pogodbi za kulturne dejavnosti v Republiki Sloveniji (Uradni list RS št. 

60/08, 32/09, 83/10, 89/10, 40/12 in 46/13), 

- Aneksu h kolektivni pogodbi za raziskovalno dejavnost (Uradni list RS št. 61/08, 83/10, 89/10, 

40/12 in 46/13),  

- Kolektivni pogodbi za dejavnost obvezne socialne varnosti (Uradni list RS št. 60/08, 83/10 in 

89/10),  

- Kolektivni pogodbi za kmetijsko dejavnost (Uradni list RS št. 60/08, 83/10 in 89/10),  

- Kolektivni pogodbi za gozdarsko dejavnost (Uradni list RS št. 60/08, 83/10 in 89/10),  

- Kolektivni pogodbi za dejavnost okolja in prostora (Uradni list RS št. 60/08, 83/10 in 89/10),  

http://www.uradni-list.si/1/content?id=87115&part=u&highlight=aneks+h+kolektivni
http://www.uradni-list.si/1/content?id=87114&part=u&highlight=zdravnike+in+zobozdravnike
http://www.uradni-list.si/1/content?id=87117&part=u&highlight=aneks+h+kolektivni
http://www.uradni-list.si/1/content?id=87118&part=u&highlight=aneks+h+kolektivni
http://www.uradni-list.si/1/content?id=87116&part=u&highlight=aneks+h+kolektivni
http://www.uradni-list.si/1/content?id=91942&part=&highlight=Aneks+h+kolektivni+pogodbi+za+kulturne+dejavnosti+
http://www.uradni-list.si/1/content?id=87166&part=u&highlight=aneks+h+kolektivni
http://www.uradni-list.si/1/content?id=87109&part=u&highlight=kolektivna+pogodba
http://www.uradni-list.si/1/content?id=87111&part=u&highlight=kolektivna+pogodba
http://www.uradni-list.si/1/content?id=87112&part=u&highlight=kolektivna+pogodba
http://www.uradni-list.si/1/content?id=87110&part=u&highlight=kolektivna+pogodba
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- Kolektivni pogodbi za dejavnost poklicnega gasilstva (Uradni list RS št. 60/08, 83/10 in 89/10),  

- Aneksu h kolektivni pogodbi za poklicne novinarje (Uradni list RS št. 61/08),  

- Kolektivni pogodbi Javnega gospodarskega zavoda Brdo Protokolarne storitve Republike 

Slovenije (Uradni list RS št. 69/08, 83/10 in 89/10),  

- Aneksu h Kolektivni pogodbi javnega zavoda RTV Slovenija (Uradni list RS št. 69/08, 108/08), 

- Uredbi o uvrstitvi formacijskih dolžnosti in nazivov v Slovenski vojski (Uradni list RS, št. 71/08, 

78/08 in 85/10), 

- Uredbi o uvrstitvi delovnih mest v javnih agencijah, javnih skladih in javnih zavodih v plačne 

razrede (Uradni list RS, št. 69/08, 73/08, 6/11) 

- splošnih aktih drugih državnih organov. 

 

V analizo pa  niso vključena delovna mesta, ki na podlagi 6. odstavka 13. člena ZSPJS niso objavljena, 
in nezasedena delovna mesta. Zaposlene na javnih delih se je upoštevalo pri določitvi skupnega števila 
zaposlenih, niso pa upoštevani pri zasedenosti delovnih mest glede na plačni razred delovnega mesta. 
 

7. OSNOVNE PLAČE NA DELOVNIH MESTIH 

 
Osnovna plača je določena s plačnim razredom, v katerega je uvrščeno delovno mesto ali  naziv in 
številom napredovanj. V nadaljevanju je zato najprej prikazana analiza razdelitve delovnih mest po 
začetnih plačnih razredih delovnega mesta in razponov začetnih plačnih razredov po posameznih 
plačnih podskupinah.  
 

7.1. Primerjava začetnih plačnih razredov delovnih mest oz. nazivov 

 
ZSPJS v 8. členu določa tarifne razrede in ravni potrebne usposobljenosti za zasedbo delovnih mest. 
Tarifni razredi izražajo stopnjo zahtevnosti delovnih mest in nazivov glede na zahtevano izobrazbo 
oziroma usposobljenost. Največji delež zaposlenih v javnem sektorju je zaposlen na delovnih mestih, ki 
so uvrščena v VII/2.  in V. tarifni razred, skupaj skoraj 55 % javnih uslužbencev. 
 
Tabela  20: Število javnih uslužbencev glede po tarifnih razredih in odstotkih od skupnega 
števila 
 

Tarifni Razred I II III IV V VI VII/1 VII/2 VIII IX Skupaj 

Število JU v TR 303 9.992 2.760 11.313 45.294 8.676 32.533 48.011 5.483 5.733 170.098 

Delež 0,18% 5,87% 1,62% 6,65% 26,63% 5,10% 19,13% 28,23% 3,22% 3,37% 100,00% 

Vir: ISPAP, oktober 2014 

Opomba: V poročilo so vključeni podatki na podlagi števila zasedenih delovnih mest oziroma nazivov na podlagi podatkov ISPAP, 

ne glede na delež zaposlitve posameznega javnega uslužbenca na delovnem mestu15.  

 
Najnižji možni plačni razred brez napredovanja za posamezen tarifni razred je določen s kolektivno 
pogodbo za javni sektor. Uvrstitev delovnih mest v tarifni in plačni razred predstavlja stopnjo 
zahtevnosti delovnega mesta. Delovna mesta oziroma nazivi v istem tarifnem razredu imajo lahko, kljub 
isti izobrazbi za zasedbo delovnega mesta, različno stopnjo zahtevnosti, zato se tudi uvrščajo v različne 
plačne razrede. Uvrstitve vseh delovnih mest v javnem sektorju in s tem tudi določitev osnovne plače 
pa so rezultat kolektivnih pogodb dejavnosti oziroma poklicev in v nekaterih primerih  uredb vlade, s 
katerimi so se uvrščala delovna mesta. Število delovnih mest v posameznih plačnih razredih in število 
javnih uslužbencev na teh delovnih mestih po posameznih tarifnih razredih je razvidno iz PRILOGE 1. 
 
Najpogostejši začetni razred delovnega mesta se z višanjem tarifne skupine in s tem zahtevane 
izobrazbe povečuje. Do VII/1 tarifnega razreda se razlike med povprečnimi začetnimi plačnimi razredi 
vseh delovnih mest v tarifnem razredu večajo, nato pa se začnejo manjšati. Največja razlika med 

                                                 
15 Število je določeno glede na število zasedenosti posameznega delovnega mesta (npr. javni uslužbenec, ki v deležu zaseda dve 
delovni mesti v deležu 50/50, je štet dvakrat). 

http://www.uradni-list.si/1/content?id=87113&part=u&highlight=kolektivna+pogodba
http://www.uradni-list.si/1/content?id=87167&part=u&highlight=aneks+h+kolektivni
http://www.uradni-list.si/1/content?id=87573
http://www.uradni-list.si/1/content?id=87574
http://www.uradni-list.si/1/content?id=89266&part=&highlight=kolektivni+pogodbi+javnega+zavoda
http://www.uradni-list.si/1/content?id=87663
http://www.uradni-list.si/1/content?id=87663
http://www.mju.gov.si/fileadmin/mju.gov.si/pageuploads/mju_dokumenti/DPJS/doc/Uredba_javne_agencije_NPB.doc
http://www.mju.gov.si/fileadmin/mju.gov.si/pageuploads/mju_dokumenti/DPJS/doc/Uredba_javne_agencije_NPB.doc
http://www.uradni-list.si/1/content?id=87567
http://www.uradni-list.si/1/content?id=87777&part=&highlight=Uredba+o+uvrstitvi+delovnih+mest+v+javnih+agencijah%2C+javnih+skladih+in+javnih+zavodih+v+pla%C4%8Dne+razrede
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povprečnim začetnim razredom je med VI. In VII/1 tarifnim razredom (7 plačnih razredov) ter med je 
med IV. In V. tarifnim razredom (6 plačnih razredov). 
 
To kaže, da ima zahtevana izobrazba pri vrednotenju dela oziroma določitvi osnovne plače velik 
pomen, ne pa absolutnega, saj tabela 21 tudi kaže, da lahko javni uslužbenci na delovnih mestih 
oziroma nazivih, za zasedbo katerih je potrebna nižja izobrazba, presežejo osnovne plače javnih 
uslužbencev na delovnih mestih oziroma nazivih v višjih tarifnih razredih. 

 
Tabela  21: Razpon plačnih razredov znotraj tarifnih razredov s pregledom statistike po tarifnih 
razredih in številom javnih uslužbencev 

 
Vir: ISPAP 

 
Podobne zakonitosti kaže tudi razporeditev začetnih plačnih razredov vseh delovnih mest. V višjih 
tarifnih razredih je preseganje uvrstitev delovnih mest z nižjo ravnijo izobrazbe nad uvrstitve z višjo 
ravnijo izobrazbe vse več, kar kaže, da z višanjem ravni pomen izobrazbe pada. Kot nelogična se sicer 
kažeta začetka razponov v VII/1 in VII/2 tarifnem razredu, saj je najnižje uvrščeno delovno mesto v  
VII/2 razredu uvrščeno v nižji plačni razred kot najnižje uvrščeno delovno mesto v VII/1 razredu, vendar 
je to posledica tega, da je VII/2 tarifni razred uvrščeno edino pripravniško delovno mesto in sicer je to 
Sodniški pripravnik ZPDI v 24. plačnem razredu. Uvrstitve ostalih delovnih mest pričnejo z 28. plačnim 
razredom.  

Tarifni Razred  I II III IV V VI VII/1 VII/2 VIII IX 

Najpogostejši začetni PR delovnih 
mest v TR  5 7 9 14 18 24 28 30 38 39 

Povprečni začetni PR v TR (glede na 
vsa DM)  5 8 10 14 20 24 31 36 41 42 

Najpogostejši začetni PR DM z največ 
zaposlenimi  5 7 9 14 19 21 30 30 50 43 

Razpon začetnih PR pri DM od 5 6 7 11 13 19 25 24 32 30 

 do 6 13 13 22 31 34 45 55 57 52 

Razpon končnih PR pri DM od 15 16 17 19 23 28 35 34 42 41 

 do 16 23 23 32 41 45 55 57 57 57 

Največja razlika v začetnem PR  1 7 6 11 18 15 20 31 25 22 

Največja razlika v končnem PR  1 7 6 13 18 17 20 23 15 16 

Število zaposlenih v TR  303 9.992 2.760 11.313 45.294 8.676 32.533 48.011 5.483 5.733 

Število delovnih mest v TR  4 28 39 134 458 274 418 694 106 35 

Število zaposlenih v najpog.zač. PR 
DM  300 6.095 1.561 3.699 11.043 2.506 9.247 30.736 1.429 2.637 

Odstotek od vseh zap v najpog zač. 
PR DM  99,01% 61,00% 56,56% 32,70% 24,38% 28,88% 28,42% 64,02% 26,06% 46,00% 
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 Primerjava razpona začetnih plačnih razredov TR V-IX 
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Razpon začetnih PR DM po tarifnih razredih od V. do IX TR

 
 
 
V nadaljevanju prikazujemo položaj začetnih in končnih plačnih razredov delovnih mest po posameznih 
plačnih podskupinah zaradi primerjave uvrstitev delovnih mest v različnih dejavnostih.  Primerjani so 
plačni razredi delovnih mest v tarifnih razredih V do IX, ker osnovni plačni razred večine delovnih mest 
v tarifnih razredih I do IV ne dosega višini minimalne plače v Republiki Sloveniji. 

 

7.2. Razpon začetnih in končnih plačnih razredov v V. tarifnem razredu 

  
V V. tarifnem razredu  imajo delovna mesta oz. nazive z najnižjimi začetnimi plačnimi razredi v plačnih 
podskupinah: J01 (Strokovni delavci), J02 (Administrativni delavci), J03 (Ostali strokovno tehnični 
delavci) ter v plačni podskupini C02 (Uradniki v državni upravi, upravah pravosodnih organov in 
upravah lokalnih skupnosti). 
 
Delovna mesta oziroma nazivi z najvišjimi začetnimi plačnimi razredi pa so v plačni podskupini C04 
(Vojaki).  
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 Primerjava razpona začetnih in končnih plačnih razredov v V. TR 
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V. TR - razpon začetnih in končnih PR DM po plač. podskupinah

 
Vir: ISPAP, okt.2014 

 

7.3. Razpon začetnih in končnih plačnih razredov v VI. Tarifnem razredu 

 
V VI. Tarifnem razredu imajo delovna mesta oz. nazive z najnižjimi začetnimi plačnimi razredi v plačnih 
podskupinah: J01 (Strokovni delavci), J02 (Administrativni delavci), J03 (Ostali strokovno tehnični 
delavci) ter v plačni podskupini I01 (Strokovni delavci). 
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Delovna mesta oziroma nazivi z najvišjimi začetnimi plačnimi razredi pa so v plačnih podskupinah D02 
(Predavatelji višjih strokovnih šol, srednješolski in osnovnošolski učitelji in drugi strokovni delavci), in 
C04 (Vojaki). 

 
 Primerjava razpona začetnih in končnih plačnih razredov v VI. TR 
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VI. TR - razpon začetnih in končnih PR DM po plač. podskupinah

 
Vir: ISPAP, okt.2014 
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7.4. Razpon začetnih in končnih plačnih razredov v VII/1. Tarifnem razredu 

V VII/1 tarifnem razredu imajo delovna mesta oz. nazive z najnižjimi začetnimi plačnimi razredi v 
plačnih podskupinah: J01 (Strokovni delavci), J02 (Administrativni delavci) ter v plačni podskupini I01 
(Strokovni delavci). 
 
Delovna mesta oziroma nazivi z najvišjimi začetnimi plačnimi razredi pa so v plačnih podskupinah I01 
(Strokovni delavci), E03 (Medicinske sestre in babice), C03 (Policisti) in C04 (Vojaki). 
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 Primerjava razpona začetnih in končnih plačnih razredov v VII/1. TR 
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VII/1. TR - razpon začetnih in končnih PR DM po plač. podskupinah

 
Vir: ISPAP, okt.2014 
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7.5. Razpon začetnih in končnih plačnih razredov v VII/2. Tarifnem razredu 

V VII/2. tarifnem razredu imajo delovna mesta oz. nazive z najnižjimi začetnimi plačnimi razredi v plačni 
podskupini C01 (Uradniki v drugih državnih organih) in C02 (Uradniki v državni upravi, upravah 
pravosodnih organov in upravah lokalnih skupnosti),  
 
Delovna mesta oziroma nazivi z najvišjimi začetnimi plačnimi razredi pa so v plačnih podskupinah G02 
(Drugi poklici na področju kulture in informiranja), G01 (Umetniški poklici), C01 (Uradniki v drugih 
državnih organih). 
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 Primerjava razpona začetnih in končnih plačnih razredov v VII/2. TR 
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VII/2. TR - razpon začetnih in končnih PR DM po plač. podskupinah

 
Vir: ISPAP, okt.2014 
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7.6. Razpon začetnih in končnih plačnih razredov v VIII. Tarifnem razredu 

 
V VIII. tarifnem razredu imajo delovna mesta oz. nazive z najnižjimi začetnimi plačnimi razredi v plačnih 
podskupinah H01 (Raziskovalci), H02 (Strokovni sodelavci) , G02 (Drugi poklici na področju kulture in 
informiranja), F01 (Strokovni delavci), E02 (Farmacevtski delavci), D02 (Predavatelji višjih strokovnih 
šol, srednješolski in osnovnošolski učitelji in drugi strokovni delavci) in C02 (Uradniki v državni upravi, 
upravah pravosodnih organov in upravah lokalnih skupnosti),  
 
Delovna mesta oziroma nazivi z najvišjimi začetnimi plačnimi razredi pa so v plačnih podskupinah E01 
(Zdravniki in zobozdravniki) in C01 (Uradniki v drugih državnih organih). 
 
V plačni podskupini C01 so najvišje vrednotena delovna mesta vodstvena delovna mesta vodij, 
svetovalcev, namestnikov ali direktorjev drugih državnih organov 
 

 Primerjava razpona začetnih in končnih plačnih razredov v VIII. TR 
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VIII. TR - razpon začetnih in končnih PR DM po plač. podskupinah

 
Vir: ISPAP, okt.2014 
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7.7. Razpon začetnih in končnih plačnih razredov v IX. Tarifnem razredu 

 
V IX. tarifnem razredu imajo delovna mesta oz. nazive z najnižjimi začetnimi plačnimi razredi v plačnih 
podskupinah J01 (Strokovni delavci) in D01 (Visokošolski učitelji in visokošolski sodelavci). 
 
Delovna mesta oziroma nazivi z najvišjimi začetnimi plačnimi razredi pa so v plačnih podskupinah G02 
(Drugi poklici na področju kulture in informiranja) in H01 (Raziskovalci). 
 

 
 Primerjava razpona začetnih in končnih plačnih razredov v IX. TR 
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8. NAPREDOVANJE 

 
V skladu z ZSPJS lahko javni uslužbenec na delovnem mestu oziroma v nazivu napreduje za en ali dva 
plačna razreda, če izpolni pogoj preteka najmanj tri letnega napredovalnega obdobja in pridobi najmanj 
tri ocene delovne uspešnosti, ki omogočajo napredovanje. Vsak plačni razred, dosežen z 
napredovanjem ali z uvrstitvijo nad plačni razred delovnega mesta, se šteje za eno napredovanje. V 
skladu z veljavnimi predpisi se višji plačni razred na delovnem mestu oziroma v nazivu pridobi z 
napredovanjem v višji plačni razred na podlagi ocene delovne uspešnosti, na delovnih mestih, ki pa se 
opravljajo v več nazivih, pa tudi z napredovanjem v višji naziv. Postopek in pogoji za napredovanje v 
višji naziv niso enotno urejeni, saj so predmet posameznih področnih predpisov in se razlikujejo glede 
na posebnosti posameznih dejavnosti. 
 
Namen uvedbe napredovanja je bil uvesti razlikovanje v plači javnih uslužbencev na istem delovnem 
mestu v odvisnosti od doseženih delovnih izkušenj, kompetenc in rezultatov dela, ki so takšne narave, 
da utemeljujejo trajno zvišanje osnovne plače in ne zgolj občasno variabilno nagrajevanje. 
Napredovanje je poznal tudi prejšnji plačni sistem, vendar so bile možnosti za povečevanje plače na 
račun napredovanja manjše. Z interventnimi ukrepi se je poseglo tudi na področje napredovanja v višji 
plačni razred v javnem sektorju. V določenih letih je bilo uzakonjeno, da javni uslužbenci ne glede na 
določbe ZSPJS in druge predpise in splošne akte, ki urejajo napredovanje, ne napredujejo. Prav tako 
pa je bilo poseženo v sam tek napredovalnega obdobja za napredovanje v višji plačni razred. Tako je 
bilo za leto 2011 z Zakonom o interventnih ukrepih (Uradni list RS, št. 94/10 in nadaljnje spremembe, v 
nadaljevanju ZIU) določeno, da se v letu 2011 ne napreduje v višji plačni razred (prvi odstavek 8. člena 
ZIU), prav tako pa se leto 2011 ni štelo v napredovalno obdobje za napredovanje v višji plačni razred 
(četrti odstavek 8. člena ZIU). V nazive so javni uslužbenci in funkcionarji sicer lahko napredovali, 
vendar je bilo izplačilo plače v skladu z višjim nazivom preloženo na 1.1.2012 (drugi odstavek 8. člena 
ZIU) in nato z interventnimi predpisi še večkrat prestavljeno, tako da je bila plača na podlagi 

napredovanja v višji naziv v letu 2011 izplačana šele s 1.4.2014.16 V letu 2012 so javni uslužbenci in 

funkcionarji v skladu z Zakonom o dodatnih interventnih ukrepih za leto 2012 (Uradni list RS, št. 110/11, 
in nadaljnje spremembe; v nadaljevanju ZDIU12) lahko napredovali tako v višji plačni razred (prvi 
odstavek 6. člena ZDIU12), kot v višji naziv (drugi odstavek 6. člena ZDIU12), vendar so pridobili 
pravico do plače z višjim plačnim razredom z zamikom, upoštevaje vse interventne ukrepe, šele s 

1.4.2014.17 V letu 2013 javni uslužbenci in funkcionarji v skladu s 162. členom ZUJF ponovno niso bili 

upravičeni do napredovanja v višji plačni razred in višji naziv, se pa leto 2013 šteje v napredovalno 
obdobje. Tudi v letu 2014 zaradi interventnih ukrepov ni bilo napredovanj v višji plačni razred in višji 
naziv in se leto 2014 ne šteje v napredovalno obdobje za napredovanje v višji plačni razred (62.č člen 
ZIPRS1314 in 68. člen ZIPRS1415). 

8.1. Obseg napredovanj 

 
Napredovanje v višji plačni razred  je bilo mogoče  v letih 2008, 2009, 2010 in 2012, pri čemer je bilo 
izplačilo plače iz naslova napredovanj v višji plačni razred v letu 2012 preloženo na 1.4.2014. V 
celotnem obdobju pa so, brez omejitev in zamika izplačila, pridobili višji plačni razred javni uslužbenci, 
ki so bili razporejeni na višje vrednoteno delovno mesto. 
 
V skladu z interventnimi predpisi je bilo torej v obdobju od 2010 do 2014 (za katerega so na razpolago 
podatki iz sistema ISPAP) mogoče napredovati v višji naziv v letu 2010, 2011 in 2012, pri čemer so 
samo javni uslužbenci in funkcionarji, ki so napredovali v letu 2010, tudi v tem letu pridobili plačo v 
skladu z nazivom. Javni uslužbenci, ki so napredovali v naziv v letih 2011 in 2012, so pridobili plačo v 
skladu z nazivom šele 1.4.2014 in so se tako učinki teh napredovanj pokazali šele v letu 2014. V 

                                                 
16 Drugi odstavek 6. člena ZDIU12 je prestavil izplačilo na 1.7.2012, drugi odstavek 163. člena Zakona  za uravnoteženje javnih 

financ (Uradni list RS, št. 40/12 in nadaljnje spremembe, v nadaljevanju ZJUF) na 1.6.2013,  drugi odstavek 62.d člena Zakon o 
izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2013 in 2014 (Uradni list RS, št. 46/13 in nadaljnje spremembe; v nadaljevanju 
ZIPRS1314) in drugi odstavek 69. člena Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2014 in 2015 (Uradni list 
RS, št. 101/13 in nadaljnje spremembe; v nadaljevanju ZIPRS1415) pa na 1.4.2014. 
17 Prvi in drugi odstavek 6. člena ZDIU12  sta prestavila izplačilo na 1.7.2012, nato je bil rok izplačila s prvim in drugim odstavkom 
163. člena ZUJF podaljšan na 1.6.2013 in nato  še  s prvim in drugim odstavkom 62.d člena  ZIPRS1314 in 69. členom 
ZIPRS1415 na 1.4.2014. 
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celotnem obdobju pa je bilo mogoče pridobiti višji plačni razred hkrati z napredovanjem v naziv, če je bil 
naziv oziroma višji naziv pogoj za zasedbo delovnega mesta. 

 

Vir analize napredovanj so podatki informacijskega sistema za posredovanje in analizo podatkov o 
plačah v javnem sektorju – ISPAP. V analizi napredovanj smo uporabili podatke napredovanj plačnih 
skupin C – J.  
 
V obdobju oktober 2010 – oktober 2014 je v plačnih skupinah C - J oziroma v dejavnostih javnega 
sektorja na delovnih mestih oziroma v nazivih v višji plačni razred napredovalo 32.942 oziroma 19% 
javnih uslužbencev. Število javnih uslužbencev po skupinah in po dejavnostih je razvidno is spodnjih 
dveh slik. 
 
Slika  13: Napredovanja javnih uslužbencev na delovnih mestih po plačnih skupinah v obdobju 
10.2010-10.2014 

 
Vir: ISPAP 
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 Napredovanja javnih uslužbencev na delovnih mestih po dejavnostih v obdobju 
10.2010-10.2014 

 
Vir: ISPAP 

 
Delež javnih uslužbencev v posameznih plačnih skupinah, ki so napredovali, je različen, najvišji je v 
plačni skupini I, najnižji pa v plačni skupini F. 
 
Tabela  22: Napredovanja javnih uslužbencev na delovnih mestih po plačnih skupinah 

PLAČNA 
SKUPINA 

ŠTEVILO JU, KI 
SO NAPREDOVALI 

DELEŽI JU, KI 
SO NAPREDOVALI18 

C 4.829 15% 

D 10.351 21% 

E 6.310 21% 

F 789 9% 

G 489 10% 

H 1.303 39% 

I 1.566 23% 

J 7.305 17% 

SKUPAJ 32.942 19% 
Vir: ISPAP 

 
Po dejavnostih in skupinah proračunskih uporabnikov se delež še bolj razlikuje (od 5 % do 37 %). 
 
Tabela  23: napredovanja javnih uslužbencev na delovnih mestih po dejavnostih 

DEJAVNOST 
ŠTEVILO JU, KI 

SO 
NAPREDOVALI 

DELEŽ JU, KI 
SO 

NAPREDOVALI19 

0. PRORAČUNSKI UPORABNIK NI ČLAN PODSKUPINE 
RPU 

42 15% 

1.1. NEVLADNI PRORAČUNSKI UPORABNIKI 199 25% 

1.2.1. VLADNE SLUŽBE 84 10% 

1.2.2. MINISTRSTVA IN ORGANI V SESTAVI 4.388 16% 

                                                 
18 Delež javnih uslužbencev, ki so napredovali, predstavlja razmerje med številom javnih uslužbencev, ki so napredovali v 

obdobju 10.2010 – 10.2014, in številom vseh javnih uslužbencev v plačni skupini, ki so bili zaposleni v tem obdobju . 
19 Delež javnih uslužbencev, ki so napredovali, predstavlja razmerje med številom javnih uslužbencev, ki so napredovali v 
obdobju 10.2010 – 10.2014, in številom vseh javnih uslužbencev v skupini proračunskih uporabnikov, ki so bili zaposleni v tem 
obdobju . 
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DEJAVNOST 
ŠTEVILO JU, KI 

SO 
NAPREDOVALI 

DELEŽ JU, KI 
SO 

NAPREDOVALI19 

1.2.3. UPRAVNE ENOTE 230 10% 

1.3. PRAVOSODNI PRORAČUNSKI UPORABNIKI 342 9% 

2.1. OBČINE 816 16% 

2.2. KRAJEVNE SKUPNOSTI IN DRUGE LOKALNE 
SKUPNOSTI 

3 5% 

3.1. JAVNI ZAVODI IN DRUGI IZVAJALCI JAVNIH SLUŽB S 
PODROČJA VZGOJE, IZOBRAŽEVANJA IN ŠPORTA 

15.215 22% 

3.10. JAVNI ZAVODI IN DRUGI IZVAJALCI JAVNIH SLUŽB S 
PODROČJA MALEGA GOSPODARSTVA IN TURIZMA 

19 18% 

3.11. JAVNI ZAVODI IN DRUGI IZVAJALCI JAVNIH SLUŽB S 
PODROČJA JAVNEGA REDA IN VARNOSTI 

240 37% 

3.15. AGENCIJE 196 27% 

3.2. JAVNI ZAVODI IN DRUGI IZVAJALCI JAVNIH SLUŽB S 
PODROČJA ZDRAVSTVA 

7.212 20% 

3.3. JAVNI ZAVODI IN DRUGI IZVAJALCI JAVNIH SLUŽB S 
PODROČJA SOCIALNEGA VARSTVA 

1.346 10% 

3.4. JAVNI ZAVODI IN DRUGI IZVAJALCI JAVNIH SLUŽB S 
PODROČJA KULTURE 

681 10% 

3.5. JAVNI ZAVODI IN DRUGI IZVAJALCI JAVNIH SLUŽB S 
PODROČJA RAZISKOVALNE DEJAVNOSTI 

707 25% 

3.6. JAVNI ZAVODI IN DRUGI IZVAJALCI JAVNIH SLUŽB S 
PODROČJA KMETIJSTVA IN GOZDARSTVA 

217 13% 

3.7. JAVNI ZAVODI IN DRUGI IZVAJALCI JAVNIH SLUŽB S 
PODROČJA OKOLJA IN PROSTORA 

19 8% 

3.9. JAVNI ZAVODI IN DRUGI IZVAJALCI JAVNIH SLUŽB S 
PODROČJA GOSPODARSKIH DEJAVNOSTI 

46 26% 

4.1. SKLADI IN DRUGI IZVAJALCI OBVEZNEGA 
SOCIALNEGA ZAVAROVANJA 

885 32% 

4.2. JAVNI SKLADI NA RAVNI DRŽAVE 34 11% 

4.3. JAVNI SKLADI NA RAVNI OBČIN 17 16% 

6.1. SAMOUPRAVNE NARODNOSTNE SKUPNOSTI 4 12% 

SKUPAJ 32.942 19% 
Vir: ISPAP 

 

8.2. Učinek napredovanj 

Napredovanja v obdobju od oktober 2010 – oktober 2014 niso vplivala na povečanje mase plač javnih 
uslužbencev, saj se je število javnih uslužbencev v večini napredovalnih razredov zmanjšalo. Izjeme so 
le skupine javnih uslužbencev z devetimi napredovanji (indeks 109,84), trinajstimi napredovanji (indeks 
107,41) in z dvema napredovanjema (indeks 102,31). Obratno pa se je precej povečalo število javnih 
uslužbencev v izhodiščnem plačnem razredu, torej javnih uslužbencev, za katere je možno domnevati, 
da po postopku, kot ga določa Uredba o napredovanju javnih uslužbencev v plačne razrede, oziroma 
akt delodajalca, ki ureja tovrstno napredovanje, sploh niso napredovali (indeks 118,19).20 Kot posledica 
varčevalnih ukrepov je tako največ javnih uslužbencev razporejenih v izhodiščne plačne razrede. Prav 
tako je viden učinek varčevalnih ukrepov v podatkih deležev sredstev za izplačilo napredovanj v skupni 
masi za plače, saj je v obdobju oktober 2010 – oktober 2014 ta delež padel iz 11,6% na 9% (indeks 
77,8). 
 

                                                 
20Pri tem je treba upoštevati, da so izhodiščni plačni razredi lahko posledica tudi razporeditve javnih uslužbencev na delovna 
mesta v višjem tarifnem razredu, pri čemer pa ZSPJS ne dopušča ohranitve doseženih napredovanj na delovnem mestu v nižjem 
tarifnem razredu in je uvrstitev v izhodiščni plačni razred lahko tudi neposredna posledica zakonskih določb (primerjava prvega 
odstavka 19. člena s prvim odstavkom 20. člena ZSPJS).    
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Tabela  24: Napredovanja javnih uslužbencev v obdobju 10.2010 – 10.2014 

OBDOBJE 

NAPREDOVANJA 

SKUPAJ 

DELEŽ 
SREDSTEV 

ZA IZPLAČILO 
NAPRED. V 

SKUPNI MASI 
ZA PLAČE 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

10.2010 37.015 10.941 12.247 10.347 11.378 16.198 15.451 18.223 9.475 7.287 10.921 680 1.019 1.727 76 174 163.159 11,6% 

10.2011 43.083 10.503 11.884 10.291 11.120 15.997 14.705 17.179 8.729 7.242 10.784 652 1.055 1.794 77 186 165.281 11,6% 

09.2012
21

 46.855 10.138 11.558 9.929 10.709 15.357 13.825 16.298 8.273 7.183 10.321 630 1.021 1.702 69 126 163.994 11.1% 

10.2013 46.369 10.236 11.652 10.030 10.924 15.455 13.841 16.228 8.113 7.178 9.525 575 937 1.594 51 108 162.816 8,8% 

10.2014 43.747 9.891 12.530 9.674 10.971 14.729 14.239 16.518 8.484 8.004 10.176 597 979 1.855 67 144 162.605 9,0% 

INDEKS 
10.2010-
10.2014 

118,19 90,40 102,31 93,50 96,42 90,93 92,16 90,64 89,54 109,84 93,18 87,79 96,07 107,41 88,16 82,76 99,66 77.8 

Vir: ISPAP 

9. OSNOVNE PLAČE JAVNIH USLUŽBENCEV 

Osnovne plače javnih uslužbencev so rezultat uvrstitve delovnih mest v plačne razrede in napredovanj, 
ki so jih na delovnem mestu oziroma v nazivu dosegli javni uslužbenci. Največ javnih uslužbencev ima 
osnovno plačo v razponu 21.-30. plačnega razreda (33 %) in 31.- 40. plačnega razreda (33 %), najmanj 
pa v razponu do 10. plačnega razreda (3 %) in nad 50. plačnim razredom (3 %). Tako zožen razpon 
vrednosti plačnih razredov kot distribucija javnih uslužbencev po plačnih razredih vplivata na to, da 
razlike v plačah niso velike, z interventnimi ukrepi v preteklih letih pa so se še zniževale. 
 
Tabela 25: Število javnih uslužbencev po plačnih razredih 

Plačni razred Število javnih uslužbencev Plačni razred Število javnih uslužbencev 

5 51 32 5.185 

6 60 33 5.098 

7 2.169 34 4.462 

8 987 35 5.328 

9 1.166 36 4.197 

10 1.415 37 5.134 

11 980 38 6.028 

12 1.576 39 6.651 

13 2.276 40 9.743 

14 2.820 41 2.789 

15 1.779 42 2.637 

16 2.676 43 4.542 

17 2.437 44 1.692 

18 1.750 45 1.504 

19 6.391 46 1.428 

20 4.446 47 1.199 

21 5.768 48 1.360 

22 5.107 49 1.034 

23 4.327 50 1.517 

24 4.581 51 1.092 

25 4.390 52 678 

26 4.366 53 503 

27 4.534 54 373 

28 6.574 55 593 

29 5.566 56 235 

30 11.568 57 915 

31 4.670 SKUPAJ 170.347 
Vir: ISPAP 
Opomba:  upoštevani so javni uslužbenci na delovnih mestih plačnih skupin C – J, stanje oktober 2014,  število JU, ki so 
zaposleni na več kot enem delovnem mestu, je 9.793 

                                                 
21 Ker se je z obdobjem 10.2012 začel v ISPAP poročati podatek Z381 (plačni razred delovnega mesta, naziva, funkcije - FDMN), 

smo zaradi pravilnosti izračuna napredovanj uporabili podatke iz obdobja 09.2012. 
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10. DELOVNA USPEŠNOST 

 

Eno temeljnih načel veljavnega plačnega sistema javnega sektorja je načelo stimulativnosti plač. Del 
plače za delovno uspešnost je poznal tudi prejšnji plačni sistem, ureditev v posameznih dejavnostih pa 
se je nekoliko razlikovala. Novi sistem je ureditev poenotil in uvedel tri vrste delovne uspešnosti, in 
sicer: 
 
- redno delovno uspešnost, 
- delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela, in 
- delovno uspešnosti iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu. 
 
Inštitut delovne uspešnosti predstavlja mehanizem nagrajevanja javnih uslužbencev, vendar je zaradi 
varčevalnih ukrepov od leta 2009 dalje učinkoval v omejenem obsegu. Redna delovna uspešnost se 
zaradi varčevalnih ukrepov ne izplačuje od leta 2009, delovna uspešnost iz naslova povečanega 
obsega dela se izplačuje v omejenem obsegu, kot je predstavljeno v nadaljevanju tega poglavja, 
delovna uspešnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu se prav tako izplačuje v nekoliko 
znižanem obsegu. Ob tem velja opozoriti, da to vrsto delovne uspešnosti lahko izplačujejo izključno 
proračunski uporabniki, ki del svoje dejavnosti opravljajo na trgu in iz tega naslova pridobivajo prihodek. 
Državni organi in uprave samoupravnih lokalnih skupnosti torej vira za plačilo tovrstne delovne 
uspešnosti nimajo, zaradi česar je tudi nagrajevanje zaposlenih pri neposrednih proračunskih 
uporabnikih, oziroma tistih, ki ne morejo pridobivati prihodkov iz naslova tržne dejavnosti, bolj omejeno.   
 

10.1. Redna delovna uspešnost 

 
ZSPJS določa, da se skupen obseg sredstev za plačilo redne delovne uspešnosti za javne uslužbence 
za vsako leto določi s KPJS in znaša najmanj 2 odstotka in ne več kot 5 odstotkov letnih sredstev od 
osnovne plače. V ta obseg se ne všteva obsega sredstev za izplačilo delovne uspešnosti za ravnatelje, 
direktorje in tajnike, katerim je osnovna plača določena z uredbo vlade. Javnemu uslužbencu del plače 
za redno delovno uspešnost pripada v primeru, ko je v obdobju, za katerega se izplačuje, pri 
opravljanju svojih rednih delovnih nalog dosegel nadpovprečne delovne rezultate. Ta del plače lahko 
letno znaša največ dve osnovni mesečni plači javnega uslužbenca, kot osnova se upošteva višina 
osnovne plače javnega uslužbenca v mesecu decembru preteklega leta. KPJS predpisuje merila in 
kriterije za določitev dela plače za redno delovno uspešnost, kot so znanje in strokovnost, kakovost in 
natančnost, odnos do dela in delovnih sredstev, obseg in učinkovitost dela ter inovativnost. Pravne 
podlage, s katerimi je začasno omejeno izplačilo redne delovne uspešnosti so podrobneje 
predstavljene v nadaljevanju tega poglavja. 

 

10.2. Delovna uspešnost iz naslova povečanega obsega dela 

 
ZSPJS določa, da se javnemu uslužbencu lahko izplača del plače tudi za delovno uspešnost iz naslova 
povečanega obsega dela, v kolikor je javni uslužbenec opravil delo, ki presega pričakovane rezultate v 
posameznem mesecu, če je na ta način mogoče zagotoviti racionalnejše izvajanje nalog. Izplačilo je 
možno pod pogoji, da se povečan obseg dela opravi pri opravljanju rednih delovnih nalog ali v okviru 
projekta, da je povečan obseg dela ali projekt načrtovan v programu dela in je predviden v finančnem 
načrtu proračunskega uporabnika in da so za izplačilo zagotovljena finančna sredstva. Povečan obseg 
dela je razumeti kadar gre za nadomeščanje daljših odsotnosti zaposlenih, opravljanje nalog zaradi 
nezasedenega sistemiziranega delovnega mesta in v primeru izvajanja posebnega projekta. Pogoji, 
merila in obseg izplačila delovne uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela so določeni z Uredbo 
o delovni uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela za javne uslužbence (Ur. l. RS, št. 53/08, 
89/08, 98/09 – ZIUZGK in 94/10 – ZIU). Obseg sredstev, določen z uredbo, lahko znaša za javnega 
uslužbenca največ 20 odstotkov osnovne plače. Če se javnemu uslužbencu izplačuje del plače za 
plačilo delovne uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela tudi iz naslova in sredstev posebnega 
projekta, lahko del plače znaša skupno (iz obeh naslovov) največ 50 odstotkov njegove osnovne plače 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2009-01-4285
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2010-01-4935
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22. Pravne podlage, s katerimi je začasno omejeno izplačilo delovne uspešnosti iz naslova povečanega 
obsega dela so podrobneje predstavljene v nadaljevanju tega poglavja. 
 
ZSPJS tudi določa, da se javnim uslužbencem v javnih vzgojno-izobraževalnih zavodih in visokošolskih 
zavodih lahko, v okviru povečanega obsega dela, določi obseg dodatne tedenske učne obveznosti 
oziroma obseg dodatne tedenske pedagoške obveznosti le v obsegu in pod pogoji, določenimi z 
zakoni, ki urejajo organizacijo in financiranje vzgoje in izobraževanja oziroma visokošolskega 
izobraževanja. V primerih določitve obsega dodatne tedenske učne obveznosti oziroma obsega 
dodatne tedenske pedagoške obveznosti Uredba o delovni uspešnosti iz naslova povečanega obsega 
dela za javne uslužbence za javne uslužbence v javnih vzgojno-izobraževalnih in visokošolskih zavodih 
ne velja. Tovrstno izplačilo je namreč plačilo za delo, ki je enostransko odrejeno s strani predstojnika in 
se v tem pomembno razlikuje od siceršnje delovne uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela na 
podlagi zgolj pisnega dogovora z javnim uslužbencem. Tovrstna izplačila plač so v tabelah ločeno 
izkazana. 
 

10.3. Delovna uspešnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu 

 
Proračunski uporabniki, ki pridobivajo prihodke tudi s prodajo blaga oziroma storitev na trgu, del tako 
pridobljenih prihodkov lahko uporabijo za izplačilo delovne uspešnosti iz naslova prodaje blaga in 
storitev na trgu. Skupni obseg sredstev za plačilo delovne uspešnosti se tako poveča nad obseg, ki je 
določen z zakonom ali kolektivno pogodbo. Obseg, merila in pogoji za izplačilo so določeni z Uredbo o 
delovni uspešnosti iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu (Uradni list RS, št. 97/09 in 41/12). Do 
izplačila delovne uspešnosti iz tega naslova so upravičene javne agencije, javni skladi, javni zavodi in 
javni gospodarski zavodi ter druge osebe javnega prava, ki so posredni uporabniki državnega 
proračuna ali proračuna lokalne skupnosti, ki poleg sredstev za izvajanje javne službe pridobivajo tudi 
sredstva s prodajo blaga in storitev na trgu. Za izplačilo delovne uspešnosti iz naslova prodaje blaga in 
storitev na trgu so lahko do leta 2012 posredni proračunski uporabniki namenili 60 odstotkov dosežene 
razlike med prihodki in odhodki, pridobljenimi na trgu. Od uveljavitve Uredbe o spremembah in 
dopolnitvah Uredbe o delovni uspešnosti iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu (Uradni list RS, št. 
41/2012 ) v letu 2012 dalje, lahko iz tega naslova za delovno uspešnost namenijo le 50 odstotkov 
dosežene razlike med prihodki in odhodki, pridobljenimi na trgu. Obseg sredstev za plačilo delovne 
uspešnosti iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu na področju kulture lahko znaša dodatno največ 
25 odstotkov vseh nejavnih prihodkov iz izvajanja javne službe.  
 
Uporabniki proračuna lahko izplačajo sredstva za tovrstno delovno uspešnost samo ob pogoju, da v 
letnem poročilu izkazujejo vsaj izravnane prihodke in odhodke iz izvajanja javne službe in vsaj 
izravnane prihodke in odhodke od prodaje blaga in storitev na trgu. Uredba o delovni uspešnosti iz 
naslova prodaje blaga in storitev na trgu pooblašča resorne ministre, da s pravilnikom določijo obseg 
sredstev za plačilo delovne uspešnosti iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu iz prvega in drugega 
odstavka 6. člena. Uporabniki proračuna v dejavnostih, za katera resorno pristojni minister ni izdal 
pravilnika, ne morejo izplačevati delovne uspešnosti iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu, ne 
glede na morebiti sicer izpolnjene pogoje iz zakona.  
  
Na podlagi prvega odstavka 3. člena Uredbe o delovni uspešnosti iz naslova prodaje blaga in storitev 
so pristojni ministri izdali pravilnike za javne zavode iz pristojnosti Ministrstva za šolstvo in šport, za 
javne zavode, javne sklade in agencije na področju kulture ter na Radiu in televiziji Slovenija, za javne 
zavode iz pristojnosti Ministrstva za zdravje, za javne zavode iz pristojnosti Ministrstva za delo, družino 
in socialne zadeve, za javne zavode in javne sklade iz pristojnosti Ministrstva za okolje in prostor in za 
javne zavode iz pristojnosti s področja znanosti.   

10.4. Interventni ukrepi 

 

                                                 
22 Na podlagi interventnih ukrepov in dogovorov o ukrepih na področju plač v javnem sektorju lahko višina dela plače iz naslova 

povečanega obsega znaša največ 20 odstotkov osnovne plače javnega uslužbenca, v primeru izplačila tudi iz naslova in sredstev 
posebnega projekta pa skupno izplačilo iz obeh naslovov ne sme preseči 30 odstotkov. Pri izplačilu proračunski uporabnik ne 
sme porabiti več kot 40 odstotkov sredstev iz prihrankov, določenih v 22. d členu ZSPJS.  
 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2009-01-4255
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2012-01-1728
http://www.uradni-list.si/1/index?edition=201241#%21/Uradni-list-RS-st-41-2012-z-dne-31-5-2012
http://www.uradni-list.si/1/index?edition=201241#%21/Uradni-list-RS-st-41-2012-z-dne-31-5-2012
http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV10097
http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV10097
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Redno delovno uspešnost je prvič ukinil Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o izvrševanju 
proračunov Republike Slovenije za leti 2008 in 2009. Zakon je za isto obdobje, to je od 1. aprila do 30. 
novembra 2009, tudi določil, da višina dela plače javnega uslužbenca za plačilo delovne uspešnosti pri 
opravljanju rednih delovnih nalog uporabnika proračuna ali projekta, načrtovanega v okviru sprejetega 
finančnega načrta uporabnika proračuna, znaša največ 20% njegove osnovne plače. Če se javnemu 
uslužbencu izplačuje del plače za plačilo delovne uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela tudi iz 
naslova in sredstev posebnega projekta, lahko del plače znaša skupno (iz obeh naslovov) največ 30% 
njegove osnovne plače. Za izplačilo delovne uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela pri 
opravljanju rednih delovnih nalog lahko v obdobju od 1. aprila do 30. novembra 2009, uporabniki 
proračuna porabijo največ 60% sredstev iz prihrankov določenih v 22.d členu ZSPJS. 
 
Podaljšanje teh ukrepov sta za leta 2010, 2011 in 2012 določila Zakon o interventnih ukrepih zaradi 
gospodarske krize (Uradni list RS, št. 98/09; ZIUZGK) in Zakon o interventnih ukrepih (Uradni list RS, 
št.94/10; ZIU). Zakon za uravnoteženje javnih financ (Uradni list RS št. 40/12, 105/12; ZUJF) je enake 
omejitve izplačila redne delovne uspešnosti in delovne uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela 
za javne uslužbence sicer določil za leto 2013 vendar je Zakon o izvrševanju proračunov Republike 
Slovenije za leti 2013 in 2014 (Uradni list RS št. 104/12, 46/13) v 50. členu v obdobju od januarja do 
maja 2013 dopustil izplačevanje vseh treh vrst delovne uspešnost iz 21. člena ZSPJS, če sprejeti letni 
obseg sredstev za stroške dela v finančnem načrtu uporabnika proračuna, ob upoštevanju ocene 
obveznosti do konca tekočega leta, izkazuje razpoložljiva sredstva.  
 
Zakon o sistemu plač v javnem sektorju (ZSPJS-R) (Uradni list RS, št. 46/13) je glede redne delovne 
uspešnosti in delovne uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela s 1.6.2013 ponovno uveljavil 
omejitve, kot so veljale v letih 2009, 2010, 2011 in 2012. Zakon o ukrepih na področju plač in drugih 
stroškov dela v javnem sektorju za leto 2015 (ZUPPJS15) je vse omejitve iz preteklih let podaljšal do 
konca leta 2015 in še dodatno, prvič doslej, znižal obseg sredstev iz prihrankov, določenih v 22. d členu 
ZSPJS, ki se lahko namenijo za izplačilo delovne uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela pri 
opravljanju rednih delovnih nalog, na največ 40 odstotkov.  

10.5.  Obseg izplačil  iz naslova delovne uspešnosti 

 

Skupen obseg izplačanih sredstev za delovno uspešnost se je v obdobju 2010 - 2014  znižal tako v 
nominalnem znesku (za okoli 15 %), kot tudi v deležu v skupnih sredstvih za plače. V letu 2014 je 
skupni  obseg vseh vrst izplačil za delovno uspešnost znašal dobra 2 % skupnega obsega sredstev za 
plače. 
 

Tabela 26: Obseg izplačanih sredstev za delovno uspešnost v obdobju 2010 - 2014 

  Leto 2010 Leto 2011 leto 2012 Leto 2013 Leto 2014 

Indeks 

2010/ 

2014 

Obseg sredstev za izplačilo osnovnih plač v 

1000 € (osnovna plača je v Analizi plača brez 

dela plače za delovno uspešnost in dodatkov) 2.944.500 2.990.224 2.935.107 2.828.791 2.811.070 95,47% 

Obseg sredstev za plače v 1000 € (plača, ki 

vključuje osnovno plačo, del plače za delovno 

uspešnost in dodatke)  3.474.983 3.501.949 3.442.797 3.300.634 3.306.176 95,14% 

Obseg sredstev za del plače za vse vrste 

delovnih uspešnosti v 1000 € 85.031 79.211 73.474 69.466 72.382 85,12% 

Indeks rasti dela plače za delovno uspešnost 

glede na predhodno leto   93,16 92,76 94,55 104,2  

Delež dela plače za delovno uspešnost v  

sredstvih za plače 2,45% 2,26% 2,13% 2,10% 2,19%  

Vir: ISPAP, Delovna uspešnost,  AJPES, Obseg sredstev 

 

Največji obseg odpade na izplačila delovne uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela. 

 

http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO5733
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO5733
http://www.uradni-list.si/1/content?id=94845&part=&highlight=zakon+o+interventnih+ukrepih
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO6021
http://www.uradni-list.si/1/content?id=100875&part=&highlight=zakon+o+interventnih+ukrepih
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO6388
http://www.uradni-list.si/1/content?id=108751&part=&highlight=zujf
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=2012105&stevilka=4001
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO6297
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO6297
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=2012104&stevilka=3990
http://www.uradni-list.si/_pdf/2013/Ur/u2013046.pdf#%21/u2013046-pdf
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlurid=20131753
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlurid=20131753
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Tabela 27: Izplačila po vrstah delovne uspešnosti (21. člen ZSPJS) v obdobju od 2010 do 2014 (v 

€) 

Vrste delovne 
uspešnosti 
(21. člen 
ZSPJS) 

Redna 
delovna 

uspešnost 

Delovna uspešnost iz 
naslova povečanega 

obsega dela 

Delovna 
uspešnost iz 

naslova prodaje 
blaga in storitev 

na trgu Poračun[1] Skupaj Leto 

2010 3.632.619 61.923.357 14.745.389 4.729.420 85.030.785 

2011 24.83923 61.023.344 14.359.970 3.802.501 79.210.654 

2012 29.83224 58.502.173 12.579.988 2.361.642 73.473.635 

2013 95.586 53.254.110 11.997.049 4.119.174 69.465.919 

2014 19.348 57.802.768 11.594.042 2.965.878 72.382.065 

VIR: ISPAP 

 

Po posameznih plačnih skupinah je obseg izplačil razviden iz spodnje tabele. 

 

Tabela 28:  Izplačana delovna uspešnost v letih 2010 – 2014 po plačnih skupinah (v €)  

 2010 2011 2012 2013 2014 

Pla
čna 
sku
pin
a Redna DU DU trg 

DU povečan 
obseg 

Redna 
DU DU trg 

DU povečan 
obseg 

Redna 
DU DU trg 

DU povečan 
obseg 

Redna 
DU DU trg 

DU povečan 
obseg 

Redna 
DU DU trg 

DU povečan 
obseg 

A 375 0 274.164 0 0 135.263 0 0 78.475 0 0 0 0 0 0 

B 2.718.566 823.019 1.476.938 -6.276 715.934 1.280.713 -6.109 577.485 1.253.467 36.623 620.130 950.939 5.420 660.552 975.440 

C -1.740 1.22925 8.734.520 2.344 1.62626 6.025.722 1.888 0 5.416.918 3.676 0 6.007.786 177 0 7.235.097 

D 97.326 792.566 36.291.738 5.412 822.416 36.625.248 6.049 690.467 35.819.945 8.832 417.324 34.098.840 2.327 515.815 36.304.597 

E 60.288 7.103.786 3.731.445 26.749 7.282.315 4.912.289 20.378 6.695.461 4.198.295 22.679 6.175.295 2.291.663 4.277 5.937.240 2.502.842 

F 11.815 445.717 354.933 -904 641.998 358.335 125 570.625 436.246 82 431.117 424.278 0 515.653 373.662 

G 35.189 816.611 733.543 -4.803 424.772 632.746 1.348 487.397 807.379 10.435 712.075 622.227 400 374.511 717.978 

H 530.253 573.762 573.069 0 433.438 1.069.768 0 255.361 760.842 0 200.847 526.902 0 213.459 843.848 

I 13.122 199.078 1.281.137 607 231.501 1.523.119 2.263 130.865 1.543.503 0 244.911 1.263.052 0 238.224 1.299.453 

J 167.424 3.989.620 8.608.952 2.808 3.805.972 8.459.042 3.890 3.172.327 8.187.103 13.289 3.195.350 7.068.395 6.775 3.138.588 7.549.850 

SK
UP
AJ 3.632.619 14.745.389 62.060.439 25.936 14.359.970 61.022.246 29.832 12.579.988 58.502.173 95.615 11.997.049 53.254.081 19.377 11.594.042 57.802.768 

Vir: ISPAP, AJPES, preračuni MJU 

 

Bolj podrobno so delovne uspešnosti, kot jih določa 21. člen ZSPJS (redna delovna uspešnost, delovna 
uspešnost iz naslova povečanega obsega dela in delovna uspešnost iz naslova prodaje blaga in 
storitev) opredeljene v Uredbi o enotni metodologiji in obrazcih za obračun in izplačilo plač v javnem 
sektorju, kjer je določenih  trinajst vrst izplačil, in sicer: 
 
D010 - redna delovna uspešnost za direktorje in javne uslužbence, 
 
D020 - delovna uspešnost zaradi povečanega obsega dela in zaradi sodelovanja na projektih, ki niso 
posebni projekti - javni uslužbenci, 
D021 - delovna uspešnost iz naslova povečanega obsega dela za sodnike ustavnega sodišča in 
generalnega sekretarja ustavnega sodišča (do 31. 12. 2011), 
D025 -  delovna uspešnost zaradi povečanega obsega dela in zaradi sodelovanja na projektih-direktorji, 
D026 -  delovna uspešnost zaradi sodelovanja pri posebnih projektih - javni uslužbenci, 

                                                 
[1] Poračun delovne uspešnosti za vse vrste delovne uspešnosti, ki so ga izkazali proračunski uporabniki v posameznem letu. 
23 V letu 2011 izplačilo redne delovne uspešnosti ni bilo dovoljeno, zelo verjetno je izkazano izplačilo posledica napak pri 
poročanju uporabnikov proračuna. 
24 V letu 2012 izplačilo redne delovne uspešnosti ni bilo dovoljeno, zelo verjetno je izkazano izplačilo posledica napak pri 
poročanju uporabnikov proračuna. 
25 Zelo verjetno je izkazano izplačilo posledica napak pri poročanju uporabnikov proračuna. 
26 Zelo verjetno je izkazano izplačilo posledica napak pri poročanju uporabnikov proračuna. 
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D030 -  delovna uspešnost zaradi prodaje blaga in storitev na trgu, 
 
D040 -  delovna uspešnost na podlagi drugega odstavka 59. člena ZSSloV, 
D041 -  delovna uspešnost iz naslova povečanega obsega dela – prvi odst. 73. člena in tretji odstavek 
74. člena  ZODPol, 
D050 -  delovna uspešnost na podlagi tretjega odstavka 59. člena ZSSloV, 
 
D060 -  delovna uspešnost zaradi povečanega obsega dela: dodatna tedenska pedagoška obveznost 
za visokošolske učitelje in sodelavce, 
D070 -  delovna uspešnost zaradi povečane pedagoške oziroma učne obveznosti, 
D071 - delovna uspešnost zaradi povečane učne obveznosti za ravnatelje in direktorje s področja 
osnovnega šolstva in srednjih šol, višjih strokovnih šol in za ravnatelje dijaških domov, in 
 
D900 - delovna uspešnost – poračun.  
 
Podatki o izplačani delovni uspešnosti v letih 2010, 2011, 2012, 2013 in 2014 po tipologiji iz Uredbe o 
enotni metodologiji in obrazcih za obračun in izplačilo plač v javnem sektorju (Tabela 29) izkazuje 
izplačane vrednosti dvanajstih vrst izplačil delovnih uspešnosti. Izplačane vrednosti izplačil vseh vrst 
delovnih uspešnosti v obdobju od 2010 do 2013 padajo, opazen je le porast izplačil v letu 2014 
približno na raven iz leta 2012.    
 
V tabelah izplačila delovne uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela na podlagi prvega odstavka 
73. člena in tretjega odstavka 74. člena Zakona o organiziranosti in delu v policiji (ZODPol) pod šifro 
D041 niso zajeta. Delovna uspešnost te vrste je bila prvič izplačana v letu 2014 v znesku 14.746,78 €.   
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Tabela 29: Izplačana delovna uspešnost v letih 2010, 2011, 2012, 2013 in 2014 po tipologiji iz 
Uredbe o enotni metodologiji in obrazcih za obračun in izplačilo plač v javnem sektorju  

Vrsta delovne 
uspešnosti 

Oznak
a 

2010 2011   2012 2013 2014 

Izplačana 
sredstva v 
€ 

Dele
ž 

Izplačana 
sredstva v 
€ 

Dele
ž 

Izplačana 
sredstva v 
€ 

Dele
ž 

Izplačana 
sredstva v 
€ 

Dele
ž 

Izplačana 
sredstva v 
€ 

Dele
ž 

 v %    v %  v %  v %  v % 

Redna delovna 
uspešnost za 
direktorje in 
javne 
uslužbence  D010  3.632.619 4,27 25.936 0,03 29.832 0,04 95.615 0,14 19.377 0,03 

Povečan obseg 
dela - javni 
uslužbenci  D020  

33.601.49
0 

39,5
2 

33.604.84
7 

42,4
2 

32.354.30
4 

44,0
4 

27.028.50
5 

38,9
1 

27.810.46
2 38,4 

Povečan obseg 
dela - ustavno 
sodišče  D021  136.477 0,16 135.061 0,17 78.335 0,11   0     

Povečan obseg 
dela - direktorji  D025  468.884 0,55 268.196 0,34 262.139 0,36 532.426 0,77 568.513 0,8 

Sodelovanje pri 
posebnih 
projektih - javni 
uslužbenci  D026  1.633.951 1,92 1.348.754 1,7 1.982.031 2,7 2.759.188 3,97 4.361.868 6 

Prodaja blaga 
in storitev na 
trgu  D030  

14.745.38
9 

17,3
4 

14.359.97
0 

18,1
3 

12.579.98
8 

17,1
2 

11.997.04
9 

17,2
7 

11.594.04
2 16 

Na podlagi: 
drugi odstavek 
59. člena 
ZSSloV  D040  348.615 0,41 -1.097  0 71.004 0,1 -29  0 146   

Na podlagi: 
tretji odstavek 
59. člena 
ZSSloV  D050  434.018 0,51 704.488 0,89 461.627 0,63 599.888 0,86 494.179 0,7 

Dodatna 
tedenska 
pedagoška 
obveznost - 
visokošolski 
učitelji  D060  

11.529.37
9 

13,5
6 

11.414.06
8 

14,4
1 9.628.760 

13,1
1 7.159.052 

10,3
1 7.704.179 10,6 

Dodatna 
tedenska 
pedagoška/učn
a obveznost -  
učitelji  D070  

13.510.33
5 

15,8
9 

13.350.32
0 

16,8
5 

13.469.74
9 

18,3
3 

14.928.42
0 

21,4
9 

16.586.16
9 22,9 

Dodatna 
tedenska 
pedagoška 
obveznost -  
ravnatelji  D071  260.207 0,31 197.610 0,25 194.224 0,26 246.632 0,36 277.252 0,4 

Poračun  D900  4.729.420 5,56 3.802.501 4,8 2.361.642 3,21 4.119.174 5,93 2.965.878 4,1 

 SKUPAJ    
85.030.78

4 100 
79.210.65

4 100 
73.473.63

6 100 
69.465.91

9 100 
72.382.06

5 100 

Vir: ISPAP 

Za leto 2009 v ISPAP ni zanesljivih podatkov. 

 

Največji delež delovne uspešnosti predstavljajo izplačila delovnih uspešnosti zaradi povečanega 
obsega dela s šiframi D020, D025 in D026. Uporabniki proračuna lahko izplačajo tovrstno delovno 
uspešnost, če imajo v ta namen na razpolago sredstva iz prihrankov ali projektov, tudi posebnih 
projektov. Zakon o interventnih ukrepih je omejil izplačilo delovne uspešnosti zaradi povečanega 
obsega dela na največ 20 odstotkov osnovne plače javnega uslužbenca oziroma na največ 30 
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odstotkov osnovne plače javnega uslužbenca v primeru izplačila tudi iz naslova in sredstev posebnega 
projekta.  
 
Drugi odstavek 22. e člena ZSPJS določa, da javni uslužbenci v javnih vzgojno-izobraževalnih zavodih 
in visokošolskih zavodih lahko, poleg delovne uspešnosti zaradi povečanega obsega dela vrste D020, 
D025 in D026 na podlagi prvega odstavka 22. d člena ZSPJS in 3. člena Uredbe o delovni uspešnosti 
iz naslova povečanega obsega dela za javne uslužbence, prejmejo izplačilo zaradi odrejene dodatne 
tedenske učne oziroma pedagoške obveznosti pod pogoji, določenimi z zakoni, ki urejajo organizacijo 
in financiranje vzgoje in izobraževanja oziroma visokega izobraževanja.  
 
Delovna uspešnost zaradi povečane pedagoške oziroma učne obveznosti (D070), ki je namenjena 
javnim uslužbencem v predšolskem, osnovnem in srednjem vzgojno izobraževalnem sistemu, 
predstavlja v strukturi vseh vrst izplačil delovne uspešnosti po tipologiji iz Uredbe o enotni metodologiji 
in obrazcih za obračun in izplačilo plač v javnem sektorju v letu 2014 skoraj 23 odstotni delež. Glede na 
leto 2010 so se v letu 2014 izplačila za delovno uspešnost te vrste, glede na vso izplačano delovno 
uspešnost v posameznem letu, povečala  za 7,0 o.t. (iz 13,5 mio evrov na 16,6 mio evrov). 
 
Področju visokošolskega izobraževanja je za delovno uspešnost zaradi dodatne tedenske pedagoške 
obveznosti za visokošolske učitelje in sodelavce namenjena vrsta izplačila pod šifro D060, ki v letu 
2014 predstavlja 10,6 odstotka vseh sredstev za izplačano delovno uspešnost  V letu 2014 je obseg 
sredstev za D060 glede na leto 2012, nižji  za 1,9 mio evrov. D060 je, glede na vso izplačano delovno 
uspešnost, v letu 2014, v primerjavi z letom 2012, za 2,5 o.t. nižji. 
 
Za plačilo dodatne tedenske učne in pedagoške obveznosti pod oznakami D060, D070 in D071 je v letu 
2010 bilo izplačano 29,8% celotnega obsega sredstev za vse delovne uspešnosti, v letu 2011 31,5 %, v 
letu 2012 31,7 %, v letu 2013 32,2 % in v letu 2014 33,9 %. 
 
Delovna uspešnost zaradi prodaje blaga in storitev na trgu (D030) je tretja po velikosti glede na odstotni 
delež v strukturi vseh vrst izplačil delovnih uspešnosti. V letu 2014 D030 predstavlja 16 odstotni delež  
vse izplačane delovne uspešnosti Obseg izplačanih sredstev za to vrsto delovne uspešnosti v 
absolutnih vrednostih po letu 2012 pada, Relativni delež je v letu 2014 nižji za 2,1 o.t. glede na leto 
2011, ko je bil najvišji v obdobju 2010-2014. 
 
Najvišji delež celotnega obsega sredstev za plače se za plačilo delovne uspešnosti izplačuje v javnih 
zavodih s področja vzgoje, izobraževanja in športa, kjer pa se na ta način, kot je navedeno zgoraj, 
izplačuje plačilo za povečano učno oziroma pedagoško obveznost, zato deleži med dejavnostmi niso v 
celoti primerljivi. Poleg javnih zavodov s področja vzgoje, izobraževanja in športa (4,11%) so v  letu 
2010 več kot tri odstotni delež celotnega obsega sredstev za plače v dejavnosti v obliki delovne 
uspešnosti izplačali v vladnih službah (3,03%). Manj kot enoodstotni delež celotnega obsega sredstev 
za plače v dejavnosti so v obliki delovne uspešnosti izplačali v javnih zavodih s področja kmetijstva in 
gozdarstva (0,51%), v skladih in pri drugih izvajalcih obveznega socialnega zavarovanja (0,64%), v 
samoupravnih narodnostnih skupnostih (0,90%)  in v ministrstvih in organih v sestavi (0,93%). 
 
Tudi v letu 2014 so več kot tri odstotni delež celotnega obsega sredstev za plače v dejavnosti v obliki 
delovne uspešnosti izplačali v javnih zavodih s področja vzgoje, izobraževanja in športa (3,98%). Manj 
kot enoodstotni delež celotnega obsega sredstev za plače v dejavnosti so v obliki delovne uspešnosti 
izplačali v celotni skupini neposrednih uporabnikov državnega proračuna (0,88%), javnih zavodih s 
področja kmetijstva in gozdarstva (0,28%), javnih zavodih s področja okolja in prostora (0,88%) in v 
skladih in pri drugih izvajalcih obveznega socialnega zavarovanja (0,39%).Podrobnejši podatki po 
skupinah proračunskih uporabnikov so razvidni iz spodnje tabele. 
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Tabela  30: Izplačana sredstva za plače in sredstva za delovno uspešnost pri uporabnikih proračuna v letih 2010, 2011, 2012, 2013 in 2014 

Izplačane 

plače v 

1000 €

Delež v 

izplača

nih 

plačah 

v %

Izplača

ne DU v 

1000 €

Delež 

DU v 

obsegu 

sredstev 

za plače 

dejavno

sti v %

Izplačane 

plače v 

1000 €

Delež v 

izplača

nih 

plačah 

v %

Izplačan

e DU v 

1000 €

Delež 

DU v 

obsegu 

sredste

v za 

plače 

dejavno

sti v %

Izplačane 

plače v 

1000 €

Delež v 

izplača

nih 

plačah 

v %

Izplačan

e DU v 

1000 €

Delež 

DU v 

obsegu 

sredste

v za 

plače 

dejavn

osti v 

%

Izplačane 

plače v 

1000 €

Delež v 

izplača

nih 

plačah 

v %

Izplačan

e DU v 

1000 €

Delež 

DU v 

obseg

u 

sredst

ev za 

plače 

dejavn

osti v 

%

Izplačane 

plače v 

1000 €

Delež v 

izplačan

ih 

plačah 

v %

Izplača

ne DU v 

1000 €

Delež 

DU v 

obseg

u 

sredst

ev za 

plače 

dejavn

osti v 

%

SKUPAJ VSI PRORAČUNSKI 

UPORABNIKI (A + B) 3.474.983 85.031 2,45 3.501.949 79.211 2,26 3.442.797 73.474 2,13 3.300.634 69.466 2,10 3.306.177 72.382 2,189

A.

NEPOSREDNI UPORABNIKI 

PRORAČUNOV ( I. + II.) 955.540 27,50 11.342 1,19 945.500 27,00 7.991 0,85 912.739 26,51 6.994 0,77 860.724 26,08 7.436 0,86 862.267 26,08 8.797 1,02

I.

NEPOSREDNI UPORABNIKI 

DRŽ. PRORAČUNA 855.193 24,61 9.136 1,07 843.031 24,07 5.815 0,69 811.602 23,57 4.951 0,61 761.616 23,07 5.228 0,69 761.935 23,05 6.702 0,88

1.1.

NEVLADNI PRORAČUNSKI 

UPORABNIKI 27.520 0,79 419 1,52 28.694 0,82 454 1,58 29.050 0,84 320 1,10 25.458 0,77 157 0,62 25.172 0,76 134 0,532

1.2.

VLADNI PRORAČUNSKI 

UPORABNIKI 714.659 20,57 7.450 1,04 702.156 20,05 4.654 0,66 669.543 19,45 4.082 0,61 629.644 19,08 4.967 0,79 629.234 19,03 6.405 1,018

1.2.1. VLADNE SLUŽBE 34.762 1,00 1.052 3,03 33.658 0,96 588 1,75 25.776 0,75 224 0,87 21.621 0,66 133 0,62 25.085 0,76 273 1,087

1.2.2.

MINISTRSTVA IN ORGANI V 

SESTAVI 630.527 18,14 5.839 0,93 620.998 17,73 3.682 0,59 599.107 17,40 3.566 0,60 566.559 17,17 4.813 0,85 562.967 17,03 6.096 1,083

1.2.3. UPRAVNE ENOTE 49.370 1,42 559 1,13 47.499 1,36 384 0,81 44.660 1,30 291 0,65 41.464 1,26 21 0,05 41.182 1,25 36 0,087

1.3.

PRAVOSODNI 

PRORAČUNSKI UPORABNIKI 113.014 3,25 1.266 1,12 112.181 3,20 707 0,63 113.009 3,28 550 0,49 106.514 3,23 104 0,10 107.529 3,25 163 0,152

II. OBČINE 99.640 2,87 2.198 2,21 101.886 2,91 2.170 2,13 100.705 2,93 2.038 2,02 98.819 2,99 2.208 2,23 99.444 3,01 2.100 2,111

2.2. KRAJEVNE SKUPNOSTI 706 0,02 8 1,13 584 0,02 6 1,05 432 0,01 5 1,25 289 0,01 0 0,06 889 0,03 -4 -0,5

B.

POSREDNI UPORABNIKI 

PRORAČUNOV 2.519.443 72,50 73.688 2,92 2.556.448 73,00 71.219 2,79 2.530.058 73,49 66.480 2,63 2.439.910 73,92 62.030 2,54 2.443.910 73,92 63.585 2,602

III./1 JAVNI ZAVODI 2.432.572 70,00 72.551 2,98 2.467.216 70,45 69.938 2,83 2.440.580 70,89 65.384 2,68 2.354.496 71,33 61.163 2,60 2.358.051 71,32 62.676 2,658

3.1.

S PODROČJA VZGOJE, 

IZOBRAŽEVANJA IN 

ŠPORTA 1.241.295 35,72 51.013 4,11 1.264.872 36,12 49.072 3,88 1.235.913 35,90 46.890 3,79 1.182.088 35,81 45.267 3,83 1.182.991 35,78 47.108 3,982

3.2. S PODROČJA ZDRAVSTVA 754.011 21,70 13.287 1,76 757.603 21,63 14.227 1,88 762.110 22,14 12.539 1,65 743.731 22,53 10.007 1,35 743.364 22,48 9.779 1,316

3.3.

S PODROČJA SOCIALNEGA 

VARSTVA 173.809 5,00 2.448 1,41 178.432 5,10 2.185 1,22 180.033 5,23 2.139 1,19 177.052 5,36 1.882 1,06 177.046 5,36 1.848 1,044

3.4. S PODROČJA KULTURE 138.361 3,98 3.343 2,42 138.907 3,97 2.067 1,49 137.525 3,99 2.295 1,67 132.065 4,00 2.594 1,96 133.437 4,04 2.003 1,501

3.5.

S PODROČJA 

RAZISKOVALNE 

DEJAVNOSTI 63.450 1,83 1.841 2,90 64.821 1,85 1.853 2,86 63.385 1,84 1.012 1,60 60.151 1,82 874 1,45 61.718 1,87 1.357 2,198

3.6.

S PODROČJA KMETIJSTVA 

IN GOZDARSTVA 33.898 0,98 173 0,51 33.765 0,96 111 0,33 32.674 0,95 81 0,25 30.908 0,94 55 0,18 31.277 0,95 89 0,283

3.7.

S PODROČJA OKOLJA IN 

PROSTORA 4.443 0,13 64 1,44 4.959 0,14 45 0,91 4.855 0,14 33 0,67 4.730 0,14 60 1,27 4.628 0,14 41 0,879

3.9.

S PODROČJA 

GOSPODARSKIH 

DEJAVNOSTI 7.482 0,22 119 1,59 7.549 0,22 126 1,67 7.696 0,22 113 1,47 8.301 0,25 159 1,91 7.643 0,23 115 1,501

3.10.

S PODROČJA MALEGA 

GOSP. IN TURIZMA 2.983 0,09 74 2,48 3.257 0,09 58 1,77 3.122 0,09 43 1,39 2.502 0,08 61 2,42 2.597 0,08 55 2,102

3.11.

S PODROČJA JAVNEGA 

REDA IN VARNOSTI 12.839 0,37 186 1,45 13.051 0,37 194 1,49 13.267 0,39 239 1,80 12.967 0,39 203 1,57 13.350 0,40 281 2,106

III./2 DRŽAVNE AGENCIJE 19.223 0,55 510 2,65 21.668 0,62 609 2,81 23.147 0,67 454 1,96 22.777 0,69 565 2,48 23.056 0,70 549 2,383

IV.

SKLADI IN DRUGI IZVAJALCI 

SOCIALNEGA ZAV. 67.093 1,93 621 0,93 67.016 1,91 665 0,99 65.773 1,91 628 0,95 62.076 1,88 295 0,48 62.194 1,88 352 0,565

4.1.

SKLADI IN DRUGI IZVAJALCI 

OBVEZNEGA SOCIALNEGA 

ZAVAROVANJA 58.321 1,68 376 0,64 58.079 1,66 441 0,76 56.734 1,65 455 0,80 53.522 1,62 100 0,19 53.611 1,62 208 0,387

4.2.

JAVNI SKLADI NA RAVNI 

DRŽAVE 6.437 0,19 192 2,98 6.594 0,19 164 2,49 6.700 0,19 121 1,80 6.277 0,19 140 2,24 6.266 0,19 118 1,89

4.3.

JAVNI SKLADI NA RAVNI 

OBČIN 2.336 0,07 52 2,23 2.344 0,07 60 2,55 2.339 0,07 52 2,23 2.277 0,07 55 2,40 2.318 0,07 26 1,101

V.

SAMOUPRAVNE 

NARODNOSTNE 

SKUPNOSTI 555 0,02 5 0,90 549 0,02 7 1,26 558 0,02 14 2,49 560 0,02 7 1,33 608 0,02 9 1,409

20112010 2012 2013 2014

 
Vir: ISPAP, AJPES, preračuni MJU 
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Tabela 31: Povprečni letni znesek delovne uspešnosti javnih uslužbencev in funkcionarjev, ki so prejeli delovno uspešnost, po skupinah 

proračunskih uporabnikov  

Vir: ISPAP, AJPES, preračuni MJU 

Pov. 

letni 

znesek*

Obseg 

sredstev 

v 1000 €

Št.preje

mnikov 

DU **

Delež 

prejemnik

ov DU 

%***

Pov. letni 

znesek*

Obseg 

sredstev 

v 1000 €

Št.prejemni

kov DU **

Delež 

prejemniko

v DU %***

Pov. letni 

znesek*

Obseg 

sredste

v v 

1000 €

Št.preje

mnikov 

DU **

Delež 

prejemni

kov DU 

%***

Pov. 

letni 

znesek

*

Obseg 

sredste

v v 

1000 €

Št.preje

mnikov 

DU **

Delež 

prejemni

kov DU 

%***

Pov. 

letni 

znesek*

Obseg 

sredstev 

v 1000 €

Št.prej

emniko

v DU **

Delež 

prejemnik

ov DU 

%***

2011/ 

2010

2012/ 

2011

2013/ 

2012

2014/ 

2013

2014/ 

2010

0.

PRORAČUNSKI 

UPORABNIK NI ČLAN 

PODSKUPINE RPU 1.083 54 50 15,8 854 52 61 18,9 915 49 54 14,6 863 83 96 25,3 703 39 55 15,6 78,8 107,1 94,4 81,5 64,9

1.1. NEVLADNI PU 1.212 419 346 34 1.281 454 354 34 1.032 318 308 28 656 156 238 23 621 137 221 21 105,7 80,5 63,5 94,8 51,2

1.2. VLADNE SLUŽBE 1.494 1.052 704 59 997 587 589 50 564 222 394 34 622 132 213 26 909 273 301 32 66,8 56,6 110,1 146,2 60,8

1.2.2.

MINISTRSTVA IN 

ORGANI V SESTAVI 752 5.839 7.761 25 626 3.678 5.871 19 393 3.546 9.019 29 425 4.788 11.260 37 569 7.039 12.375 43 83,3 62,8 108,2 133,8 75,6

1.2.3. UPRAVNE ENOTE 364 560 1.539 53 386 383 992 35 383 290 756 28 252 21 83 3 430 38 88 4 106,2 99,2 65,7 170,8 118,2

1.3. PRAVOSODNI PU 1.148 1.267 1.103 20 817 707 865 15 852 546 641 11 642 103 161 3 721 128 178 3 71,1 104,3 75,4 112,3 62,8

2.1. OBČINE 1.175 2.197 1.870 35 1.165 2.172 1.865 34 1.035 2.032 1.963 36 902 2.197 2.434 43 991 2.111 2.130 39 99,2 88,9 87,2 109,8 84,4

2.2.

KRAJEVNE 

SKUPNOSTI 994 8 8 13 1.024 6 6 11 898 5 6 17 161 0 1 4 284 7 23 38 103,0 87,8 18,0 176,0 28,6

3.1.

VZGOJA, IZOBRAŽ. IN 

ŠPORT 1.303 51.012 39.150 59 1.278 49.051 38.376 57 1.224 46.819 38.245 56 1.187 45.102 38.012 56 1.218 46.282 37.984 57 98,1 95,8 96,9 102,7 93,5

3.10.

MALO GOSP. IN 

TURIZEM 1.313 75 57 33 1.030 58 56 30 943 43 46 25 1.402 60 43 30 1.195 66 55 35 78,5 91,5 148,7 85,3 91,0

3.11.

JAVNI RED IN 

VARNOST 697 186 267 40 783 194 248 38 920 241 262 39 660 202 306 43 729 292 400 59 112,4 117,5 71,8 110,4 104,6

3.15. JAVNE AGENCIJE 1.227 510 416 48 1.330 609 458 49 1.109 454 409 40 1.334 562 421 39 1.165 558 479 48 108,4 83,4 120,3 87,3 94,9

3.2. ZDRAVSTVO 1.965 13.287 6.763 19 1.654 14.253 8.618 24 1.577 12.627 8.006 22 1.461 9.957 6.815 18 1.628 9.926 6.096 16 84,2 95,4 92,6 111,4 82,9

3.3. SOCIALNO VARSTVO 499 2.447 4.905 38 435 2.183 5.016 38 413 2.118 5.125 38 374 1.874 5.018 36 408 1.795 4.404 32 87,2 94,9 90,4 109,1 81,7

3.4. KULTURA 857 3.343 3.901 57 821 2.043 2.489 36 939 2.297 2.447 35 685 2.581 3.770 53 962 2.026 2.105 30 95,8 114,4 72,9 140,5 112,3

3.5. RAZISKOVALNE DEJ. 1.007 1.841 1.829 61 1.026 1.852 1.805 59 626 1.007 1.608 52 1.247 869 697 22 1.325 1.434 1.082 35 101,9 61,0 199,2 106,2 131,6

3.6.

KMETIJSTVO, 

GOZDARSTVO 711 173 244 13 499 111 223 12 496 80 162 9 222 55 248 14 460 99 216 12 70,2 99,5 44,8 207,0 64,7

3.7. OKOLJE IN PROSTOR 469 64 136 52 656 47 71 26 884 34 39 15 857 60 70 27 1.005 50 50 20 139,7 134,9 96,9 117,2 214,1

3.9. GOSPODARSKE DEJ. 1.541 65 42 24 1.373 74 54 29 1.432 63 44 22 987 79 80 42 1.128 86 76 38 89,1 104,3 68,9 114,3 73,2

4.1.

SKLADI IN DR. 

IZVAJALCI SOC. ZAV. 1.061 377 355 12 1.300 441 339 11 1.396 452 324 11 681 99 146 5 1.207 217 180 6 122,5 107,4 48,8 177,2 113,7

4.2.

SKLADI NA RAVNI 

DRŽAVE 921 193 209 69 1.164 164 141 44 1.348 120 89 26 1.174 140 119 34 1.038 133 128 38 126,3 115,9 87,1 88,4 112,7

4.3.

SKLADI NA RAVNI 

OBČIN 910 52 57 46 1.148 60 52 43 1.102 52 47 39 1.006 54 54 44 618 36 59 52 126,1 96,0 91,3 61,5 67,9

6.1.

SAM. NARODNOSTNE 

SKUP. 821 6 7 23 1.387 7 5 15 1.254 14 11 33 1.062 7 7 20 1.507 20 13 39 168,9 90,4 84,7 141,9 183,5

Dejavnosti javnega sektorja

2010 2011 2012 2013 2014 Indeksi,povprečni letni znesek

 
 

*   pri izračunu povprečnega letnega zneska so upoštevani samo zaposleni, ki so v letu prejeli del plače za delovno uspešnost. Zaposleni, ki je prejemal del plače za delovno 

uspešnost več mesecev, je upoštevan enkrat. Zaposleni, ki zaseda delovna mesta v različnih dejavnostih, je štet večkrat. 

** število zaposlenih, ki so prejeli delovno uspešnost,  

*** delež prejemnikov delovne uspešnosti med vsemi prejemniki plače  
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V izračunu povprečnega letnega zneska delovne uspešnosti so upoštevani javni uslužbenci in  
funkcionarji, ki so v posameznem letu vsaj enkrat prejeli katerokoli od treh vrst delovnih 
uspešnosti. 
 
Delovna uspešnost je v letih od 2010 do 2014  bila izplačana v vseh dejavnostih.  Povprečni letni 
zneski se gibljejo od 364€ v upravnih enotah do 1.965 € v zdravstvu v letu 2010. V letu 2014 se 
povprečne letne vrednosti gibljejo med 284€ v krajevnih skupnostih in 
1. 628€ v zdravstvu.  
 
Najnižji je delež zaposlenih, ki so prejeli vsaj enkrat eno od vrst delovne uspešnosti v letu 2010 v 
skladih in drugih izvajalcih socialnega zavarovanja (12%), krajevnih skupnostih (13%) in dejavnosti 
kmetijstva in gozdarstva (13%). V vladnih službah, upravnih enotah, v dejavnostih vzgoje, 
izobraževanja in športa, kulturi, raziskovanju, okolju in prostoru in v skladih na ravni države  je v 
letu 2010 več kot polovica  zaposlenih prejela vsaj enkrat eno od vrst delovne uspešnosti.  
 
Najnižji je delež zaposlenih, ki so prejeli vsaj enkrat eno od vrst delovne uspešnosti v letu 2014 v 
pravosodju (3%) in v upravnih enotah (4%), skladih in drugih izvajalcih socialnega zavarovanja 
(6%). V dejavnostih vzgoje, izobraževanja in športa, javni red in varnost in v skladih na ravni občin 
je v letu 2014 več kot polovica  zaposlenih prejela vsaj enkrat eno od vrst delovne uspešnosti.  
 
V letu 2014 glede na leto 2010 sta se opazno znižala tako delež prejemnikov delovne uspešnosti  
kot povprečni letni znesek pri nevladnih uporabnikih proračuna (posledica spremenjene 
zakonodaje),  v vladnih službah in v pravosodju. 
 
V letu 2014 se je delež prejemnikov delovne uspešnosti glede na leto 2010 občutno znižal ob 
povprečnem letnem znesku z indeksom 2014/2010 višjim od 100,0 v upravnih enotah, v dejavnosti 
kulture, raziskovalni dejavnosti, okolje in prostor,  v skladih in drugih izvajalcih socialnega 
zavarovanja in v skladih na ravni države.   
 

Tabela 32: Povprečni letni znesek delovne uspešnosti javnih uslužbencev in funkcionarjev, 

ki so prejeli delovno uspešnost,  po plačnih skupinah (obseg sredstev je v 1000€) 
 

Pov. letni 

znesek*

Obseg 

sredstev v 

€

Št.preje

mnikov 

DU**

Delež 

prejemniko

v DU %***

Pov. letni 

znesek*

Obseg 

sredstev 

v €

Št.prejem

nikov 

DU**

Delež 

prejem

nikov 

DU 

%***

Pov. letni 

znesek*

Obseg 

sredstev 

v €

Št.prejemnik

ov DU**

Delež 

prejemnikov 

DU %***

Pov. letni 

znesek*

Obseg 

sredstev 

v €

Št.prejem

nikov 

DU**

Delež 

rejemnikov 

DU %***

Pov. letni 

znesek*

Obseg 

sredstev v 

€

Št.preje

mnikov 

DU**

Delež 

prejemnik

ov DU 

%***

2011/ 

2010

2012/ 

2011

2013/ 

2012

2014/ 

2013

2014/ 

2010

A 3.828 134 35 2,0 8.939 134 15 0,9 6.037 78 13 0,8 233,5 67,5  /  /  /

B 3.521 6.272 1.781 66,4 2.481 2.223 896 34,3 2.290 1.979 864 32,9 2.231 1.809 811 30,8 2.366 1.777 751 29,4 70,4 92,3 97,4 106,1 67,2

C 864 8.743 10.122 28,8 777 6.035 7.762 22,3 513 5.422 10.559 30,9 521 6.029 11.571 33,5 638 8.031 12.590 38,7 90,0 66,0 101,5 122,4 73,8

D 1.229 38.434 31.275 67,2 1.243 38.561 31.034 66,1 1.196 37.281 31.161 65,9 1.173 36.638 31.225 65,9 1.217 37.660 30.934 66,4 101,1 96,3 98,1 103,8 99,1

E 2.108 11.708 5.554 20,3 1.800 13.054 7.253 25,9 1.717 11.575 6.743 23,5 1.569 9.120 5.813 19,4 1.745 9.170 5.255 17,6 85,4 95,4 91,4 111,2 82,8

F 370 992 2.680 31,2 406 1.142 2.816 31,2 371 1.075 2.893 31,5 321 947 2.951 30,0 352 887 2.518 26,4 109,6 91,6 86,4 109,8 95,2

G 672 1.817 2.704 54,6 749 1.277 1.704 34,3 889 1.441 1.622 32,4 596 1.565 2.626 51,8 943 1.319 1.399 28,0 111,5 118,6 67,1 158,2 140,3

H 1.244 1.814 1.458 37,2 1.201 1.776 1.479 35,1 878 1.029 1.173 27,8 1.827 777 425 10,2 1.432 1.131 790 19,7 96,5 73,1 208,2 78,3 115,0

I 975 1.546 1.586 21,6 1.181 1.805 1.528 20,5 1.134 1.695 1.495 19,9 987 1.543 1.563 20,7 957 1.617 1.690 22,9 121,2 96,0 87,1 96,9 98,2

J 902 13.567 15.047 33,9 911 13.180 14.469 32,7 856 11.855 13.851 31,5 786 10.755 13.678 30,7 854 11.200 13.110 30,3 101,0 94,0 91,9 108,6 94,8

2013 2014 Indeksi,povprečni letni znesek

Plačne skupine

2010 2011 2012

 
 

 

Vir: ISPAP, AJPES, preračuni MJU 

*   pri izračunu povprečnega letnega zneska so upoštevani zaposleni, ki so v letu prejeli sredstva  za delovno 

uspešnost. Zaposleni, ki je prejemal del plače za delovno uspešnost več mesecev, je upoštevan enkrat. 

** število zaposlenih, ki so prejeli delovno uspešnost,  

*** delež prejemnikov delovne uspešnosti med vsemi prejemniki plače  

 
V plačni skupini A se po letu 2012  delovna uspešnosti ni več izplačevala.  
 
V plačni skupini B je delež prejemnikov iz 66% v letu 2010 padel na slabih 30% v letu 2014, ob 
znižanju povprečnega letnega zneska na 67% v letu 2014 glede na leto 2010. 
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V plačni skupini C se je delež prejemnikov delovne uspešnosti v letu 2014 glede na leto 2010 
povečal za 10 o.t. ob za dobro četrtino znižanem povprečnem letnem znesku na prejemnika 
delovne uspešnosti. 
 
V plačni skupini D je delež prejemnikov v letu 2014 skoraj enak deležu prejemnikov leta 2010 ob 
enoodstotnem znižanju povprečnega letnega zneska na prejemnika delovne uspešnosti.   
 
V plačni skupini E je delež prejemnikov v letu 2014 za slabe 3 o.t.  nižji kot je bil v letu 2010 ob 
nižjem povprečnem letnem znesku na prejemnika delovne uspešnosti (indeks 2014/2010 je 82,8). 
 
V plačni skupini F je nižji delež prejemnikov delovne uspešnosti v letu 2014 glede na 2010 za 
slabih 5 o.t. in za slabih 5 o.t. nižji povprečni letni znesek na prejemnika delovne uspešnosti. 
 
V plačni skupini G je delež prejemnikov v letu 2014 glede na leto 2010 skoraj razpolovljen ob za 40 
% višjem povprečnem letnem znesku delovne uspešnosti na prejemnika. 
 
V plačni skupini H je podobno kot v plačni skupini G delež prejemnikov močno nižji ob 15 
odstotnem povečanju povprečnega letnega zneska na prejemnika. 
 
V plačni skupini I je, podobno kot v plačni skupini D, delež prejemnikov v letu 2014 skoraj enak 
deležu prejemnikov leta 2010, ob dve odstotnem znižanju povprečnega letnega zneska glede na 
leto 2010.   
  
V plačni skupini J je delež prejemnikov v letu 2014 za slabe 4 o.t. nižji od deleža v letu 2010, ob 
pet odstotnem znižanju povprečnega letnega zneska glede na leto 2010.   
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11. DODATKI 

 
Ob reformi plačnega sistema je bila ukinjena vrsta dodatkov k plači in sicer na način, da so bili 
vključeni v osnovno plačo. Analize pri pripravi novega plačnega sistema so namreč pokazale, da je 
predvsem zaradi velike količine dodatkov postajal prejšnji plačni sistem nepregleden in težko 
obvladljiv. Število dodatkov in njihov delež v plači je iz leta v leto naraščal, tako da so nekatere 
skupine javnih uslužbencev ob prehodu v nov sistem prejemale skupne dodatke v vrednostih, ki  
so znašale tudi do 70% osnovne plače (gradivo: Predlog zakona o sistemu plač v javnem sektorju 
2002 -  prva obravnava). Izvedena analiza ob prehodu v nov plačni sistem je pokazala, da je v 
prejšnjem plačnem sistemu število dodatkov doseglo število 150, z uveljavitvijo novega plačnega 
sistema pa je bilo veliko število teh dodatkov upoštevano pri prevedbi nominalnih zneskov 
osnovnih plač (49b. člen ZSPJS). Danes ZSPJS v prvem odstavku 23. člena določa osem vrst 
dodatkov.27 To so naslednji dodatki: položajni dodatek, dodatek za delovno dobo, dodatek za 
mentorstvo, dodatek za specializacijo, magisterij ali doktorat, dodatek za dvojezičnost, dodatki za 
manj ugodne delovne pogoje, dodatki za nevarnost in posebne obremenitve in dodatki za delo v 
manj ugodnem delovnem času. KPJS natančneje opredeljuje sledeče dodatke: dodatek za delovno 
dobo, dodatek za mentorstvo, dodatek za specializacijo, magisterij ali doktorat, dodatke za manj 
ugodne delovne pogoje, dodatke za nevarnost in posebne obremenitve ter dodatke za delo v manj 
ugodnem delovnem času. Položajni dodatek je določen z Uredbo o kriterijih za določitev višine 
položajnega dodatka za javne uslužbence.  

 

Znotraj teh osmih dodatkov so natančneje opredeljeni naslednji dodatki: dodatek za dvojezičnost 
(za učitelje, za ostale javne uslužbence, za sodnike); dodatki za manj ugodne delovne pogoje 
(dodatki za delo v kontroliranem območju ionizirajočega sevanja, za pripravo in uporabo 
citostatikov ter nego); dodatki za nevarnost in posebne obremenitve (štirinajst specifikacij tega 
dodatka, npr. dodatek za čas neposrednega izvajanja nalog v posebni policijski enoti, dodatek za 
ure razredništva, dodatek za delo na višini oz. globini,…); dodatki za delo v manj ugodnem 
delovnem času (dodatek za izmensko delo, dodatek za delo v deljenem delovnem času, dodatek 
za delo v neenakomerno razporejenem delovnem času, dodatek za delo ponoči, dodatek za delo v 
nedeljo in na dan, ki je zakonom določen kot dela prost dan, dodatek za delo preko polnega 
delovnega časa, dodatek za čas stalne pripravljenosti).  
 
Ravnateljem, direktorjem in tajnikom ne pripadajo naslednji dodatki: položajni dodatek, dodatki za 
manj ugodne delovne pogoje, dodatki za nevarnost in posebne obremenitve ter dodatki za delo v 
manj ugodnem delovnem času. Direktorji javnih zavodov, ki hkrati opravljajo tudi delo v svojem 
osnovnem poklicu, lahko izjemoma, s soglasjem pristojnega ministra oziroma rektorja, zaradi 
nemotenega opravljanja dejavnosti, opravljajo tudi delo preko polnega delovnega časa, delo v 
dežurstvu in stalni pripravljenosti. Za ta čas jim pripada plača in dodatki za delo v manj ugodnem 
delovnem času glede na delovno mesto, na katerem se tako delo opravlja. 
 
Sodniki, državni tožilci in državni pravobranilci so, poleg dodatka za delovno dobo, upravičeni tudi 
do dodatka za dvojezičnost, položajnega dodatka, dodatka za delo v manj ugodnem delovnem 
času ter dodatka za stalno pripravljenost. Vsi ostali funkcionarji so upravičeni le do dodatka za 
delovno dobo.  

 

Tako je izplačevanje dodatkov za javne uslužbence urejeno bodisi z ZSPJS ali s KPJS oziroma 
položajni dodatek z zgoraj citirano uredbo. Izjema je le dodatek za stalnost, ki ga prejemajo 
uradniki s posebnimi pooblastili, in sicer na podlagi področnih predpisov. 
 
V primeru, da dodatek ni določen v nominalnem znesku, je osnova za obračun dodatka osnovna 
plača javnega uslužbenca ali funkcionarja. V primeru, da je javni uslužbenec oziroma funkcionar 
zaposlen za krajši delovni čas od polnega, mu dodatki, ki so določeni v nominalnem znesku, 
pripadajo v ustreznem deležu glede na delovni čas zaposlitve. 

                                                 
27 Poleg navedenih osmih vrst dodatkov so nekateri javni uslužbenci oziroma uradniki s posebnimi pooblastili upravičeni tudi 
do dodatka za stalnost, pri čemer so pogoji, ki določajo upravičenost do tega dodatka, določeni v področnih predpisih. 
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11.1. Obseg sredstev za dodatke 

 

Nov plačni sistem je bistveno zmanjšal obseg sredstev za dodatke in njihov delež v plači. Ta znaša 
okrog 8 % (delež dodatkov glede na celotno maso plač v obdobju 2010 – 2014  se giblje v razponu 
od 7,77% do 8,11%, delež izplačil dodatkov glede na maso osnovnih plač pa se giblje v razponu 
od 9,15% do 9,65%). Kot je razvidno iz spodnje  tabele, pa se je pod vplivom interventnih ukrepov 
v preteklih letih delež dodatkov nekoliko zniževal. V letu 2011 je tako prišlo do  upada obsega 
sredstev za izplačilo položajnega dodatka glede na leto 2010 (nova Uredba o kriterijih za določitev 
višine položajnega dodatka za javne uslužbencem je znižala razpon višine položajnega dodatka); v 
letu 2013 do znižanja obsega sredstev za izplačilo dodatka za delovno dobo v primerjavi z letom 
2012 (Aneks št. 6 h KPJS je ukinil povečanje dodatka za delovno dobo javnim uslužbenkam za 
nad 25 let delovne dobe); prav tako je v letu 2013 prišlo do zmanjšanja obsega finančnih sredstev 
za izplačilo dodatka za specializacijo, magisterij ali doktorat v primerjavi z letom 2012, omenjeni 
trend se je v letu 2014 nadaljeval (Aneks št. 6 h KPJS je znižal višino dodatka za 50%). Ukrepi, ki 
so vplivali na znižanje, so podrobneje opisani v naslednjih podpoglavjih.  

 
Tabela  33: Delež dodatkov v masi za plače 

  leto 2010 leto 2011 leto 2012 leto 2013 leto 2014 

Masa osnovnih plač v 1000 € 2.945.668 2.992.895 2.942.904 2.845.681 2.907.857 

Masa plač (Z080) v 1000 € 3.507.504 3.542.613 3.470.464 3.349.296 3.423.297 

Masa sredstev za dodatke v 1000 € 284.295 282.800 277.887 266.661 266.132 

Razmerje dodatki / plače 8,11% 7,98% 8,01% 7,96% 7,77% 

Razmerje dodatki / osnovne plače 9,65% 9,45% 9,44% 9,37% 9,15% 

Vir: ISPAP 

 

Metodološko pojasnilo:  

- v masi sredstev za dodatke so prikazani podatki za dodatke - tip izplačila C po Uredbi o enotni 

metodologiji in obrazcih za obračun in izplačilo plač v javnem sektorju. 

 

V analiziranem obdobju se je spreminjalo tudi število zaposlenih, ki so prejemali določen dodatek. 
Tako se je v letu 2011 povečalo število zaposlenih, ki so prejemali položajni dodatek glede na leto 
2010, prav tako se je število prejemnikov položajnega dodatka zvišalo v letu 2014 v primerjavi z 
letom 2013, pri čemer domnevamo, da je razlog v reorganizacijah oz. v povečanju števila notranjih 
organizacijskih enot in posledičnem povečanju števila upravičencev do položajnega dodatka. V 
letu 2014 se je povečalo tudi število prejemnikov dodatka za stalnost v primerjavi z letom 2013, in 
sicer najbolj v plačni skupini C (Finančna uprava RS), pri čemer pa je obseg sredstev za izplačilo 
tega dodatka v tem obdobju ostal relativno stabilen. V plačni skupini A so pravosodni funkcionarji 
do uveljavitve ZUJF-a bili upravičeni do dodatka za mentorstvo ter do dodatka za specializacijo, 
magisterij in doktorat, v letu 2012 je razviden trend znižanja obeh dodatkov v primerjavi z letoma 
2010 in 2011, v letih 2013 in 2014 pa se omenjena dodatka v plačni skupini A nista več izplačevala 
(ZUJF).  

 

 

 

11.2. Položajni dodatek 

 

Položajni dodatek je urejen v 24. členu ZSPJS, ki določa, da omenjeni dodatek pripada javnemu 
uslužbencu ali pravosodnemu funkcionarju, ki izvršuje pooblastila v zvezi vodenjem, usklajevanjem 
in izvajanjem dela kot vodja notranje organizacijske enote, vrednotenje teh nalog pa ni vključeno v 
osnovno plačo delovnega mesta, naziva ali funkcije. Višina položajnega dodatka znaša najmanj 
5% osnovne plače in največ 12% osnovne plače, višina se za funkcionarje določi z zakonom, za 
javne uslužbence pa kriterije za določitev višine določi vlada z uredbo.  
 
Položajni dodatki za sodnike, državne tožilce in državne pravobranilce je določen v 32b. členu 
ZSPJS. Sodniku, državnemu tožilcu in državnemu pravobranilcu, ki vodi organizacijsko enoto (v 
nadaljevanju oddelek), pripada položajni dodatek v odstotku od njegove osnovne plače, in sicer:  

http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=URED5027
http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=URED5027
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10%, če vodi oddelek z najmanj 40 javnimi uslužbenci ali 20 na ta oddelek razporejenimi sodniki, 
državnimi tožilci oziroma državnimi pravobranilci, 
9%, če vodi oddelek z najmanj 30 javnimi uslužbenci ali 15 na ta oddelek razporejenimi sodniki, 
državnimi tožilci oziroma državnimi pravobranilci, 
8%, če vodi oddelek z najmanj 20 javnimi uslužbenci ali desetimi na ta oddelek razporejenimi 
sodniki, državnimi tožilci oziroma državnimi pravobranilci, 
5%, če vodi oddelek z najmanj desetimi javnimi uslužbenci ali petimi na ta oddelek razporejenimi 
sodniki, državnimi tožilci oziroma državnimi pravobranilci, 
4%, če vodi oddelek na Vrhovnem sodišču, Upravnem sodišču, Vrhovnem državnem tožilstvu, če 
vodi zunanji oddelek, ki se oblikuje v skladu z zakonom, ali oddelek z manj kot petimi na ta oddelek 
razporejenimi sodniki, državnimi tožilci oziroma državnimi pravobranilci. 
Predsedniki in podpredsedniki sodišč, vodje državnih tožilstev in njihovi namestniki, generalni 
državni pravobranilec in njegovi namestniki niso upravičeni do položajnega dodatka. Sodniku 
oziroma državnemu tožilcu, dodeljenemu na pristojno ministrstvo, pripada dodatek za čas 
dodelitve v višini 10% njegove osnovne plače. 
 
Spodnja tabela prikazuje izplačilo položajnega dodatka po plačnih skupinah na letnem nivoju, za 
obdobje od 2010 do 2014 (obseg izplačanih sredstev in število zaposlenih). 

 

Tabela  34: Izplačilo položajnega dodatka po plačnih skupinah  

OBDOBJE 2010 2011 2012 2013 2014 

PLAČNA 
SKUPINA 

OBSEG 
SREDSTEV ŠT.ZAP 

OBSEG 
SREDSTEV ŠT.ZAP. 

OBSEG 
SREDSTEV ŠT.ZAP. 

OBSEG 
SREDSTEV ŠT.ZAP. 

OBSEG 
SREDSTEV ŠT.ZAP. 

A 276 223 283 193 273 213 265 195 274 201 

C 7.603 5.549 5.740 7.188 5.436 6.954 5.001 7.639 5.078 9.156 

D 3.471 2.044 2.246 1.859 2.195 1.868 2.016 1.837 2.008 1.741 

E 5.547 3.362 4.072 2.907 3.945 2.893 3.788 2.863 3.744 2.965 

F 393 514 279 430 260 393 238 380 237 367 

G 426 400 220 230 202 229 201 227 202 219 

H 761 375 361 215 348 213 309 216 309 201 

I 661 561 394 432 408 486 406 461 373 454 

J 1.273 1.909 946 1.820 899 1.745 863 1.722 863 1.830 

SKUPAJ 20.410 14.937 14.541 15.274 13.966 14.994 13.088 15.540 13.087 17.134 

Vir: ISPAP 

- obseg sredstev je v 1000 €, zaokrožen navzgor 

 

 

 

Tabela  35: Delež dodatka glede na celotno maso izplačanih plač (Z080) po plačnih skupinah  

OBDOBJE 2010 2011 2012 2013 2014 

PLAČNA SKUPINA DELEŽ V % DELEŽ V % DELEŽ V % DELEŽ V % DELEŽ V % 

A 0,38 0,39 0,38 0,39 0,41 

C 1,05 0,80 0,79 0,77 0,77 

D 0,36 0,23 0,23 0,22 0,21 

E 0,84 0,61 0,59 0,57 0,55 

F 0,32 0,22 0,20 0,18 0,18 

G 0,41 0,20 0,19 0,20 0,19 

H 1,09 0,49 0,48 0,46 0,45 

I 0,46 0,26 0,27 0,29 0,26 

J 0,24 0,18 0,17 0,17 0,16 

SKUPAJ 0,58 0,41 0,40 0,39 0,38 

Vir: ISPAP 

 
V letu 2011 je viden upad obsega sredstev za izplačilo položajnega dodatka glede na leto 2010, 
hkrati pa se je število zaposlenih, ki so prejemali položajni dodatek glede na leto 2010 povečalo. 
Razlog za zmanjšanje obsega sredstev za izplačilo položajnega dodatka v letu 2011 je predvsem v 
sprejetju nove Uredbe o kriterijih za določitev višine položajnega dodatka za javne uslužbencem, ki 
se je začela uporabljati s 1. novembrom 2010 in ki je znižala razpon višine položajnega dodatka. 
Glede na to, da je omenjena uredba na novo določila tudi, da so do položajnega dodatka 
upravičeni le vodje notranjih organizacijskih enot (ne pa tudi vodje poslovnih procesov, ne da bi bili 
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poslovni procesi organizirani v posebni notranji organizacijski enoti), domnevamo, da je v 
reorganizacijah oz. v povečanju števila notranjih organizacijskih enot razlog za povečanje števila 
zaposlenih, ki so v letu 2011 prejemali položajni dodatek v primerjavi z letom 2010 (enako lahko 
domnevamo tudi za leto 2014, ko se je število prejemnikov položajnega dodatka povečalo glede na 
leto 2013). 
 

11.3. Dodatek za delovno dobo 

 
ZSPJS v 25. členu določa, da je dodatek za delovno dobo del plače, s katerim se vrednotijo 
delovne izkušnje, pridobljene v celotni delovni dobi javnega uslužbenca ali funkcionarja v obdobjih 
opravljanja dela v delovnem razmerju in opravljanja samostojne dejavnosti oziroma poklicnega 
opravljanja funkcije doma ali v tujini. Višina dodatka za vsako zaključeno leto delovne dobe se 
določi s kolektivno pogodbo za javni sektor. Funkcionarjem pripada dodatek za delovno dobo v 
višini 0,33% od osnovne plače za vsako zaključeno leto delovne dobe.  

 

KPJS v 35. členu določa, da pripada javnemu uslužbencu dodatek za delovno dobo v višini 0,33% 
od osnovne plače za vsako zaključeno leto delovne dobe. Komisija za razlago KPJS je v Uradnem 
listu RS, št. 33/09 objavila razlago tega dodatka po kateri sodijo v delovno dobo vsa obdobja 
opravljanja dela v delovnem razmerju in opravljanje samostojne dejavnosti doma ali v tujini. 
 
Spodnja tabela prikazuje izplačilo dodatka za delovno dobo po plačnih skupinah na letnem nivoju, 
za obdobje od 2010 do 2014 (obseg izplačanih sredstev in število zaposlenih). 
 

 

 
 
Tabela  36: Izplačilo dodatka za delovno dobo po plačnih skupinah 

OBDOBJE 2010 2011 2012 2013 2014 

PLAČNA 
SKUPINA 

OBSEG 
SREDSTEV ŠT.ZAP. 

OBSEG 
SREDSTEV ŠT.ZAP. 

OBSEG 
SREDSTEV ŠT.ZAP. 

OBSEG 
SREDSTEV ŠT.ZAP. 

OBSEG 
SREDSTEV ŠT.ZAP. 

A 4.377  1.862 4.316  1.750 4.141  1.844 3.973  1.696 4.027  1.850 

B 5.794  2.604 5.870  2.627 5.531  2.654 5.094  2.602 5.109  2.568 

C 30.164  37.199 30.306  37.258 29.371  36.098 28.659  36.065 28.902  42.262 

D 45.819  50.397 46.364  50.523 45.318  51.335 43.647  50.683 44.891  50.983 

E 24.581  27.490 24.747  28.047 24.735  29.228 24.143  28.995 24.534  30.170 

F 5.086  8.252 5.257  8.587 5.264  8.793 5.265  8.839 5.394  9.048 

G 5.050  4.921 5.179  4.989 4.969  5.027 4.837  4.887 5.013  4.962 

H 2.321  4.022 2.442  4.238 2.442  4.382 2.291  4.392 2.367  4.101 

I 6.787  7.796 7.118  7.620 7.085  7.768 6.756  7.938 6.888  7.633 

J 27.778  46.682 27.824  46.308 27.007  45.889 26.021  44.732 26.496  46.423 

SKUPAJ 157.758  191.225 159.423  191.947 155.863  193.018 150.686  190.829 153.621  200.000* 

Vir: ISPAP 

* Za primerjavo navajamo podatek, ki ni prikazan kot seštevek podatkov po plačnih skupinah na 
mesečnem nivoju: dodatek za delovno dobo je v celotnem letu 2014 prejelo 173.012 javnih 
uslužbencev, število zaposlenih, ki so v mesecu decembru 2014 prejeli dodatek za delovno dobo, 
je 159.612 (Vir: ISPAP). Glej tudi metodološko pojasnilo v Uvodu. 
- obseg sredstev je v 1000 €, zaokrožen navzgor 
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Tabela  37: Delež dodatka glede na celotno maso izplačanih plač (Z080) po plačnih skupinah  

OBDOBJE 2010 2011 2012 2013 2014 

PLAČNA 
SKUPINA DELEŽ V % DELEŽ V % DELEŽ V % DELEŽ V % DELEŽ V % 

A 6,02 6,00 5,73 5,90 6,02 

B 5,88 6,11 6,10 6,09 6,13 

C 4,18 4,24 4,27 4,40 4,36 

D 4,69 4,66 4,69 4,69 4,74 

E 3,71 3,71 3,68 3,64 3,58 

F 4,17 4,15 4,07 4,04 4,13 

G 4,82 4,82 4,78 4,71 4,80 

H 3,32 3,34 3,38 3,44 3,47 

I 4,72 4,71 4,72 4,76 4,78 

J 5,19 5,16 5,13 5,09 4,98 

SKUPAJ 4,50 4,50 4,49 4,50 4,49 

Vir: ISPAP 

 

Od 1. 6. 2013 dalje se je ukinilo povečanje dodatka za delovno dobo javnim uslužbenkam za 
0,10% za vsako zaključeno leto delovne dobe nad 25 let (Aneks št. 6 h KPJS) in posledično je že v 
letu 2013 razvidno znižanje obsega sredstev za izplačilo dodatka za delovno dobo v primerjavi z 
letom 2012, ki je v letu 2014 še vedno ostalo pod ravnjo iz leta 2012.  

11.4. Dodatek za stalnost  

 

V prvem in drugem odstavku 52. člena ZSPJS je določeno, da z dnem uveljavitve ZSPJS 
prenehajo veljati vse določbe zakonov in drugih predpisov, ki urejajo plače zaposlenih v javnem 
sektorju, razen določb področnih zakonov, ki določajo dodatek za stalnost javnim uslužbencem 
oziroma uradnikom s posebnimi pooblastili (poleg določb področnih predpisov, ki urejajo 
napredovanje oziroma pridobitev nazivov). V drugem odstavku istega člena pa je določeno, da 
znaša dodatek za stalnost javnim uslužbencem oziroma uradnikom s posebnimi pooblastili, pod 
pogoji, določenimi v področnih zakonih, po začetku izplačila plač po ZSPJS enak odstotek, kot bo 
določen za dodatek za delovno dobo, kar pomeni 0,33% osnovne plače javnega uslužbenca. To 
pomeni, da zakonodaja s področja plačnega sistema v zvezi z dodatkom za stalnost zgolj 
opredeljuje, da določbe področnih zakonov, ki določajo dodatek za stalnost, veljajo tudi po 
uveljavitvi ZSPJS ter da je višina tega dodatka enaka višini dodatka za delovno dobo. Pogoji, ki 
določajo upravičenost do dodatka za stalnost, pa so določeni v področnih predpisih in gre zlasti za 

delovna mesta pooblaščenih uradnih oseb (plačna skupina C).28 

 
Spodnja tabela prikazuje izplačilo dodatka za stalnost po plačnih skupinah na letnem nivoju, za 
obdobje od 2010 do 2014 (obseg izplačanih sredstev in število zaposlenih). 
 
Tabela  38: Izplačilo dodatka za stalnost po plačnih skupinah 

OBDOBJE 2010 2011 2012 2013 2014 

PLAČNA 
SKUPINA 

OBSEG 
SREDSTEV ŠT.ZAP. 

OBSEG 
SREDSTEV ŠT.ZAP. 

OBSEG 
SREDSTEV ŠT.ZAP. 

OBSEG 
SREDSTEV ŠT.ZAP. 

OBSEG 
SREDSTEV ŠT.ZAP. 

B 31  15  39  19  35  22  49  18  45  21  

C 7.295  15.317  7.501  16.018  7.468  15.791  7.564  16.397  7.627  20.061  

I 133  290  130  294  129  303  136  312  144  322  

J 100  266  96  259  92  281  88  265  90  292  

SKUPAJ 7.559  15.888  7.766  16.590  7.724  16.397  7.836  16.992  7.906  20.696  

Vir: ISPAP 

- obseg sredstev je v 1000 €, zaokrožen navzgor 
 
 
 

                                                 
28 Do dodatka za stalnost so upravičeni tudi javni uslužbenci iz drugih plačnih skupin. Tako npr. skladno s 106.d členom 

Zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami upravičeni tudi javni uslužbenci na področju zaščite in reševanja, ki 
opravljajo v skladu s sistemizacijo delovnih mest operativne naloge zaščite, reševanja in pomoči ali so razporejeni na 
opravljanje takih nalog v Civilni zaščiti več kot deset let, pripada za vsako nadaljnje začeto leto dela dodatek za stalnost 
(npr. gasilci – plačna skupina I ter pripadajoča delovna mesta v plačni skupini J). 
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Tabela  39: Delež dodatka glede na celotno maso izplačanih plač (Z080) po plačnih skupinah  

OBDOBJE 2010 2011 2012 2013 2014 

PLAČNA 
SKUPINA DELEŽ V % DELEŽ V % DELEŽ V % DELEŽ V % DELEŽ V % 

B 0,03  0,04  0,04  0,06  0,05  

C 1,01  1,05  1,09  1,16  1,15  

I 0,09  0,09  0,09  0,10  0,10  

J 0,02  0,02  0,02  0,02  0,02  

SKUPAJ 0,22  0,22  0,22  0,23  0,23  

Vir: ISPAP 

 

Iz tabele, ki prikazuje izplačilo dodatka za stalnost po plačnih skupinah, je razvidno, da se je število 
prejemnikov dodatka za stalnost najbolj povečalo v letu 2014, in sicer v primerjavi z letom 2013 za 
3.704 javnih uslužbencev. Najbolj se je število prejemnikov dodatka za stalnost povečalo v plačni 
skupini C, in sicer za 3.664 prejemnikov dodatka v letu 2014 v primerjavi z letom 2013. Namreč na 
podlagi Zakona o finančni upravi (Uradni list RS, št. 25/14, ZFU) je z dnem 1. 8. 2014 začela 
delovati Finančna uprava RS, pri čemer so po novem z združitvijo v Finančno upravo RS do 
dodatka za stalnost upravičeni poleg bivših javnih uslužbencev Carinske uprave RS tudi javni 
uslužbenci, ki so pred združitvijo delo opravljali v Davčni upravi RS. Kljub povečanju števila 
zaposlenih, ki prejemajo dodatek za stalnost v letu 2014 v primerjavi z letom 2013 v plačni skupini 
C, pa se je obseg sredstev za izplačilo tega dodatka v tem obdobju le neznatno povišal, za kar tudi 
lahko poiščemo razlago v prehodnih določbah ZFU, ki določajo, da se skupni obseg sredstev za 
plačilo dodatka na stalnost izplačuje iz sredstev za plače, zagotovljenih v proračunu za leto 2014.  
 
Iz tabele, ki prikazuje delež dodatka za stalnost glede na maso izplačanih plač po plačnih 
skupinah, je razvidno, da se je delež dodatka v masi izplačanih plač v plačni skupini C v letu 2014 
glede na leto 2013 znižal za 0,01%, za kar lahko domnevamo, da je razlog upokojevanje starejših 
javnih uslužbencev, ob upoštevanju dejstva, da področni predpisi praviloma določajo upravičenost 

do dodatka za stalnost za vsako začeto leto delovne dobe nad pet let29 oz. v nekaterih primerih so 

zaposleni upravičeni do dodatka za stalnost za vsako nadaljnje začeto leto dela nad 10 let (glej 
prejšnjo opombo). 

11.5. Dodatek za mentorstvo 

 
ZSPJS v 26. členu opredeljuje, da se višina tega dodatka določi s kolektivno pogodbo za javni 
sektor. KPJS v 36. členu določa, da javnemu uslužbencu, ki je ob svojem rednem delovnem času 
določen za uvajanje pripravnikov, specializantov in delavcev na usposabljanju, pripada za vsako, s 
programom oziroma z normativom določeno mentorsko uro, dodatek za mentorstvo. Dodatek za 
mentorstvo znaša 20% urne postavke osnovne plače mentorja, obračunava pa se le za čas, ko 
javni uslužbenec opravlja delo mentorja. Komisija za razlago KPJS je v Uradnem listu RS, št. 
48/09 objavila razlago tega dodatka po kateri so javni uslužbenci na usposabljanju tisti, ki so 
napoteni na usposabljanje v skladu z zakoni, drugimi predpisi, kolektivnimi pogodbami ali splošnimi 
akti in se usposabljajo na podlagi programa usposabljanja. 

 

Spodnja tabela prikazuje izplačilo dodatka za mentorstvo po plačnih skupinah na letnem nivoju, za 
obdobje od 2010 do 2014 (obseg izplačanih sredstev in število zaposlenih). 

 

 

 

 

 

                                                 

29 Tako npr. 86. člen Zakona o policiji (Uradni list RS, št. 66/09 – uradno prečiščeno besedilo, 22/10, 26/11 – 

odl. US, 58/11 – ZDT-1, 40/12 – ZUJF, 96/12 – ZPIZ-2, 15/13 – ZNPPol in 15/13 – ZODPol) določa, da 

pripada policistu za vsako začeto leto delovne dobe v policiji nad pet let dodatek na stalnost. 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlurid=2014961
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2009-01-3053
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2010-01-0900
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2011-01-1169
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2011-01-2713
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2012-01-1700
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2012-01-3693
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2013-01-0435
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2013-01-0436
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Tabela  1: Izplačilo dodatka za mentorstvo po plačnih skupinah 

OBDOBJE 2010 2011 2012 2013 2014 

PLAČNA 
SKUPINA 

OBSEG 
SREDSTEV ŠT.ZAP. 

OBSEG 
SREDSTEV ŠT.ZAP. 

OBSEG 
SREDSTEV ŠT.ZAP. 

OBSEG 
SREDSTEV ŠT.ZAP. 

OBSEG 
SREDSTEV ŠT.ZAP. 

A 250 451 258 441 136 348 0 0 0 0 

B 150 184 122 183 114 161 104 148 84 129 

C 105 939 78 656 62 465 37 260 30 369 

D 709 1.751 750 1.777 661 1.754 536 1.578 505 1.638 

E 2.202 5.354 2.218 5.163 2.372 5.604 2.462 5.594 2.478 5.615 

F 63 485 90 570 96 598 111 710 90 670 

G 32 142 31 111 36 96 15 71 16 69 

H 344 366 372 375 355 364 307 354 241 287 

I 72 317 81 219 66 165 43 86 22 138 

J 37 272 32 216 45 217 37 219 35 264 

SKUPAJ 3.964 10.261 4.032 9.711 3.944 9.772 3.652 9.020 3.501 9.179 

Vir: ISPAP 

- obseg sredstev je v 1000 €, zaokrožen navzgor 
 
Tabela  41: Delež dodatka glede na celotno maso izplačanih plač (Z080) po plačnih skupinah  

OBDOBJE 2010 2011 2012 2013 2014 

PLAČNA 
SKUPINA DELEŽ V % DELEŽ V % DELEŽ V % DELEŽ V % DELEŽ V % 

A 0,34  0,36  0,19  0,00  0,00  

B 0,15  0,13  0,13  0,12  0,10  

C 0,01  0,01  0,01  0,01  0,00*  

D 0,07  0,08  0,07  0,06  0,05  

E 0,33  0,33  0,35  0,37  0,36  

F 0,05  0,07  0,07  0,09  0,07  

G 0,03  0,03  0,03  0,01  0,02  

H 0,49  0,51  0,49  0,46  0,35  

I 0,05  0,05  0,04  0,03  0,02  

J 0,01  0,01  0,01  0,01  0,01  

SKUPAJ 0,11  0,11  0,11  0,11  0,10  

Vir: ISPAP 

* delež je zaokrožen na dve decimalni mesti, posledično deleži, manjši od 0,00%, niso prikazani  

 
V plačni skupini A, kjer so do uveljavitve ZUJF bili do dodatka za mentorstvo upravičeni pravosodni 
funkcionarji, je v letu 2012 razviden trend znižanja obsega sredstev za izplačilo dodatka v 
primerjavi z letoma 2010 in 2011, v letih 2013 in 2014 pa se na podlagi ZUJF ta dodatek v plačni 
skupini A ni več izplačeval.   

11.6. Dodatek za specializacijo, magisterij ali doktorat 

 
ZSPJS v 27. členu opredeljuje, da se višina dodatka za specializacijo, magisterij ali doktorat določi 
s kolektivno pogodbo za javni sektor. KPJS v 37. členu določa, da dodatek za specializacijo po 
končanem univerzitetnem izobraževanju (prejšnja v ZSPJS; v nadaljevanju specializacija), 
znanstveni magisterij ali doktorat pripada javnim uslužbencem v primeru, da izobrazba, pridobljena 
s specializacijo, magisterijem ali doktoratom v veljavnem aktu o sistemizaciji delovnih mest ni 
opredeljena kot pogoj za zasedbo določenega delovnega mesta ali za pridobitev naziva, če je 
specializacija, magisterij oziroma doktorat pridobljen na poklicnem področju, za katerega je javni 
uslužbenec sklenil delovno razmerje oziroma opravlja delo. Dodatek je določen v nominalnem 
znesku, usklajuje pa se na enak način kot osnovne plače. Dodatki se med seboj izključujejo, v 
primeru, da ima javni uslužbenec več naslovov iste stopnje, mu pripada samo en dodatek. 
 
Komisija za razlago KPJS je v Uradnem listu RS, št. 16/09 objavila razlago tega dodatka po kateri 
se šteje, da je specializacija, znanstveni magisterij ali doktorat pridobljen na poklicnem področju, 
za katerega je javni uslužbenec sklenil pogodbo o zaposlitvi ali opravlja delo, če je pridobljen iz 
smeri strokovne izobrazbe, ki se zahteva za opravljanje dela ali iz druge smeri strokovne 
izobrazbe, ki je po presoji delodajalca povezana z vsebino dela, ki ga opravlja javni uslužbenec. 
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Dodatki za specializacijo, znanstveni magisterij in doktorat se med seboj izključujejo. V primeru, da 
ima javni uslužbenec več naslovov različnih stopenj, mu pripada dodatek, ki je zanj ugodnejši. 
Dodatek za specializacijo, znanstveni magisterij ali doktorat ne pripada javnemu uslužbencu v 
primeru, da ima javni uslužbenec še enega ali več naslovov iste stopnje, kot je zahtevano v aktu o 
sistemizaciji za zasedbo delovnega mesta. Poleg tega je Komisija za razlago KPJS sprejela 
razlago prvega odstavka 37. člena KPJS (Uradni list RS, št. 45/14), s katero je nadomestila 
razlago, z dne 15. 3. 2013, objavljeno v Uradnem listu RS, št. 22/13, ki določa, da pripada javnemu 
uslužbencu, ob izpolnjevanju drugih pogojev, dodatek za znanstveni magisterij oziroma za doktorat 
ne glede na predhodno pridobljeno izobrazbo, razen, če z magisterijem ali doktoratom nadomesti 
manjkajočo stopnjo izobrazbe, določeno z aktom o sistemizaciji. Dodatek za specializacijo pripada 
javnemu uslužbencu le, če je specializacija opravljena po končanem univerzitetnem izobraževanju. 
 
Spodnja tabela prikazuje izplačilo dodatka za specializacijo, magisterij ali doktorat po plačnih 
skupinah na letnem nivoju, za obdobje od 2010 do 2014 (obseg izplačanih sredstev in število 
zaposlenih. 
 
Tabela  2: Izplačilo dodatka za specializacijo, magisterij ali doktorat po plačnih skupinah 

OBDOBJE 2010 2011 2012 2013 2014 

PLAČNA 
SKUPINA 

OBSEG 
SREDSTEV ŠT.ZAP. 

OBSEG 
SREDSTEV ŠT.ZAP. 

OBSEG 
SREDSTEV ŠT.ZAP. 

OBSEG 
SREDSTEV ŠT.ZAP. 

OBSEG 
SREDSTEV ŠT.ZAP. 

A 73 126 83 139 37 132 0 0 0 0 

B 369 578 379 585 366 609 271 619 190 589 

C 1.250 2.123 1.299 2.199 1.329 2.242 949 2.235 672 2.306 

D 848 1.770 895 1.847 958 1.945 735 1.975 557 2.063 

E 884 1.280 915 1.310 899 1.302 666 1.342 470 1.350 

F 31 73 34 76 39 82 28 79 20 81 

G 144 247 163 264 170 273 129 278 92 283 

H 60 142 67 161 69 182 81 183 51 204 

I 353 597 376 593 387 613 282 634 205 635 

J 272 483 289 488 300 514 230 536 178 550 

SKUPAJ 4.285 7.419 4.501 7.662 4.555 7.894 3.372 7.881 2.436 8.061 

Vir: ISPAP 

- obseg sredstev je v 1000 €, zaokrožen navzgor 
 
 
Tabela  3: Delež dodatka glede na celotno maso izplačanih plač (Z080) po plačnih skupinah  

OBDOBJE 2010 2011 2012 2013 2014 

PLAČNA 
SKUPINA DELEŽ V % DELEŽ V % DELEŽ V % DELEŽ V % DELEŽ V % 

A 0,10  0,12  0,05  0,00  0,00  

B 0,37  0,39  0,40  0,32  0,23  

C 0,17  0,18  0,19  0,15  0,10  

D 0,09  0,09  0,10  0,08  0,06  

E 0,13  0,14  0,13  0,10  0,07  

F 0,03  0,03  0,03  0,02  0,02  

G 0,14  0,15  0,16  0,13  0,09  

H 0,09  0,09  0,10  0,12  0,07  

I 0,25  0,25  0,26  0,20  0,14  

J 0,05  0,05  0,06  0,05  0,03  

SKUPAJ 0,12  0,13  0,13  0,10  0,07  

Vir: ISPAP 

 

Iz tabele, ki prikazuje izplačilo dodatka za specializacijo, magisterij ali doktorat po plačnih 
skupinah, je v letu 2013 razviden trend zmanjšanja obsega finančnih sredstev za izplačilo dodatka 
v primerjavi z letom 2012, omenjeni trend se je v letu 2014 nadaljeval. Namreč od 1. 6. 2013 se je 
s sprejemom Aneksa št. 6 h KPJS višina dodatka za specializacijo, magisterij ali doktorat znižala 
za 50%, celoten učinek znižanja višine dodatka pa je razviden v letu 2014 (celoletno znižanje 
višine dodatka). V plačni skupini A, kjer so do uveljavitve ZUJF-a bili do dodatka za specializacijo, 
magisterij in doktorat upravičeni pravosodni funkcionarji, je prav tako v letu 2012 razviden trend 
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znižanja obsega sredstev za izplačilo dodatka v primerjavi z letoma 2010 in 2011, medtem, ko se 
jim dodatek v letih 2013 in 2014 na podlagi ZUJF ni več izplačeval.   

11.7. Dodatek za dvojezičnost 

 
Skladno z 28. členom ZSPJS pripada dodatek za dvojezičnost javnim uslužbencem in sodnikom, 
državnim tožilcem ter državnim pravobranilcem, ki delajo na območjih občin, v katerih živita 
italijanska ali madžarska narodna skupnost, kjer je italijanski ali madžarski jezik tudi uradni jezik, 
če je znanje jezika narodne skupnosti pogoj za opravljanje dela oziroma funkcije. Višina dodatka 
znaša: 
- od 12% do 15% osnovne plače za učitelje in ostale strokovne delavce v osnovnem in srednjem 
šolstvu ter vzgojitelje in ostale strokovne delavce v vrtcih ter novinarje Javnega zavoda RTV 
Slovenija, 
- od 3% do 6% osnovne plače za ostale javne uslužbence, 
- do 6% osnovne plače za sodnike, državne tožilce ter državne pravobranilce. 
Konkretno višino dodatka iz prve in druge alineje določi predstojnik, iz tretje alineje pa sodni svet 
za sodnike, personalna komisija za državne tožilce ter generalni državni pravobranilec za državne 
pravobranilce, in sicer na osnovi zahtevane stopnje znanja jezika narodne skupnosti ter dejanske 
uporabe tega jezika pri opravljanju dela. 
 
Spodnja tabela prikazuje izplačilo dodatka za dvojezičnost po plačnih skupinah na letnem nivoju, 
za obdobje od 2010 do 2014 (obseg izplačanih sredstev in število zaposlenih). 
 
Tabela  44: Izplačilo dodatka za dvojezičnost po plačnih skupinah 

OBDOBJE 2010 2011 2012 2013 2014 

PLAČNA 
SKUPINA 

OBSEG 
SREDSTEV ŠT.ZAP. 

OBSEG 
SREDSTEV ŠT.ZAP. 

OBSEG 
SREDSTEV ŠT.ZAP. 

OBSEG 
SREDSTEV ŠT.ZAP. 

OBSEG 
SREDSTEV ŠT.ZAP. 

A 45  27  50  27  47  29  45  26  41  26  

B 128  108  123  114  108  113  102  121  105  99  

C 848  1.265  830  1.222  759  1.232  765  1.169  739  1.421  

D 1.063  614  1.048  638  1.005  640  969  639  987  601  

E 613  1.091  621  1.167  616  1.203  619  1.169  611  1.184  

F 148  334  149  337  147  313  140  318  140  345  

G 270  237  347  380  388  430  380  401  395  395  

H 0 * 2  1  2  2  2  2  3  3  2  

I 181  282  181  260  182  282  175  309  175  276  

J 544  1.256  537  1.260  447  1.159  452  1.135  534  1.220  

SKUPAJ 3.841,28 € 5.216  3.887  5.407  3.701  5.403  3.649  5.290  3.729  5.569  

Vir: ISPAP 

* vrednost je manj kot 1000 € 
- obseg sredstev je v 1000 €, zaokrožen navzgor 
 
Tabela  45: Delež dodatka glede na celotno maso izplačanih plač (Z080) po plačnih skupinah  

OBDOBJE 2010 2011 2012 2013 2014 

PLAČNA 
SKUPINA DELEŽ V % DELEŽ V % DELEŽ V % DELEŽ V % DELEŽ V % 

A 0,06  0,07  0,07  0,07  0,06  

B 0,13  0,13  0,12  0,12  0,13  

C 0,12  0,12  0,11  0,12  0,11  

D 0,11  0,11  0,10  0,10  0,10  

E 0,09  0,09  0,09  0,09  0,09  

F 0,12  0,12  0,11  0,11  0,11  

G 0,26  0,32  0,37  0,37  0,38  

H 0,00* 0,00* 0,00* 0,00*  0,00*  

I 0,13  0,12  0,12  0,12  0,12  

J 0,10  0,10  0,08  0,09  0,10  

SKUPAJ 0,11  0,11  0,11  0,11  0,11  

Vir: ISPAP 

* delež je zaokrožen na dve decimalni mesti, posledično deleži, manjši od 0,00%, niso prikazani  
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11.8. Dodatki za manj ugodne delovne pogoje 

 
ZSPJS v 29. členu določa, da pripadajo dodatki za manj ugodne delovne pogoje javnim 
uslužbencem le, če opravljajo delo v takih pogojih in manj ugodni delovni pogoji niso upoštevani v 
osnovni plači. Dodatki se za javne uslužbence določijo s kolektivno pogodbo za javni sektor. 
 

Skladno z 38. členom KPJS so dodatki za manj ugodne delovne pogoje:  

a) dodatek za izpostavljenost pri delu v kontroliranem območju ionizirajočega sevanja pripada 

javnemu uslužbencu, ki občasno opravlja delo v kontroliranem območju ionizirajočega sevanja. 

Višina dodatka znaša 1,04 € za vsako začeto uro dela v kontroliranem območja ionizirajočega 

sevanja.  

b) dodatek za izpostavljenost pri delu s citostatiki pripada javnemu uslužbencu, ki občasno opravlja 

delo s citostatiki in kontaminiranimi odpadki. Višina dodatka znaša:  

– za pripravo, aplikacije citostatikov in nego 1,04 € za vsako začeto uro dela v teh pogojih,  

– za pripravo citostatikov in za delo s kontaminiranimi odpadki 0,51 € za vsako začeto uro dela v 

teh pogojih.  

Delovna mesta, za katera se šteje, da je delavec izpostavljen ionizirajočemu sevanju ali učinku 

citostatikov, določi oseba javnega prava. Dodatek pripada javnemu uslužbencu samo za čas, ko 

javni uslužbenec dela v manj ugodnih delovnih pogojih, zaradi katerih mu dodatek pripada. 

Dodatek javnemu uslužbencu ne pripada, v kolikor so manj ugodni delovni pogoji že upoštevani v 
okviru vrednotenja osnovne plače delovnega mesta. Šteje se, da so manj ugodni delovni pogoji že 

upoštevani, če je bil pri prevedbi osnovne plače delovnega mesta v prevedbo vključen dodatek za 

manj ugodne delovne pogoje.  
 
Komisija za razlago KPJS je sprejela razlago prvega odstavka 38. člena KPJS (Uradni list RS, št. 
6/12), ki določa, da se za »kontrolirano območje virov ionizirajočega sevanja« šteje območje, na 
katerem se zahtevajo določene zaščitne mere in varnostni ukrepi, ali pa bi ti lahko bili potrebni 
zaradi:  
– nadzorovanja normalne izpostavljenosti sevanju (obsevanosti) ali preprečevanja širjenja 
kontaminacije med normalnimi delovnimi pogoji in  
– preprečevanja ali omejevanja obsega potencialne izpostavljenosti sevanju (obsevanosti).  
Minimalne zahteve za kontrolirano območje so:  
– ustrezna razmejitev od ostalih območij,  
– omejen pristop, dovoljen le ustrezno usposobljenim osebam iz varstva pred ionizirajočimi sevanji, 
tako, da ti lahko učinkovito izvajajo zaščitne ukrepe in omejujejo izpostavljenost ionizirajočemu 
sevanju. Ostali lahko vstopajo v to območje le v spremstvu oseb, ki imajo ustrezno znanje iz 
področja varstva pred ionizirajočimi sevanji. Kontrolirano območje pomeni, da se v tem prostoru 
obvezno uporabljajo posebni delovni in zaščitni postopki, saj se v prostoru nahaja vir ionizirajočega 
sevanja. 
 
Spodnja tabela prikazuje izplačilo dodatka za manj ugodne delovne pogoje po plačnih skupinah na 
letnem nivoju, za obdobje od 2010 do 2014 (obseg izplačanih sredstev in število zaposlenih). 
 
Tabela  46: Izplačilo dodatka za manj ugodne delovne pogoje po plačnih skupinah 

Vir: ISPAP 

- obseg sredstev je v 1000 €, zaokrožen navzgor 
 

OBDOBJE 2010 2011 2012 2013 2014 

PLAČNA 
SKUPINA 

OBSEG 
SREDSTEV ŠT.ZAP. 

OBSEG 
SREDSTEV ŠT.ZAP. 

OBSEG 
SREDSTEV ŠT.ZAP. 

OBSEG 
SREDSTEV ŠT.ZAP. 

OBSEG 
SREDSTEV ŠT.ZAP. 

C 36  99  26  72  27  74  27  75  27  91  

D 14  36  12  29  14  34  11  23  3  19  

E 233  832  309  997  329  1.046  336  1.040  384  1.057  

G 21  37  20  26  21  28  12  26  2  2  

H 275  401  280  436  265  417  248  395  268  386  

I 5  81  3  73  4  92  4  76  4  80  

J 148  289  152  298  145  297  139  264  139  198  

SKUPAJ 730  1.775  803  1.931  806  1.988  777  1.899  827  1.833  

http://www.uradni-list.si/1/content?id=107236&part=&highlight=razlaga+kpjs
http://www.uradni-list.si/1/content?id=107236&part=&highlight=razlaga+kpjs
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Tabela  47: Delež dodatka glede na celotno maso izplačanih plač (Z080) po plačnih skupinah  

OBDOBJE 2010 2011 2012 2013 2014 

PLAČNA 
SKUPINA DELEŽ V % DELEŽ V % DELEŽ V % DELEŽ V % DELEŽ V % 

C 0,00*  0,00*  0,00* 0,00*  0,00*  

D 0,00* 0,00*  0,00*  0,00*  0,00*  

E 0,04  0,05  0,05  0,05  0,06  

G 0,02  0,02  0,02  0,01  0,00*  

H 0,39  0,38  0,37  0,37  0,39  

I 0,00* 0,00*  0,00*  0,00* 0,00*  

J 0,03  0,03  0,03  0,03  0,03  

SKUPAJ 0,02  0,02  0,02  0,02  0,02  

Vir: ISPAP 

* delež je zaokrožen na dve decimalni mesti, posledično deleži, manjši od 0,00%, niso prikazani 

 

11.9. Dodatki za nevarnost in posebne obremenitve 

 
ZSPJS v 30. členu določa, da pripadajo dodatki za nevarnost in posebne obremenitve javnim 
uslužbencem le, če opravljajo delo v takih pogojih ter nevarnost in posebne obremenitve niso 
upoštevane v osnovni plači. Dodatki za nevarnost in posebne obremenitve se za javne uslužbence 
določijo s kolektivno pogodbo za javni sektor. 
 
Dodatki za nevarnost in posebne obremenitve so:  
1. Dodatek za čas neposrednega usposabljanja za delo v posebni policijski enoti v višini 30% urne 
postavke osnovne plače javnega uslužbenca.  
2. Dodatek za čas neposrednega izvajanja nalog v posebni policijski enoti v višini 65% urne 
postavke osnovne plače javnega uslužbenca.  
3. Dodatek za čas potapljanja potapljača v okviru usposabljanja v višini 30% urne postavke 
osnovne plače javnega uslužbenca.  
4. Dodatek za čas potapljanja potapljača v primeru intervencije v višini 65% urne postavke 
osnovne plače javnega uslužbenca.  
5. Dodatek za usposobljenost in poučevanje treh ali več po vsebini različnih predmetov v višini 3% 
urne postavke javnega uslužbenca.  
6. Dodatek za ure razredništva, določene v skladu z normativnimi kriteriji v višini 7% urne postavke 
osnovne plače javnega uslužbenca v:  
– oddelkih osnovne šole, ki štejejo do 22 učencev;  
– oddelkih nižjega poklicnega izobraževanja, ki štejejo do19 dijakov;  
– oddelkih srednjega poklicnega, strokovnega in splošnega izobraževanja, ki štejejo do 25 dijakov 
oziroma vajencev.  
7. Dodatek za ure razredništva, določene v skladu z normativnimi kriteriji v višini 13% urne 
postavke osnovne plače javnega uslužbenca v:  
– oddelkih osnovne šole, ki štejejo 23 in več učencev;  
– oddelkih nižjega poklicnega izobraževanja, ki štejejo 20 in več dijakov;  
– oddelkih srednjega poklicnega, strokovnega in splošnega izobraževanja, ki štejejo 26 in več 
dijakov oziroma vajencev.  
8. Dodatek za poučevanje v kombiniranih oddelkih v šolah oziroma zavodih za:  
– poučevanje v oddelkih kombiniranih iz dveh razredov v višini 7% urne postavke osnovne plače 
javnega uslužbenca;  
– poučevanje v oddelkih kombiniranih iz treh oziroma več razredov v višini 10% urne postavke 
osnovne plače javnega uslužbenca.  
9. Dodatek za delo učiteljev, vzgojiteljev, pomočnikov vzgojiteljev v bolnišničnih oddelkih vrtcev in 
šol v višini 7% urne postavke osnovne plače javnega uslužbenca.  
10. Dodatek za izvajanje prilagojenega programa in za drugo neposredno delo v vrtcu in izvajanje 
prilagojenega, posebnega in vzgojnega programa in za drugo neposredno delo v šoli oziroma 
zavodu za:  
– delo z osebami z lažjo motnjo v duševnem razvoju, z motnjami vida, sluha, govora ter motnjami v 
telesnem in gibalnem razvoju, v višini 8% urne postavke osnovne plače javnega uslužbenca;  
– delo z osebami z motnjami vedenja in osebnosti (s čustveno vedenjskimi težavami) v višini 10% 
urne postavke osnovne plače javnega uslužbenca;  
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– delo z osebami z zmerno motnjo v duševnem in telesnem razvoju v višini 12% urne postavke 
osnovne plače javnega uslužbenca;  
– delo z osebami s težjo motnjo v duševnem in telesnem razvoju v višini 15% urne postavke 
osnovne plače javnega uslužbenca;  
– delo z osebami s težko motnjo v duševnem in telesnem razvoju v višini 18% urne postavke 
osnovne plače javnega uslužbenca.  
Delovna mesta v vrtcih, šolah in zavodih za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s 
posebnimi potrebami, na katerih javnemu uslužbencu pripada dodatek iz prve do pete alineje, s 
sklepom določi minister, pristojen za šolstvo, v soglasju z reprezentativnimi sindikati.  
11. Dodatek za neposredno delo z osebami z duševno, telesno ali senzorno motnjo v zdravstvenih 
zavodih, v posebnih in splošnih socialnih zavodih, varstveno-delovnih centrih in zavodih za 
usposabljanje za:  
– delo z osebami z lažjo motnjo v duševnem razvoju in telesno ali senzorno motnjo v višini 8% 
urne postavke osnovne plače javnega uslužbenca;  
– delo z osebami z zmerno motnjo v duševnem razvoju ali zmerno telesno motnjo v višini 12% 
urne postavke osnovne plače javnega uslužbenca;  
– delo z osebami s težjo motnjo v duševnem razvoju ali težjo telesno motnjo v višini 15% urne 
postavke osnovne plače javnega uslužbenca;  
– delo z osebami s težko motnjo v duševnem razvoju ali težko telesno motnjo v višini 18% urne 
postavke osnovne plače javnega uslužbenca;  
– delo z osebami z demenco, za katere je potreben povečan nadzor, v višini 12% urne postavke 
osnovne plače javnega uslužbenca.  
Dodatek po peti alineji se izključuje z dodatki po alinejah od ena do štiri prejšnjega odstavka. 
Dodatki iz prve, druge, tretje in četrte alineje se ne seštevajo.  
Pri določitvi višine dodatka po prvi, drugi, tretji in četrti alineji iz prvega odstavka te točke se 
upošteva strukturo uporabnikov oziroma pacientov po vrstah prizadetosti, kar se lahko natančneje 
določi s sklepom ministra iz petega odstavka te točke.  
Dodatek po peti alineji iz prvega odstavka te točke pripada javnemu uslužbencu, če povprečni 
mesečni obseg neposrednega dela javnega uslužbenca z osebami z demenco presega 23% 
delovnega časa javnega uslužbenca.  
Zavodi in delovna mesta, na katerih javnemu uslužbencu pripada dodatek, če izpolnjuje pogoje iz 
11. točke, se določi s sklepom ministrov, pristojnih za zdravstvo in socialno varstvo, s soglasjem 
reprezentativnih sindikatov za te dejavnosti.  
12. Dodatek za delo na višini oziroma v globini za:  
– delo na višini od 2 m do 4 m, v višini 20% urne postavke osnovne plače javnega uslužbenca;  
– delo na višini nad 4 m do 20 m, v višini 30% urne postavke osnovne plače javnega uslužbenca;  
– delo na višini nad 20 m, v višini 50% urne postavke osnovne plače javnega uslužbenca;  
– delo v alpinistični opremi ali v jamarski oziroma jamski opremi, v višini 100% urne postavke 
osnovne plače javnega uslužbenca.  
13. Dodatek za delo v rizičnih razmerah (območje vojne nevarnosti, nevarnosti terorističnih 
napadov z biološkimi agensi, demonstracij, naravnih nesreč, epidemij in epizootij) v višini 65% 
urne postavke osnovne plače javnega uslužbenca.  
14. Dodatek za opravljanje storitev v primerih, ko se kot prevozno sredstvo uporablja helikopter v 
višini 30% urne postavke osnovne plače javnega uslužbenca.  
 
Dodatek pripada javnemu uslužbencu samo za čas, ko dela v nevarnih pogojih in pod posebnimi 
obremenitvami. Dodatek javnemu uslužbencu ne pripada, v kolikor so nevarnost in posebne 
obremenitve že upoštevane v okviru vrednotenja osnovne plače delovnega mesta. Šteje se, da so 
nevarnost in posebne obremenitve že upoštevane, če je bil pri prevedbi osnovne plače delovnega 
mesta v prevedbo vključen dodatek za nevarnost in posebne obremenitve. 
 
Komisija za razlago KPJS je v Uradnem listu RS, št. 31/10 objavila razlago dodatka za delo v 
bolnišničnih oddelkih, iz katere izhaja, da pripada dodatek za delo v bolnišničnih oddelkih 
učiteljem, vzgojiteljem in pomočnikom vzgojitelja, ki delajo v bolnišničnih oddelkih.  
Prav tako je Komisija za razlago KPJS sprejela razlago dodatka za usposobljenost in poučevanje 
treh ali več po vsebini različnih predmetov (Uradni list RS, 59/11), ki določa, da se za 
usposobljenost za poučevanje šteje izpolnjevanje pogojev za zasedbo delovnega mesta in 
poučevanje posameznega predmeta, določenih s predpisi in splošnimi akti delodajalca. 
ZSPJS je v 31. členu določal, da višina vseh dodatkov za manj ugodne delovne pogoje in za 
nevarnost in posebne obremenitve ne sme presegati 20% osnovne plače. Z ZSPJS-S (Uradni list 

http://www.uradni-list.si/1/content?id=104711
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RS, št. 50/14), ki je pričel veljati 5. julija 2014, je bila omenjena omejitev skupne višine dodatkov 
črtana, saj se je v praksi izkazalo, da v izjemnih primerih tovrstna omejitev ni realna. 
 
Spodnja tabela prikazuje izplačila dodatka za nevarnosti in posebne obremenitve po plačnih 
skupinah na letnem nivoju, za obdobje od 2010 do 2014 (obseg izplačanih sredstev in število 
zaposlenih). 
 
Tabela  48: Izplačilo dodatka za nevarnost in posebne obremenitve po plačnih skupinah 

Vir: ISPAP. 

- obseg sredstev je v 1000 €, zaokrožen navzgor 
 
 
Tabela  49: Delež dodatka glede na celotno maso izplačanih plač (Z080) po plačnih skupinah  

OBDOBJE 2010 2011 2012 2013 2014 

PLAČNA 
SKUPINA DELEŽ V % DELEŽ V % DELEŽ V % DELEŽ V % DELEŽ V % 

C 0,07  0,08  0,09  0,12  0,08  

D 0,29  0,28  0,26  0,26  0,26  

E 0,03  0,03  0,03  0,03  0,03  

F 2,69  2,72  2,67  2,62  2,71  

G 0,11  0,13  0,11  0,10  0,12  

H 0,03  0,03  0,03  0,02  0,03  

I 0,02  0,02  0,03  0,02  0,02  

J 0,11  0,10  0,11  0,11  0,11  

SKUPAJ 0,22  0,22  0,22  0,22  0,22  

Vir: ISPAP 

11.10. Dodatki za delo v manj ugodnem delovnem času  

 
Skladno z 32. členom ZSPJS pripadajo javnim uslužbencem za delo v delovnem času, ki je zanje 
manj ugoden, dodatki za: izmensko delo, delo v deljenem delovnem času, delo v neenakomerno 
razporejenem delovnem času, delo ponoči, v nedeljo in na dan, ki je z zakonom določen kot dela 
prost dan ali praznik ter za delo preko polnega delovnega časa. Dodatki izmensko delo, delo v 
deljenem delovnem času in delo v neenakomerno razporejenem delovnem času se med seboj 
izključujejo. Javnim uslužbencem pripada tudi dodatek za stalno pripravljenost. 
 
Skladno s tretjim odstavkom 23. člena ZSPJS pripadajo sodnikom, državnim tožilcem in državnim 
pravobranilcem tudi dodatki za delo v manj ugodnem delovnem času ter za pripravljenost, in sicer 
na podlagi 32a. člena ZSPJS v naslednjih višinah: za delo preko polnega delovnega časa in za čas 
dežurstva, ki presega polni delovni čas, v višini 30% urne postavke osnovne plače; za delo ponoči 
v višini 30% urne postavke osnovne plače; za delo v nedeljo v višini 75% urne postavke osnovne 
plače; za delo na dan, ki je z zakonom določen kot dela prost dan, v višini 90% urne postavke 
osnovne plače in za ure pripravljenosti v višini 20% urne postavke osnovne plače. Dodatek za delo 
v nedeljo in dodatek za delo na dan, ki je z zakonom določen kot dela prost dan, se med seboj 
izključujeta, dodatki pa pripadajo le za čas dela v manj ugodnem delovnem času. Višina dodatkov 
je za javne uslužbence določena s kolektivno pogodbo za javni sektor. 
 

OBDOBJE 2010 2011 2012 2013 2014 

PLAČNA 
SKUPINA 

OBSEG 
SREDSTEV ŠT.ZAP. 

OBSEG 
SREDSTEV ŠT.ZAP. 

OBSEG 
SREDSTEV ŠT.ZAP. 

OBSEG 
SREDSTEV ŠT.ZAP. 

OBSEG 
SREDSTEV ŠT.ZAP. 

C 493  2.198  550  2.315  618  2.862  787  3.030  534  2.684  

D 2.829  26.869  2.770  26.633  2.496  25.865  2.382  25.579  2.417  25.817  

E 217  325  213  345  214  302  226  347  239  366  

F 3.280  3.501  3.456  4.427  3.451  4.413  3.413  4.096  3.541  4.418  

G 116  319  144  320  119  357  103  321  122  348  

H 21  30  24  32  20  24  15  31  17  30  

I 29  100  37  108  39  117  32  83  33  100  

J 564  1.297  562  1.462  558  1.277  546  1.251  576  1.395  

SKUPAJ 7.548  34.639  7.755  35.642  7.514  35.217  7.503  34.738  7.479  35.158  
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Javnemu uslužbencu v času dežurstva pripada plačilo v višini vrednosti plačnega razreda, v 
katerega je uvrščeno delovno mesto, na katerem se opravlja dežurstvo. Vrednost plačnega 
razreda iz prejšnjega stavka je tudi osnova za obračun dodatkov, ki mu v času dežurstva 
pripadajo. V času dežurstva pripada javnim uslužbencem dodatek za delo preko polnega 
delovnega časa v višini, določeni s KPJS, ostali dodatki za delo v delovnem času, ki je zanje manj 
ugoden, pa se v času dežurstva izplačujejo v višini 50% višine, ki je za te dodatke določena v 
KPJS. 

 

11.11. Dodatek za izmensko delo 

 

KPJS v 40. členu opredeljuje, da za izmensko delo v popoldanski in nočni izmeni oziroma za redno 
delo v popoldanskem času pripada javnim uslužbencem dodatek v višini 7% urne postavke 
osnovne plače javnega uslužbenca. Dodatek se obračunava le za čas, ko javni uslužbenec dela v 
teh pogojih. Komisija za razlago Kolektivne pogodbe za javni sektor je v zvezi z izmenskim delom 
sprejela dve razlagi. In sicer je z razlago 40. člena KPJS, objavljeno v Uradnem listu RS, št. 22/13, 
nadomestila prvi odstavek razlage 40. člena KPJS, ki je bila objavljena v Uradnem listu RS, št. 
3/09. Navedeni razlagi določata, da pripada javnemu uslužbencu dodatek za izmensko delo v 
popoldanski in nočni izmeni za čas, ki je po zakonu ali drugem predpisu, kolektivni pogodbi ali 
splošnem aktu delodajalca določen za popoldansko ali nočno izmeno. Dodatek za izmensko delo 
pripada javnemu uslužbencu v vsakem primeru, ko dela v izmenah po določenem vzorcu, ki je 
lahko prekinjen ali neprekinjen (dopoldan – popoldan, dopoldan – ponoči, popoldan – ponoči, 
dopoldan – popoldan – ponoči). Za redno delo v popoldanskem času se šteje, če javni uslužbenec 
dela stalno le v popoldanskem času. Javni uslužbenci, ki delajo v izmenah po 12 ur, so upravičeni 
do dodatka za izmensko delo, opravljeno v nočni izmeni in za delo v popoldanskem času v dnevni 
izmeni.  
 
Spodnja tabela prikazuje izplačila dodatka za izmensko delo po plačnih skupinah na letnem nivoju. 
 
Tabela 50: Izplačilo dodatka za izmensko delo po plačnih skupinah 

OBDOBJE 2010 2011 2012 2013 2014 

PLAČNA 
SKUPINA 

OBSEG 
SREDSTEV ŠT.ZAP. 

OBSEG 
SREDSTEV ŠT.ZAP. 

OBSEG 
SREDSTEV ŠT.ZAP. 

OBSEG 
SREDSTEV ŠT.ZAP. 

OBSEG 
SREDSTEV ŠT.ZAP. 

C 3.594  9.674  3.553  9.101  3.282  8.796  3.200  10.541  2.602  11.546  

D 1.009  2.425  1.044  2.392  981  2.352  936  2.341  921  2.352  

E 5.623  21.047  5.763  21.330  5.862  22.334  5.797  22.444  5.899  23.677  

F 1.174  5.786  1.224  6.184  1.233  6.314  1.255  6.588  1.282  6.635  

G 328  1.116  345  1.130  331  1.181  331  1.139  328  1.113  

H 0*  6  1  7  0*  3  0*  4  0*  3  

I 350  870  364  901  365  933  398  965  396  1.000  

J 2.571  13.486  2.539  13.375  2.450  13.151  2.373  12.958  2.407  13.437  

SKUPAJ 14.650  54.410  14.834  54.420  14.504  55.064  14.290  56.980  13.835  59.763  

Vir: ISPAP 

* vrednost je manj kot 1000 € 
- obseg sredstev je v 1000 €, zaokrožen navzgor 
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Tabela 51: Delež dodatka glede na celotno maso izplačanih plač (Z080) po plačnih skupinah  

OBDOBJE 2010 2011 2012 2013 2014 

PLAČNA 
SKUPINA DELEŽ V % DELEŽ V % DELEŽ V % DELEŽ V % DELEŽ V % 

C 0,50  0,50  0,48  0,49  0,39  

D 0,10  0,10  0,10  0,10  0,10  

E 0,85  0,86  0,87  0,87  0,86  

F 0,96  0,97  0,95  0,96  0,98  

G 0,31  0,32  0,32  0,32  0,31  

H 0,00*  0,00*  0,00* 0,00*  0,00*  

I 0,24  0,24  0,24  0,28  0,27  

J 0,48  0,47  0,47  0,46  0,45  

SKUPAJ 0,42  0,42  0,42  0,43  0,40  

Vir: ISPAP 

* delež je zaokrožen na dve decimalni mesti, posledično deleži, manjši od 0,00%, niso prikazani 

 

11.12. Dodatek za delo v deljenem delovnem času 

 
KPJS v 41. členu določa, da pripada dodatek za delo v deljenem delovnem času v višini 13% urne 
postavke osnovne plače javnega uslužbenca, če prekinitev delovnega časa traja 2 uri ali več. 
Dodatek se obračunava le za čas po prekinitvi dela. Komisija za razlago KPJS je sprejela razlago 
prvega odstavka 41. člena KPJS (Uradni list RS, št. 22/13), ki določa, da dodatek za delo v 
deljenem delovnem času pripada javnemu uslužbencu v vsakem primeru, ne glede na to ali dela v 
deljenem delovnem času stalno ali le občasno. 
 
Tabela 52: Izplačilo dodatka za delo v deljenem delovnem času po plačnih skupinah 

OBDOBJE 2010 2011 2012 2013 2014 

PLAČNA 
SKUPINA 

OBSEG 
SREDSTEV ŠT.ZAP. 

OBSEG 
SREDSTEV ŠT.ZAP. 

OBSEG 
SREDSTEV ŠT.ZAP. 

OBSEG 
SREDSTEV ŠT.ZAP. 

OBSEG 
SREDSTEV ŠT.ZAP. 

C 262  2.762  276  2.693  283  2.572  273  3.048  305  3.671  

D 33  168  36  173  32  176  34  200  44  213  

E 17  234  15  212  45  259  53  236  52  253  

F 22  372  22  419  21  458  25  484  29  479  

G 196  1.519  177  1.454  180  1.437  172  1.382  168  1.383  

I 67  243  69  279  71  299  66  297  60  273  

J 117  1.093  113  1.081  122  1.051  113  993  110  951  

SKUPAJ 715  6.391  709  6.311  756  6.253  736  6.640  768  7.223  

Vir: ISPAP 

- obseg sredstev je v 1000 €, zaokrožen navzgor 
 
 
Tabela  53: Delež dodatka glede na celotno maso izplačanih plač (Z080) po plačnih skupinah  

OBDOBJE 2010 2011 2012 2013 2014 

PLAČNA 
SKUPINA DELEŽ V % DELEŽ V % DELEŽ V % DELEŽ V % DELEŽ V % 

C 0,04  0,04  0,04  0,04  0,05  

D 0,00*  0,00*  0,00*  0,00*  0,00*  

E 0,00*  0,00*  0,01  0,01  0,01  

F 0,02  0,02  0,02  0,02  0,02  

G 0,19  0,17  0,17  0,17  0,16  

I 0,05  0,05  0,05  0,05  0,04  

J 0,02  0,02  0,02  0,02  0,02  

SKUPAJ 0,02  0,02  0,02  0,02  0,02  

Vir: ISPAP 

* delež je zaokrožen na dve decimalni mesti, posledično deleži, manjši od 0,00%, niso prikazani 
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11.13. Dodatek za delo v neenakomerno razporejenem delovnem času 

 
KPJS v 42. členu določa, da se za delo v neenakomerno razporejenem delovnem času šteje delo, 
če je polni delovni čas javnega uslužbenca razporejen na manj kot štiri dni v tednu. Dodatek znaša 
10% urne postavke osnovne plače javnega uslužbenca in mu pripada za ure, ki presegajo 8 ur 
dela dnevno.  
 
Za delo v neenakomerno razporejenem delovnem času se šteje tudi delo, če je polni delovni čas 
javnega uslužbenca razporejen na več kot pet zaporednih dni v tednu. Dodatek znaša 10% urne 
postavke osnovne plače javnega uslužbenca in mu pripada za ure opravljene v šestem in sedmem 
delovnem dnevu.  
 
Če je delovni čas javnega uslužbenca razporejen tako, da ima v enem delovnem dnevu dve ali več 
prekinitev delovnega časa, ki trajajo najmanj 1 uro, mu za ure dela tako razporejenega delovnega 
dne pripada dodatek v višini 20% urne postavke osnovne plače.  
 
Javnemu uslužbencu pripada dodatek za delo po posebnem razporedu, za kar se šteje delovni 
čas, ko se prisotnost delavca planira za dva dni v naprej in ta zahteva prisotnost delavca, ne glede 
na običajni delovni čas proračunskega uporabnika ter ga ni mogoče opredeliti z delovnim časom, 
definiranim iz ostalih členov te kolektivne pogodbe. Delavcu pripada dodatek v višini 20% urne 
postavke osnovne plače za dejansko opravljene ure po posebnem razporedu.  
 
V primeru, ko javni uslužbenec prejema dodatek za delo v neenakomerno razporejenem delovnem 
času, mu ne pripadata dodatka za izmensko delo in za delo v deljenem delovnem času. 
 
V zvezi s tem dodatkom je Komisija za razlago KPJS sprejela razlago in jo objavila v Uradnem listu 
RS, št. 3/09, iz katere izhaja, da pripada dodatek za delo v neenakomerno razporejenem delovnem 
času po drugem odstavku 42. člena KPJS javnemu uslužbencu, ki je na podlagi razporeda 
delovnega časa dolžan opravljati delo šest oziroma sedem zaporednih delovnih dni. Pri tem je 
šesti ali sedmi dan lahko kateri koli dan v tednu. 

 
Tabela  54: Izplačilo dodatka za delo v neenakomernem delovnem času po plačnih skupinah 

OBDOBJE 2010 2011 2012 2013 2014 

PLAČNA 
SKUPINA 

OBSEG 
SREDSTEV ŠT.ZAP. 

OBSEG 
SREDSTEV ŠT.ZAP. 

OBSEG 
SREDSTEV ŠT.ZAP. 

OBSEG 
SREDSTEV ŠT.ZAP. 

OBSEG 
SREDSTEV ŠT.ZAP. 

C 258  6.469  251  6.430  331  9.386  530  11.490  801  13.961  

D 2  59  2  76  2  32  1  28  1  23  

E 550  7.778  562  7.755  635  9.322  631  9.246  616  9.253  

F 351  4.353  385  4.855  377  4.880  369  5.029  360  5.130  

G 144  2.078  142  2.132  145  2.151  154  2.320  163  2.340  

H 0 * 3  0*  2  0*  1  0*  1  0*  3  

I 15  126  17  138  18  155  18  154  14  116  

J 401  6.001  427  6.050  424  6.357  398  6.433  390  6.528  

SKUPAJ 1.721  26.867  1.787  27.438  1.932  32.284  2.100  34.701  2.345  37.354  

Vir: ISPAP 

* vrednost je manj kot 1000 € 
- obseg sredstev je v 1000 €, zaokrožen navzgor 
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Tabela  55: Delež dodatka glede na celotno maso izplačanih plač (Z080) po plačnih skupinah  

OBDOBJE 2010 2011 2012 2013 2014 

PLAČNA 
SKUPINA DELEŽ V % DELEŽ V % DELEŽ V % DELEŽ V % DELEŽ V % 

C 0,04  0,04  0,05  0,08  0,12  

D 0,00*  0,00*  0,00*  0,00*  0,00*  

E 0,08  0,08  0,09  0,09  0,09  

F 0,29  0,30  0,29  0,28  0,28  

G 0,14  0,13  0,14  0,15  0,16  

H 0,00*  0,00*  0,00*  0,00*  0,00*  

I 0,01  0,01  0,01  0,01  0,01  

J 0,07  0,08  0,08  0,08  0,07  

SKUPAJ 0,05  0,05  0,06  0,06  0,07  

Vir: ISPAP 

* delež je zaokrožen na dve decimalni mesti, posledično deleži, manjši od 0,00%, niso prikazani 

11.14. Dodatek za delo ponoči 

 

KPJS v 43. členu določa, da višina dodatka za delo ponoči znaša 30 % urne postavke osnovne 

plače javnega uslužbenca, dodatek pa se obračunava le za čas, ko javni uslužbenec dela ponoči. 

 
Tabela  56: Izplačilo dodatka za delo ponoči po plačnih skupinah 

OBDOBJE 2010 2011 2012 2013 2014 

PLAČNA 
SKUPINA 

OBSEG 
SREDSTEV ŠT.ZAP. 

OBSEG 
SREDSTEV ŠT.ZAP. 

OBSEG 
SREDSTEV ŠT.ZAP. 

OBSEG 
SREDSTEV ŠT.ZAP. 

OBSEG 
SREDSTEV ŠT.ZAP. 

C 6.153  14.562  6.132  14.355  5.823  14.150  5.248  14.209  4.523  16.047  

D 374  1.814  384  1.955  348  2.050  291  1.994  287  1.965  

E 6.273  9.490  6.679  9.655  6.858  10.120  6.633  10.069  6.726  10.521  

F 1.380  3.552  1.405  3.674  1.413  3.728  1.441  3.825  1.487  3.818  

G 106  1.462  101  1.563  103  1.745  102  1.553  113  1.728  

H 0*  1  0*  1  0*  3  0*  3  0*  1  

I 688  873  705  903  705  937  704  984  706  980  

J 786  3.584  800  3.647  755  3.727  707  3.600  729  3.656  

SKUPAJ 15.759  35.338  16.206  35.753  16.006  36.460  15.126  36.237  14.570  38.716  

Vir: ISPAP 

* vrednost je manj kot 1000 € 
- obseg sredstev je v 1000 €, zaokrožen navzgor 
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Tabela  57: Delež dodatka glede na celotno maso izplačanih plač (Z080) po plačnih skupinah  

OBDOBJE 2010 2011 2012 2013 2014 

PLAČNA 
SKUPINA DELEŽ V % DELEŽ V % DELEŽ V % DELEŽ V % DELEŽ V % 

C 0,85  0,86  0,85  0,81  0,68  

D 0,04  0,04  0,04  0,03  0,03  

E 0,95  1,00  1,02  1,00  0,98  

F 1,13  1,11  1,09  1,11  1,14  

G 0,10  0,09  0,10  0,10  0,11  

H 0,00*  0,00*  0,00*  0,00*  0,00*  

I 0,48  0,47  0,47  0,50  0,49  

J 0,15  0,15  0,14  0,14  0,14  

SKUPAJ 0,45  0,46  0,46  0,45  0,43  

Vir: ISPAP 

* delež je zaokrožen na dve decimalni mesti, posledično deleži, manjši od 0,00%, niso prikazani 

11.15. Dodatek za delo v nedeljo in na dan, ki je z zakonom določen kot dela prost 
dan  

 

KPJS v 44. členu določa, da znaša višina dodatka za delo v nedeljo 75% urne postavke osnovne 

plače javnega uslužbenca. Višina dodatka za delo na dan, ki je z zakonom določen kot dela prost 

dan znaša 90% urne postavke osnovne plače javnega uslužbenca. Dodatki se obračunavajo le za 

čas, ko javni uslužbenec dela v nedeljo in na dan, ki je z zakonom določen kot dela prost dan. 

Dodatek za delo v nedeljo in dodatek za delo na dan, ki je z zakonom določen kot dela prost dan, se 

med seboj izključujeta. 

 
Tabela  58: Izplačilo dodatka za delo v nedeljo in na dan, ki je z zakonom določen kot dela 
prost dan po plačnih skupinah  

OBDOBJE 2010 2011 2012 2013 2014 

PLAČNA 
SKUPINA 

OBSEG 
SREDSTEV ŠT.ZAP. 

OBSEG 
SREDSTEV ŠT.ZAP. 

OBSEG 
SREDSTEV ŠT.ZAP. 

OBSEG 
SREDSTEV ŠT.ZAP. 

OBSEG 
SREDSTEV ŠT.ZAP. 

C 10.037  24.462  10.336  24.908  9.807  22.824  9.366  23.198  8.020  27.843  

D 349  1.106  369  1.143  391  1.354  362  1.127  342  1.067  

E 8.637  21.924  9.227  23.166  10.262  24.905  10.010  24.883  9.868  26.472  

F 4.215  10.364  4.447  10.970  4.704  11.419  4.799  12.024  4.878  12.333  

G 973  2.979  951  3.290  1.032  3.589  986  3.466  1.108  3.790  

H 0*  3  0*  2  0*  1  1  6  1  7  

I 1.005  1.923  1.087  2.000  1.148  2.163  1.142  2.224  1.141  2.302  

J 3.900  15.019  4.005  15.028  4.173  14.990  4.025  14.817  4.002  15.566  

SKUPAJ 29.117  77.780  30.423  80.507  31.518  81.245  30.691  81.745  29.361  89.380  

Vir: ISPAP 

* vrednost je manj kot 1000 € 
- obseg sredstev je v 1000 €, zaokrožen navzgor 
 
Tabela  59: Delež dodatka glede na celotno maso izplačanih plač (Z080) po plačnih skupinah  

OBDOBJE 2010 2011 2012 2013 2014 

PLAČNA 
SKUPINA DELEŽ V % DELEŽ V % DELEŽ V % DELEŽ V % DELEŽ V % 

C 1,39  1,45  1,43  1,44  1,21  

D 0,04  0,04  0,04  0,04  0,04  

E 1,31  1,38  1,53  1,51  1,44  

F 3,45  3,51  3,64  3,69  3,74  

G 0,93  0,89  0,99  0,96  1,06  

H 0,00* 0,00*  0,00*  0,00*  0,00*  

I 0,70  0,72  0,76  0,80  0,79  

J 0,73  0,74  0,79  0,79  0,75  

SKUPAJ 0,83  0,86  0,91  0,92  0,86  

Vir: ISPAP 

* delež je zaokrožen na dve decimalni mesti, posledično deleži, manjši od 0,00%, niso prikazani 
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11.16. Dodatek za čas stalne pripravljenosti 

 

KPJS v 46. členu določa, da pripada javnemu uslužbencu dodatek za čas stalne pripravljenosti v 

višini 20% urne postavke osnovne plače. Javnemu uslužbencu se čas stalne pripravljenosti ne 

šteje v delovni čas30. 
 
V zvezi s tem dodatkom je Komisija za razlago KPJS sprejela razlago in jo objavila v Uradnem listu 
RS, št. 112/08, iz katere izhaja, da pomeni pripravljenost dosegljivost javnega uslužbenca zaradi 
potrebe prihoda na delo izven njegovega delovnega časa. Stalna pripravljenost mora biti pisno 
odrejena. Višina dodatka za čas stalne pripravljenosti je enaka ne glede na to, ali je javni 
uslužbenec v stalni pripravljenosti podnevi, ponoči, na delovni dan, v nedeljo, na praznik ali na 
dan, ki je z zakonom določen kot dela prost dan. 
 
Tabela  60: Izplačilo dodatka za čas stalne pripravljenosti po plačnih skupinah 

OBDOBJE 2010 2011 2012 2013 2014 

PLAČNA 
SKUPINA 

OBSEG 
SREDSTEV ŠT.ZAP. 

OBSEG 
SREDSTEV ŠT.ZAP. 

OBSEG 
SREDSTEV ŠT.ZAP. 

OBSEG 
SREDSTEV ŠT.ZAP. 

OBSEG 
SREDSTEV ŠT.ZAP. 

A 1.516  599  1.512  576  1.517  655  1.459  512  1.470  567  

C 7.707  9.063  7.418  8.682  6.162  9.120  4.455  8.705  3.870  9.849  

D 364  5.062  359  5.067  381  5.123  371  5.222  341  5.265  

E 3.660  2.642  3.828  2.722  3.976  2.873  4.014  3.014  4.064  3.147  

F 250  369  264  341  283  458  265  514  265  550  

G 45  116  50  143  59  149  62  154  64  153  

H 37  27  38  31  37  35  36  39  37  35  

I 578  423  622  427  703  439  680  405  811  479  

J 1.606  1.706  1.655  1.504  1.635  1.569  1.537  1.473  1.537  1.690  

SKUPAJ 15.763  20.007  15.747  19.493  14.754  20.421  12.879  20.038  12.460  21.735  

Vir: ISPAP 

- obseg sredstev je v 1000 €, zaokrožen navzgor 
 
Tabela  61: Delež dodatka glede na celotno maso izplačanih plač (Z080) po plačnih skupinah  

OBDOBJE 2010 2011 2012 2013 2014 

PLAČNA SKUPINA DELEŽ V % DELEŽ V % DELEŽ V % DELEŽ V % DELEŽ V % 

A 2,08  2,10  2,10  2,17  2,20  

C 1,07  1,04  0,90  0,68  0,58  

D 0,04  0,04  0,04  0,04  0,04  

E 0,55  0,57  0,59  0,60  0,59  

F 0,20  0,21  0,22  0,20  0,20  

G 0,04  0,05  0,06  0,06  0,06  

H 0,05  0,05  0,05  0,05  0,05  

I 0,40  0,41  0,47  0,48  0,56  

J 0,30  0,31  0,31  0,30  0,29  

SKUPAJ 0,45  0,44  0,43  0,38  0,36  

Vir: ISPAP 

 

 

11.17. Dodatek za delo preko polnega delovnega časa in delo v dežurstvu 

 
KPJS v 45. členu določa, da znaša dodatek za delo preko polnega delovnega časa 30% urne 
postavke osnovne plače javnega uslužbenca. Dodatek se obračunava le za čas, ko javni 
uslužbenec dela preko polnega delovnega časa. 

                                                 
30 Zaradi specifik določenih poklicev je dodatek za stalno pripravljenost urejen tudi v področni zakonodaji. Tako npr. Zakon o 
obrambi (Uradni list RS, št. 103/04 – uradno prečiščeno besedilo) v 97.e členu določa, da je pripravljenost za delo čas, v 
katerem mora biti delavec, ki dela na obrambnem področju, v pripravljenosti za delo na delovnem mestu, na določenem 
kraju ali na domu; Zakon o organiziranosti in delu v policiji (Uradni list RS, št. 15/13 in 11/14) v 71. členu ureja pripravljenost 
in določa, da je pripravljenost za delo poseben delovni pogoj, pri katerem mora biti uslužbenec policije, ki mu je 
pripravljenost odrejena, v pripravljenosti za delo doma ali na določenem kraju. 

 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2004-01-4405
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KPJS v 48. členu določa, da se čas dežurstva šteje v delovni čas. Za čas dežurstva, ki presega 

polni delovni čas, pripada javnemu uslužbencu dodatek za delo preko polnega delovnega časa. 

Javnemu uslužbencu v času dežurstvu pripada plačilo v višini vrednosti plačnega razreda, v 
katerega je uvrščeno delovno mesto, na katerem se opravlja dežurstvo. Vrednost plačnega 
razreda je tudi osnova za obračun dodatkov, ki mu v času dežurstva pripadajo. V času dežurstva 
pripada javnim uslužbencem dodatek za delo preko polnega delovnega časa v višini, določeni s 
KPJS, ostali dodatki za delo v delovnem času, ki je zanje manj ugoden, pa se v času dežurstva 
izplačujejo v višini 50% višine, ki je za te dodatke določena v KPJS (šesti odstavek 32. člena 
ZSPJS). 
 
Dodatek za delo preko polnega delovnega časa je skladno z Uredbo o enotni metodologiji in 
obrazcih za obračun in izplačilo plač v javnem sektorju prikazan kot tip izplačila C120 (dodatek za 
delo preko polnega delovnega časa). Poleg tega se po omenjeni uredbi delo preko polnega 
delovnega časa evidentira kot poseben tip izplačila E (E – bruto plača – delo prek polnega 
delovnega časa). Enako velja tudi za dežurno delo (O – dežurstvo). V nadaljevanju so prikazani 
podatki po posameznih tipih izplačila kot so dostopni iz sistema ISPAP. 
 
Tabela  62: Izplačilo dodatka za delo preko polnega delovnega časa kot tip izplačila C120 po 
plačnih skupinah 

OBDOBJE 2010 2011 2012 2013 2014 

PLAČNA 
SKUPINA 

OBSEG 
SREDSTEV ŠT.ZAP. 

OBSEG 
SREDSTEV ŠT.ZAP. 

OBSEG 
SREDSTEV ŠT.ZAP. 

OBSEG 
SREDSTEV ŠT.ZAP. 

OBSEG 
SREDSTEV ŠT.ZAP. 

C 13  44  8  19  11  41  14  69  16  75  

D 163  1.621  162  1.487  136  1.326  116  1.214  97  1.032  

E 50  185  40  162  36  160  32  131  53  263  

F 39  145  40  164  31  132  3  50  4  26  

G 60  321  34  116  28  97  20  75  1  13  

H 1  6  2  4  1  3  1  4  0*  1  

I 37  179  13  118  21  100  28  128  6  34  

J 114  565  89  455  82  399  62  310  29  239  

SKUPAJ 476  3.066  388  2.525  346  2.258  277  1.981  207  1.683  

Vir: ISPAP 

* vrednost je manj kot 1000 € 
- obseg sredstev je v 1000 €, zaokrožen navzgor 

Metodološko pojasnilo: 

- tabela prikazuje izplačilo dodatka za delo preko polnega delovnega časa kot je v skladu z Uredbo 

o enotni metodologiji in obrazcih za obračun in izplačilo plač v javnem sektorju prikazan kot tip 

izplačila C120 (dodatek za delo preko polnega delovnega časa). 
 
 
Tabela  63: Delež dodatka glede na celotno maso izplačanih plač (Z080) po plačnih skupinah  

OBDOBJE 2010 2011 2012 2013 2014 

PLAČNA SKUPINA DELEŽ V % DELEŽ V % DELEŽ V % DELEŽ V % DELEŽ V % 

C 0,00*  0,00*  0,00*  0,00*  0,00*  

D 0,02  0,02  0,01  0,01  0,01  

E 0,01  0,01  0,01  0,00*  0,01  

F 0,03  0,03  0,02  0,00*  0,00*  

G 0,06  0,03  0,03  0,02  0,00*  

H 0,00*  0,00*  0,00*  0,00*  0,00*  

I 0,03  0,01  0,01  0,02  0,00*  

J 0,02  0,02  0,02  0,01  0,01  

SKUPAJ 0,01  0,01  0,01  0,01  0,01  

Vir: ISPAP 

* delež je zaokrožen na dve decimalni mesti, posledično deleži, manjši od 0,00%, niso prikazani 
 
 
 

http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=URED5027
http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=URED5027
http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=URED5027
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Tabela  64: Izplačilo dodatka za delo preko polnega delovnega časa kot tip izplačila E po 
plačnih skupinah 

OBDOBJE 2010 2011 2012 2013 2014 

PLAČNA 
SKUPINA 

OBSEG 
SREDSTEV ŠT.ZAP 

OBSEG 
SREDSTEV ŠT.ZAP. 

OBSEG 
SREDSTEV ŠT.ZAP. 

OBSEG 
SREDSTEV ŠT.ZAP. 

OBSEG 
SREDSTEV ŠT.ZAP. 

A 21  9  17  11  18  15  9  4  4  2  

C 8.801  15.102  7.653  15.049  5.679  11.210  4.360  10.132  4.488  12.953  

D 1.917  904  1.933  355  1.647  328  1.552  1.696  1.582  2.924  

E 61.432  35.956  67.746  29.801  61.881  27.853  55.852  29.882  57.341  39.853  

F 635  810  651  693  851  1.055  500  1.187  569  1.197  

G 352  369  267  359  343  151  338  435  446  516  

H 437  103  426  124  360  125  336  180  377  245  

I 1.197  1.029  1.293  811  1.409  810  1.354  1.422  1.283  1.510  

J 7.508  8.677  7.015  6.473  5.759  5.593  5.360  7.419  5.808  10.938  

SKUPAJ 82.300  62.959  87.003  53.676  77.947  47.140  69.661  52.357  71.900  70.138  

Vir: ISPAP 

- obseg sredstev je v 1000 €, zaokrožen navzgor 
Metodološko pojasnilo: 
- tabela prikazuje izplačilo dodatka za delo preko polnega delovnega časa kot je v skladu z Uredbo 
o enotni metodologiji in obrazcih za obračun in izplačilo plač v javnem sektorju prikazan kot 
poseben tip izplačila E (E – bruto plača – delo preko polnega delovnega časa). 
 
 
Tabela  65: Delež dodatka glede na celotno maso izplačanih plač (Z080) po plačnih skupinah  

OBDOBJE 2010 2011 2012 2013 2014 

PLAČNA 
SKUPINA DELEŽ V % DELEŽ V % DELEŽ V % DELEŽ V % DELEŽ V % 

A 0,03 0,02 0,02 0,01 0,01 

C 1,22 1,07 0,83 0,67 0,68 

D 0,20 0,19 0,17 0,17 0,17 

E 9,28 10,16 9,21 8,41 8,38 

F 0,52 0,51 0,66 0,38 0,44 

G 0,34 0,25 0,33 0,33 0,43 

H 0,63 0,58 0,50 0,50 0,55 

I 0,83 0,86 0,94 0,95 0,89 

J 1,40 1,30 1,09 1,05 1,09 

SKUPAJ 2,35 2,46 2,25 2,08 2,10 

Vir: ISPAP 

 

http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=URED5027
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Tabela  66: Izplačilo dela v dežurstvu kot tip izplačila O po plačnih skupinah  

OBDOBJE 2010 2011 2012 2013 2014 

PLAČNA 
SKUPINA 

OBSEG 
SREDSTEV ŠT.ZAP 

OBSEG 
SREDSTEV ŠT.ZAP. 

OBSEG 
SREDSTEV ŠT.ZAP. 

OBSEG 
SREDSTEV ŠT.ZAP. 

OBSEG 
SREDSTEV ŠT.ZAP. 

A 623  1.440  628  1.343  593  1.542  532  1.230  502  1.327  

B** 16  13  15  34  4  14  6  28  4  23  

C 19  112  0*  14  0*  3  0*  1  0*  0  

D 38  231  65  325  56  298  72  481  95  743  

E 26.624  14.425  14.873  14.670  16.612  15.734  19.692  18.352  21.285  23.929  

F / / 0* 6  0* 7  29  353  29  257  

G / / 0* 2  0* 3  0  0  0* 4  

H / / / / 1  7  / / 0  6  

I / / / / / / / / 0  8  

J 391  920  326  554  400  579  412  570  409  962  

SKUPAJ 27.711  17.141  15.907  16.948  17.667  18.187  20.743  21.015  22.324  27.259  

Vir: ISPAP 

/ ni podatka 

* vrednost manj kot 1000 € 

** domnevamo, da gre za napako pri poročanju v ISPAP, saj zaposleni v plačni skupini B, ki hkrati 

opravljajo delo v svojem osnovnem poklicu, so za delo v dežurstvu upravičeni do plače in dodatkov 

glede na delovno mesto, na katerem se tako delo opravlja (četrti odstavek 23. člena ZSPJS) 
- obseg sredstev je v 1000 €, zaokrožen navzgor 
 
Tabela  67: Izplačilo dela v dežurstvu glede na celotno maso izplačanih plač (Z080) po 
plačnih skupinah  

OBDOBJE 2010 2011 2012 2013 2014 

PLAČNA 
SKUPINA DELEŽ V % DELEŽ V % DELEŽ V % DELEŽ V % DELEŽ V % 

A 0,86 0,87 0,82 0,79 0,75 

B 0,02 0,02 0,00* 0,01 0,00* 

C 0,00* 0,00* 0,00* 0,00* 0,00* 

D 0,00* 0,01 0,01 0,01 0,01 

E 4,02 2,23 2,47 2,97 3,11 

F / 0,00* 0,00 0,02 0,02 

G / 0,00* 0,00* 0,00* 0,00* 

H / / 0,00* / 0,00* 

I / / / / 0,00* 

J 0,07 0,06 0,08 0,08 0,08 

SKUPAJ 0,79 0,45 0,51 0,62 0,65 

Vir: ISPAP. 

/ ni podatka 

* delež je zaokrožen na dve decimalni mesti, posledično deleži, manjši od 0,00%, niso prikazani 
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12. PLAČE JAVNIH USLUŽBENCEV (VKLJUČENI VSI ELEMENTI PLAČE) 

 
Vsi elementi plačnega sistema in njihove značilnosti, opisane v prejšnjih točkah, so v preteklih letih 
vplivale na gibanje plač javnih uslužbencev in na to, da je bilo gibanje v posameznih plačnih 
skupinah različno. Spodnja tabela sicer ne kaže gibanja v celotnem obdobju izvajanja reforme 
plačnega sistema, saj temelji na podatkih iz sistema ISPAP, ki so na razpolago le od leta 2010 
dalje. Za oceno učinkov reforme in vseh ukrepov za javnofinančno konsolidacijo v obdobju 2007-
2014 so zato najbolj primerni podatki iz tabele 10, ki kažejo, da so se v tem obdobju plače v 
povprečju povečale za 12,9 %,  najbolj v dejavnosti zdravstva (22 %) in kulture (19,7 %), sledita 
dejavnosti socialnega varstva (17,4 % ter državne uprave (15,4 %), najnižje pa je bilo povečanje v 
raziskovalni dejavnosti (6,8 %) in v vzgoji in izobraževanju (5,7 %).  Tabela 68, ki kaže višine in 
gibanja plač po plačnih skupinah v obdobju 2010-2014, pa kaže predvsem, kako so na povprečne 
plače vplivali varčevalni ukrepi.  V tem obdobju so se znižale povprečne plače v vseh plačnih 
skupinah, najbolj v plačni skupini B (direktorji - za 11,4 %), v plačni skupini E (zdravstvo – za 9 %), 
v plačni skupini H (znanost – za 8 % in v plačni skupini A (funkcionarji – za 7 %). To kaže, da so 
najbolj znižale plače v plačnih skupinah z najvišjimi plačami, zato je takšen učinek moč pripisati 
predvsem znižanju plač v letu 2012 za 8% ob hkratni odpravi nesorazmerij, ki je imelo velik vpliv 
zlasti v plačnih skupinah A in B, in ukrepu linearnega znižanja osnovnih plač za 0,5% ob hkratni 
kompresiji plačne lestvice v letu 2013, ki je vplivala na večje zniževanje najvišjih plač.  
 
Tabela 68: Povprečna bruto plača na zaposlenega po plačnih skupinah, 2010 - 2014 

Plačna 
skupina 

Opis 

Povprečna bruto plača* Indeksi 

2010 2011 2012 2013 2014 
2011/ 
2010 

2012/ 
2011 

2013/ 
2012 

2014/ 
2013 

2014/ 
2010 

A 

Funkcije v 
državnih organih 
in lokalnih 
skupnostih 3.497 3.539 3.521 3.327 3.251 101,22 99,49 94,48 97,71 92,96 

B 

Poslovodni 
organi pri 
uporabnikih 
proračuna 3.061 3.064 2.878 2.648 2.711 100,08 93,94 92,01 102,39 88,57 

C 

Uradniški nazivi 
v državni upravi 
in upravah 
lokalnih 
skupnosti ter 
drugih državnih 
organih 1.708 1.715 1.677 1.572 1.669 100,42 97,75 93,73 106,22 97,73 

D 

Delovna mesta 
na področju 
vzgoje in 
izobraževanja 1.750 1.764 1.700 1.628 1.661 100,78 96,42 95,74 102,06 94,94 

E 

Delovna mesta 
na področju 
zdravstva 2.013 1.984 1.946 1.835 1.837 98,55 98,11 94,29 100,12 91,28 

F 

Delovna mesta 
na področju 
socialnega 
varstva 1.184 1.170 1.168 1.084 1.118 98,79 99,81 92,80 103,18 94,41 

G 

Delovna mesta 
na področju 
kulture in 
informiranja 1.763 1.796 1.723 1.665 1.711 101,82 95,99 96,59 102,78 97,02 

H 

Delovna mesta 
in nazivi na 
področju 
znanosti 1.484 1.445 1.423 1.317 1.370 97,40 98,49 92,54 103,97 92,30 
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I 

Delovna mesta v 
javnih agencijah, 
javnih skladih, 
drugih javnih 
zavodih in javnih 
gospodarskih 
zavodih ter pri 
drugih 
uporabnikih 
proračuna 1.628 1.687 1.668 1.562 1.599 103,60 98,90 93,61 102,38 98,19 

J 

Spremljajoča 
delovna mesta 
(velja za ves 
javni sektor) 1.007 1.014 996 952 984 100,73 98,26 95,52 103,38 97,74 

Vir: ISPAP 
* v povprečni bruto plači je vsebovan tudi del plače za dežurno delo in delo preko polnega delovnega Izračunana je na 
podlagi  števila prejemnikov plač v okviru plačne skupine 
Opomba: indeks 2014/2013kaže  zvišanje pri vseh plačnih skupinah zaradi učinka realizacije napredovanj v aprilu 2014. Pri 
plačni skupini C je  dodaten vpliv zaradi izplačil večjega obsega delovne uspešnosti (policija). 
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III. OCENA  REALIZACIJE  CILJEV IN NAČEL NOVEGA 
PLAČNEGA  SISTEMA JAVNEGA SEKTORJA  

13. OCENA  REALIZACIJE  CILJEV IN NAČEL  NOVEGA PLAČNEGA  SISTEMA 
JAVNEGA SEKTORJA  

Iz predloga ZSPJS, ki je bil vložen v zakonodajni postopek v letu 2001 izhaja, da so temeljni cilji 
uvedbe novega plačnega sistema javnega sektorja, ki se je pričel uporabljati v letu 2008, bili 
naslednji: 
 
- vzpostavitev skupnega plačnega sistema za javne uslužbence in funkcionarje, 
- določitev ustreznih razmerij med plačami javnih uslužbencev in funkcionarjev, 
- vzpostavitev fleksibilnega plačnega sistema, ki bo višino plač bolj povezoval z  
- učinkovitostjo in rezultati dela, 
- transparenten in obvladljiv plačni sistem z vidika javnih financ. 
  
Namen uvedbe novega plačnega sistema je bil določiti skupne temelje sistema plač v javnem 
sektorju za uveljavitev načel enakega plačila za delo na primerljivih delovnih mestih, nazivih in 
funkcijah, za zagotovitev preglednosti (transparentnosti) sistema plač ter stimulativnosti plač.  
 

13.1. Skupni (enotni) plačni sistem    

 
Z uveljavitvijo zakona je dejansko bil vzpostavljen skupen plačni sistem za javne uslužbence in 
funkcionarje, saj so bila določena enotna pravila za določanje (3. člen ZSPJS), obračunavanje in 
izplačevanje plač (40. člen ZSPJS), prav tako pa so bila določena enotna pravila za določanje 
obsega sredstev za plače (4. člen ZSPJS), usklajevanje plač (5. člen ZSPJS) in spremembo 
razmerij v razponu med najvišjo in najnižjo osnovno plačo (33. do 37. člen ZSPJS). ZSPJS ureja 
tudi ravnanje v primeru nezakonito določene oziroma izplačane plače (3.a člen), pri čemer je 
predvidena tako obveznost zaposlenega, da pod zakonskimi pogoji vrne delodajalcu preveč 
izplačan znesek plače, kot tudi obveznost delodajalca, da zaposlenemu premalo izplačan znesek 
plače povrne z zakonskimi zamudnimi obrestmi.31   
 
Nova ureditev plačnega sistema v javnem sektorju je predvidela bistveno novost v primerjavi s 
preteklo ureditvijo, saj se za veliko večino zaposlenih v javnem sektorju višina osnovnih plač, 
dodatkov, kakor tudi merila ter kriteriji za izplačevanje sredstev za redno delovno uspešnost 
zaposlenih, na podlagi ZSPJS, določa s kolektivno pogodbo za javni sektor (KPJS) oziroma s 
kolektivno pogodbo posamezne dejavnosti. Tako nabor delovnih mest oziroma nazivov kot njihovo 
uvrščanje v plačne razrede, je za večino zaposlenih v javnem sektorju določeno s kolektivnimi 
pogodbami kot rezultatom pogajalskega procesa med vlado kot delodajalcem in reprezentativnimi 
sindikati javnega sektorja.  
 
Pravila glede določanja, obračunavanja in izplačevanja vseh elementov plače se uporabljajo 
enotno za vse uporabnike proračuna, ne glede na specifike oziroma raznorodnosti posameznih 
dejavnosti, ki zajemajo delovanje tako npr. zdravstva, vzgoje in izobraževanja, policije, vojske, 
kulture ipd. in skladno s tem tudi ne glede na vse specifike opravljanja posameznega poklica (npr. 
violinist, koncertni mojster, policist, gasilec, medicinska sestra, zdravnik, dreser konjev, dramski 
igralec, vzgojitelj, učitelj, davčni inšpektor ipd.).             
 

                                                 
31 Z ZSPJS-S, ki je bil uveljavljen 5. julija 2014, je znesek vračila preveč izplačane plače zaposlenemu omejen na obdobje 

desetih mesecev, ko je bila plača nepravilno določena oziroma na dvakratnik zakonito določene osnovne plače 
zaposlenega. Takšna rešitev je bila uveljavljena na podlagi dolgotrajnih usklajevanj med vlado in reprezentativnimi sindikati 
javnega sektorja in pomeni pomemben odmik od prejšnje ureditve vprašanja nezakonito določene plače, po kateri naj bi 
zaposleni vrnil celoten znesek nezakonito določene plače in za celotno obdobje v okviru petletnega zastaralnega roka. Gre 
za kompromisno rešitev, ki po eni strani še vedno zasleduje javni interes (vsaj delno vračilo zaradi oškodovanja javnih 
sredstev), po drugi strani pa upošteva dejstvo, da zaposleni v večini primerov kot šibkejša stranka dejansko ni vedel, da 
prejema nezakonito določeno plačo.     
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13.2. Transparentnost plačnega sistema 

 
V zvezi z uresničitvijo načela zagotavljanja transparentnosti plačnega sistema velja ugotovitev, da 
tako sam ZSPJS kot tudi dosedanja praksa kaže, da je sistem transparenten in je glede tega 
načela zakon v celoti dosegel svoj namen. Zagotovljena je javnost plač (38. člen ZSPJS), prav 
tako se na spletni strani ministrstva, pristojnega za plače v javnem sektorju objavljajo različne 
analize v zvezi s plačami v javnem sektorju. 
 
Kot je določeno v drugem odstavku 39. člena ZSPJS, enkrat letno, ob predložitvi zaključnega 
računa državnega proračuna Državnemu zboru, vlada hkrati predloži tudi Analizo plač v javnem 
sektorju za preteklo leto. Ta vključuje podatke o skupnem obsegu sredstev za plače po dejavnostih 
javnega sektorja, prav tako pa tudi skupen obseg sredstev za plačilo dodatkov in posameznih vrst 
delovne uspešnosti.32     

 
Podatki o izplačanih plačah in številu zaposlenih se na podlagi metodologije, ki jo uporablja SURS 
objavlja na spletni strani AJPES, pri čemer je število zaposlenih preračunano na podlagi 
opravljenih ur dela in ne glede na dejansko število zaposlenih. Glede objave plač na spletni strani 
AJPES velja, da objavljeni podatki predstavljajo zgolj informacijo o skupnem obsegu plač, ne pa 
tudi o posameznih elementih plače oziroma vrstah izplačil. Da bi bilo možno pripraviti podrobnejše 
analize plač in zaposlenosti v javnem sektorju, je vzpostavljen informacijski sistem (ISPAP), v 
katerega so proračunski uporabniki dolžni poročati podatke o vseh vrstah izplačil oziroma 
elementov plače (osnovna plač, dodatki, delovna uspešnost), in sicer po delovnih mestih oziroma 
nazivih in funkcijah. Na ta način so zbrani in tudi javnosti dostopni podatki o izplačilih vseh 
elementov plače, razen dodatka za delovno dobo (prvi odstavek 38. člena ZSPJS), po posameznih 
dejavnostih oziroma podskupinah proračunskih uporabnikov (npr. nevladni proračunski uporabniki, 
vladni proračunski uporabniki, proračunski uporabniki s področja dejavnosti vzgoje in 
izobraževanja, zdravstvenega in socialnega varstva ipd.), vključno s podatki o izplačilih na ravni 
konkretnih delovnih mest po posameznih proračunskih uporabnikih. Poleg tega, je v letu 2014 bila 
vzpostavljena tudi nova (enotna) metodologija štetja zaposlenih v javnem sektorju, ki poleg enotno 
določenega načina štetja zaposlenih za celotni javni sektor, omogoča tudi pregled števila 
zaposlenih po virih financiranja njihovih plač.33         
 
Nov plačni sistem v javnem sektorju je torej v primerjavi s prejšnjo ureditvijo, po eni strani zagotovil 
boljšo preglednost (transparentnost) plačnega sistema, po drugi strani pa omogočil zainteresirani 
javnosti hiter dostop do relevantnih informacij v zvezi s plačami nosilcev javnih funkcij in vseh 
javnih uslužbencev, vključno s pregledom plač po posameznih proračunskih uporabnikih, vse do 
ravni konkretnega delovnega mesta.  
 
Pomemben vir zagotavljanja transparentnosti plačnega sistema predstavlja tudi katalog funkcij, 
delovnih mest in nazivov, ki je spisek funkcij, delovnih mest in nazivov v javnem sektorju. Katalog 
objavi ministrstvo, pristojno za sistem plač v javnem sektorju in vključuje funkcije, delovna mesta in 
nazive za vse plačne podskupine, od A1 do J3. Katalog ni pravni akt, temveč seznam, ki zajema: 
 

 zaporedno številko funkcije, delovnega mesta in naziva,  

 šifro funkcije ali delovnega mesta, 

 ime funkcije ali delovnega mesta, 

 tarifni razred delovnega mesta, 

 šifro naziva, 

 ime naziva, 

 plačni razred funkcije, delovnega mesta ali naziva brez napredovanja, 

 najvišji plačni razrede funkcije, delovnega mesta ali naziva, ki ga je možno doseči z 
napredovanjem. 
 

                                                 
32 Zadnja analiza je skladno z ZSPJS bila obravnavana v Državnem zboru v letu 2014 za plače v letu 2013 in je dostopna 
na naslednjem spletnem naslovu: 
http://www.mju.gov.si/fileadmin/mju.gov.si/pageuploads/JAVNA_UPRAVA/DPJS/Analize/Analiza2013/Analiza_plac_v_javn
em_sektorju_za_leto_2013.pdf     
33 Uredba o načinu priprave kadrovskih načrtov posrednih uporabnikov proračuna in metodologiji spremljanja njihovega 
izvajanja za leti 2014 in 2015 (Uradni list RS, št. 12/14). 
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V katalog morajo biti vključene vse funkcije, določene z ZSPJS, delovna mesta in nazivi, določeni v 
kolektivnih pogodbah, delovna mesta in nazivi, določeni v uredbah in splošnih aktih delodajalca. 
Kataloga ni mogoče spreminjati, če se predhodno ne spremenijo zgoraj navedeni akti, saj je zgolj 
posledični seznam že dogovorjenega na normativni ravni. Takšna ureditev onemogoča kakršnokoli 
enostransko poseganje v nabor funkcij, delovnih mest in nazivov ter v plačne razrede. Za vključitev 
npr. novega delovnega mesta/naziva v nabor, je tako potrebno spremeniti kolektivno pogodbo 
(pogajanja), uredbo ali splošni akt (usklajevanje s socialnimi partnerji), upoštevaje določbe 13. 
člena ZSPJS, ki določa način uvrščanja delovnih mest/nazivov v plačne razrede.34     
 
Katalog je objavljen na spletni strani ministrstva, pristojnega za plače v javnem sektorju in 
zainteresiranim omogoča hiter vpogled v nabor vseh obstoječih delovnih s pripadajočimi plačnimi 
razredi, ki predstavljajo informacijo o najnižji in najvišji možni osnovni plači, ki jo zaposleni lahko 
prejme za opravljanje nalog na konkretnem delovnem mestu.  

 

13.3. Javnofinančna obvladljivost plačnega sistema 

 
ZSPJS vpeljuje sistem centraliziranega plačnega sistema, ki sam po sebi zagotavlja možnost 
lažjega javnofinančnega obvladovanja sistema. Vsi bistveni elementi plačnega sistema so določeni 
z akti na nacionalni ravni, možnosti posameznih delodajalcev za povečevanje plač pa so zelo 
omejene. Sistem vključuje določene varovalke, ki preprečujejo, da bi se obseg sredstev za plače 
nekontrolirano povečeval. Kot je določeno v 4. členu ZSPJS, se v skladu z določili tega zakona 
določa obseg sredstev za plače za posamezno proračunsko leto v finančnih načrtih uporabnikov 
proračuna, upoštevaje število javnih uslužbencev in funkcionarjev v skladu s sprejetim programom 
dela, njihove osnovne plače vključno s predvidenimi napredovanji, obseg sredstev za plačilo 
delovne uspešnosti in obseg sredstev za dodatke po zakonih, podzakonskih predpisih in 
kolektivnih pogodbah. Zakon, KPJS oziroma podzakonski akti, izdani na podlagi ZSPJS, jasno 
določajo omejitve glede izplačila osnovne plače, dodatkov in dela plače iz naslova delovne 
uspešnosti, prav tako zakon določa tudi obvezno ravnanje delodajalcev in zaposlenih v primeru 
nezakonito določenih plač (3.a člen ZSPJS). Plače v javnem sektorju namreč ni mogoče določiti 
drugače, kot je določeno v veljavnem normativnem okviru (3. člen ZSPJS), kar pomeni, da 
pogajanja npr. o višji plači, kot zaposlenemu pripada glede na veljavni normativni okvir, niso 
možna. Pod pogoji, ki jih določa 3.a člen ZSPJS, je zaposleni delodajalcu celo dolžan vrniti znesek 
preveč izplačane plače.  
 
Poleg tega ZSPJS določa tudi pravila glede letnega usklajevanja plač. Tako je v 5. členu zakona 
določeno, da se pogajanja oziroma usklajevanja glede vrednosti plačnih razredov plačne lestvice 
pričnejo najkasneje do 1. maja in se praviloma zaključijo 30 dni pred rokom, določenim za 
predložitev predloga državnega proračuna Državnemu zboru. Od morebitne uskladitve vrednosti 
plačnih razredov (osnovna plača), je odvisno tudi gibanje obsega sredstev za dodatke in delovno 
uspešnost, saj je višina večine dodatkov odvisna od višine osnovne plače, enako pa velja za redno 
delovno uspešnost in delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela.35 Zakon torej 
predvideva pogajanja oziroma in usklajevanja o morebitnem dvigu plač, od socialnih partnerjev pa 
je odvisno, če bo do zvišanja plač tudi dejansko prišlo, kar pomeni, da v tej zvezi zakonodajalec ni 
vgradil avtomatizma, ki bi nekontrolirano poviševal obseg sredstev za plače v javnem sektorju. 
Sicer pa veljavni normativni okvir, ki ureja plačni sistem javnega sektorja ne opredeljuje politike 
plač v javnem sektorju, v smislu, da bi bilo vključeno kakršnokoli pravilo, ki bi določalo npr. kdaj 
oziroma pod kakšnimi pogoji je dopustno povišanje plač zaposlenim, ali je morebiten dvig plač v 
javnem sektorju odvisen od gibanja plač v zasebnem sektorju, ali je rast plač odvisna od rasti   

                                                 
34 Če je npr. v organih državne uprave zaradi spremembe zakonodaje treba v nabor delovnih mest vključiti novo delovno 
mesto, potem je to delovno mesto najprej treba opredeliti v uredbi o notranji organizaciji, sistemizaciji, delovnih mestih in 
nazivih v organih javne uprave in pravosodnih organih (vključno z opisom nalog in pogoji za zasedbo delovnega mesta), 
medtem ko je za določitev plačnega razreda tega delovnega mesta treba spremeniti ustrezno kolektivno pogodbo, saj se 
delovna mesta v organih državne uprave v plačne razrede uvrščajo s kolektivno pogodbo in ne z uredbo vlade (izjema so 
vojaki – plačna podskupina C4, ki se uvrščajo z uredbo in delovna mesta s področja varnostnih in obveščevalnih služba, ki 
se v plačne razrede uvrščajo z aktom organa).  
35 Višina delovne uspešnosti iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu ni odvisna od osnovne plače javnega uslužbenca, 
ampak od uspešnosti poslovanja proračunskega uporabnika v okviru tržne dejavnosti. Proračunski uporabniki, ki poleg 
izvajanja javne službe poslujejo tudi na trgu blaga in storitev, lahko pod pogoji iz zakona in uredbe, iz tega naslova za 
izplačilo delovne uspešnosti zaposlenim namenijo največ 50% presežka prihodkov nad odhodki.    



 

   89 

BDP, ali se uskladitev plač izvaja v polni meri glede na inflacijo ali sledi zgolj deloma višini inflacije 
ipd.    
  

13.4. Fleksibilnost in stimulativnost plačnega sistema  

 
Čeprav je nov plačni sistem z vzpostavitvijo enotnih pravil glede urejanja plač za celoten javni sektor 
vnesel red in večjo transparentnost plačnega sistema, tudi glede obračunavanja in izplačevanja plač 
ter zagotavljanja javnosti plač javnih uslužbencev in funkcionarjev, pa se po drugi strani kaže 
določena rigidnost tega sistema, ki otežuje prilagajanje proračunskih uporabnikov spreminjajočim se 
vplivom (zahtevam) okolja. Kot izhaja tudi iz študije OECD o slovenskem plačnem sistemu javnega 
sektorja, plačni sistem dopušča premalo avtonomije managementu, da glede na svoje poslovne 
potrebe načrtujejo npr. delovna mesta, kadrovsko politiko, politiko nagrajevanja zaposlenih oziroma 
določanja njihovih plač v odvisnosti od delovnih rezultatov ipd. Problem rigidnosti oziroma 
premajhne fleksibilnosti sistema se kaže tako na ravni delovanja sistema, kot na ravni določanja 
individualne plače zaposlenega. Ob vgrajenih avtomatizmih in ob relativno majhnem manevrskemu 
prostoru vplivanja na določanje plač zaposlenih, se zastavlja tudi vprašanje v zvezi z obsegom in 
mehanizmi sankcioniranja odgovornosti. Pričakovanja glede odgovornosti so lahko večja, če je tudi 
polje avtonomije odločanja večje, in obratno, ni mogoče pričakovati, da bi management odgovarjal 
za celoten obseg poslovanja, če je možnost avtonomije odločanja oziroma vplivanja na poslovanje 
proračunskega uporabnika v pomembni meri omejena.      
  
Eno ključnih vprašanj, ki bi glede plačnega sistema javnega sektorja bilo treba razrešiti je 
vzpostavitev jasne meje med nujnostjo enotnih in centralno postavljenih pravil delovanja plačnega 
sistema, in nujnostjo zagotovitve potrebne avtonomije managementu, da v okviru razpoložljivih 
resursov lahko optimizirajo, kadrovske in finančne resurse in nasploh poslovanje proračunskega 
uporabnika. V vsakem primeru, pa je predpogoj za uveljavitev večje avtonomije sicer odgovornih 
oseb za poslovanje proračunskih uporabnikov, da pride do deregulacije plačnega sistema, s čimer 
se bo zaradi manjšega obsega normativnega urejanja, vloga in odgovornost managementa 
povečala.             
 
V nadaljevanju je izpostavljenih nekaj primerov, ki kažejo na določeno rigidnost plačnega sistema. 
 
Skupen (enoten) plačni sistem je vzpostavil model, po katerem v aktu o sistemizaciji delovnih mest 
delodajalca ni dopustno sistemizirati delovnega mesta, ki ni v naboru delovnih mest kolektivne 
pogodbe, veljavne za konkretno dejavnost oziroma poklic, ki jo proračunski uporabnik mora 
uporabljati. Za vse delodajalce javnega sektorja, za katere velja ista kolektivna pogodba, velja isti 
nabor delovnih mest oziroma nazivov z istimi uvrstitvami teh delovnih mest in nazivov v plačne 
razrede. Tako npr. Kolektivna pogodba za državno upravo, uprave pravosodnih organov in uprave 
samoupravnih lokalnih skupnosti vključuje nabor delovnih mest, tako za vsa ministrstva, organe v 
sestavi ministrstev, upravne enote, vladne službe (organe državne uprave) kot za sodišča, državno 
tožilstvo, državno pravobranilstvo in občine. Predstojniki teh organov lahko v aktih o sistemizaciji 
delovnih mest sistemizirajo zgolj delovna mesta oziroma nazive s pripadajočimi plačnimi razredi, 
določenimi za konkretno plačno podskupino proračunskih uporabnikov. Delovna mesta je v akte o 
sistemizaciji iz drugih kolektivnih pogodb dopustno povzeti zgolj izjemoma, kot je določeno v četrtem 
odstavku 13. člena ZSPJS.36 To pa pomeni, da je ob potrebi po morebitnih spremembah nabora 
delovnih mest pri posameznem proračunskem uporabniku, treba spremeniti kolektivno pogodbo, saj 
je edino na ta način možno določiti plačni razred novemu delovnemu mestu.          
 
Ob sklenitvi pogodbe o zaposlitvi v javnem sektorju se javnega uslužbenca uvrsti v izhodiščni 
plačni razred delovnega mesta oziroma naziva, v utemeljenih primerih pa je na podlagi soglasja 
(drugi odstavek 19. člena ZSPJS) dopustno javnega uslužbenca uvrstiti v največ pet plačnih 
razredov višji plačni razred od izhodiščnega. Isto pravilo se lahko uporabi tudi v primerih 
premestitev in imenovanja v naziv ali v višji naziv. V tej zvezi velja izpostaviti dve zadevi, in sicer 
administrativno obremenitev soglasjedajalca ter nekonsistentnost, če upoštevamo pravilo določitve 

                                                 
36 Npr. v Policiji je zaradi potreb delovnega procesa sistemizirano delovno mesto zdravnika, ki sicer ni značilno delovno 
mesto za ta organ in ga zaradi tega tudi ni v naboru delovnih mest za kolektivno pogodbo, ki velja za policijo (plačna 
podskupina C3). V teh primerih zakon določa, da se v sistemizacijo povzame delovno mesto iz kolektivne pogodbe za 
zdravnike in zobozdravnike (plačna podskupina skupina E1).      
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plače ob zaposlitvi in avtomatizem glede ohranitve plačnih razredov ob prehodu k drugemu 
delodajalcu.  
 
Naslednje vprašanje, ki se zastavlja v zvezi s fleksibilnostjo plačnega sistema, se nanaša na 
določitev višje plače v odvisnosti od rezultatov dela. Eno od temeljnih načel plačnega sistema 
javnega sektorja je tudi načelo stimulativnosti plač, kar bi lahko prevedli kot zmožnost delodajalca, 
da ustrezno nagradi delovne dosežke zaposlenih in tudi na ta način vzpostavlja razlikovanje med 

zaposlenimi glede na prispevek k poslovanju delodajalca.37 Glede delovne uspešnosti ZSPJS 

predvideva tri vrste tovrstnega nagrajevanja javnih uslužbencev, in sicer gre za redno delovno 
uspešnost, delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela in delovno uspešnost iz 
naslova prodaje blaga in storitev na trgu (21, 22.a, 22.d, 22.e, 22.i, 22.j in 22.k člen ZSPJS).38 
Veljavni plačni sistem torej omogoča nagrajevanje delovne uspešnosti, pri čemer lahko posamezni 
zaposleni, upoštevaje vse tri vrste delovne uspešnosti prejme tudi do 50% osnovne plače. 
Slovenija je glede tega odstotka (razmerja med variabilnim in fiksnim delom plače) v zgornji 
polovici držav OECD pa tudi sicer se Slovenija nahaja v zgornji polovici držav OECD, ko govorimo 

o uporabi ocenjevanja delovne uspešnosti v kadrovskih postopkih39.  

 
V času interventnih ukrepov je redna delovna uspešnost zamrznjena (se ne more izplačevati), 
vendar pa podatki kažejo, da se je povečal obseg sredstev, izplačanih za delovno uspešnost iz 
naslova povečanega obsega dela in iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu. Sicer pa velja 
ocena, da se je pred uveljavitvijo interventnih ukrepov, s katerimi je redna delovna uspešnost bila 
zamrznjena za tovrstno uspešnost v celotnem javnem sektorju na letni ravni namenilo približno 80 
mio €, medtem ko se je delovna uspešnost iz naslova povečanega obsega dela npr. v letu 2013 
izplačala v višini približno 27 mio €, delovna uspešnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu 
v istem letu pa v višini približno 12 mio €.40 

 

13.5. Razmerja med plačami  

 
Med vladno in sindikalno stranjo je bilo do sedaj podpisanih več dogovorov, ki se nanašajo na 
zavezo o odpravi anomalij plačnega sistema glede konkretnih uvrstitev delovnih mest oziroma 
nazivov v plačne razrede. Po oceni podpisnikov dogovorov gre za neustrezna razmerja glede 
vrednotenja delovnih mest v okviru posameznih plačnih skupin, pri čemer primarno velja izpostaviti 
naslednje skupine: 
 
- plačna skupina J (spremljajoča delovna mesta, ki se pojavljajo v celotnem javnem sektorju), 
- plačna skupina B (direktorji), 
- plačne podskupine C3, C4, C5 in C6 (uradniki s posebnimi pooblastili in odgovornostmi).  
 
Neustrezna razmerja glede uvrstitev v plačne razrede se verjetno pojavljajo tudi v okviru drugih 
plačnih skupin in podskupin, vendar je zaradi dejstva, da katalog delovnih mest in nazivov ne 
vključuje opisa nalog delovnih mest, z gotovostjo nemogoče postaviti trditev, da to tudi dejansko 
drži.  
 
 
 

                                                 
37 Gre za eno temeljnih orodij vodij pri upravljanju s človeškimi resursi, saj ustrezno nagrajevanje glede na rezultate dela in 
vzpostavljanje razlik med zaposlenimi glede na njihov prispevek, pomembno prispeva k motiviranosti za kvalitetnejše delo 
vseh zaposlenih.    
38 Posamezne vrste delovne uspešnosti so podrobneje urejene s KPJS (redna delovna uspešnost), z uredbo o delovni 
uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela za javne uslužbence in z uredbo o delovni uspešnosti iz naslova prodaje 
blaga in storitev na trgu.    
39 OECD: Government at a Glance, 2011.  
40 Analiza plač v javnem sektorju za leto 2013, ki jo je pripravilo Ministrstvo za javno upravo in je objavljena na naslednjem 
spletnem naslovu: 
http://www.mju.gov.si/fileadmin/mju.gov.si/pageuploads/JAVNA_UPRAVA/DPJS/Analize/Analiza2013/Analiza_plac_v_javn
em_sektorju_za_leto_2013.pdf 
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14. ZAKLJUČNE UGOTOVITVE  

 
- Na potek izvajanja reforme plačnega sistema je pomembno vplivala gospodarska kriza, katere 

začetek je v Sloveniji sovpadel s pričetkom izvajanja plačne reforme. Njene posledice so 
bistveno spremenile predviden potek reforme, saj se predvidena odprava nesorazmerij v 
plačah javnih uslužbencev ni izvedla na prvotno predviden način, prav tako pa se niso pričele 
odpravljati še preostale anomalije v vrednotenju delovnih mest, niti ne sproti popravljati 
sistemsko pomanjkljive ali neustrezne rešitve. Vsa pozornost vlade in sindikatov je namreč 
takoj od pričetka uvajanja reforme v prakso bila posvečena varčevalnim ukrepom na področju 
plač. Ti so v precejšnji meri posegli v stimulativne elemente novega plačnega sistema, kar je 
povzročilo, da je plačni sistem v praksi postal bistveno bolj tog, kot pa je bil zamišljen. Večina 
javnih uslužbencev s plačnim sistemom ni zadovoljna, k čemer so prispevali tako odmiki od 
predvidenega načina uveljavljanja novega sistema kot tudi poslabševanja razmerja med 
plačami javnega in zasebnega sektorja. 
 

- Varčevalni ukrepi pri plačah javnih uslužbencev  v obdobju gospodarske krize niso bili značilni 
le za Slovenijo, ampak so jih sprejemale številne države EU.  Ob tem je bilo gibanje sredstev 
za zaposlene v sektorju država v Sloveniji bistveno drugačno kot v povprečju držav EU. V 
mnogih državah, v kateri je prišlo do večjega krčenja gospodarske aktivnosti, so se ob začetku 
krize znatno znižala tudi sredstva za zaposlene v sektorju država. Obratno je v Sloveniji v 
začetnem obdobju krize prišlo do velikega povečanja sredstev za zaposlene v sektorju, kar je 
bilo posledica začetka plačne reforme, do prvega znižanja pa je prišlo šele v letu 2012. 
 

- Posledično se je, ob hkratnem močnem padcu BDP v Sloveniji, začel delež sredstev za 
zaposlene v sektorju država v BDP povečevati. Medtem, ko je v povprečju držav EU ostal 
delež približno enak kot pred krizo, se je v Sloveniji v obdobju 2007- 2013 povečal za 1,9 o.t. 
BDP. Povečanje deleža je bilo drugo najvišje v EU. 

 
- Gibanje plač v javnem sektorju v obdobju od leta 2007 dalje se znatno razlikuje od gibanj v 

zasebnem sektorju. Plačna reforma je najprej povzročila precejšen dvig povprečne plače in 
hkrati tudi mase plač v javnem sektorju, varčevalni ukrepi pa so v naslednjih letih upočasnili, 
nato zaustavili rast plač, od leta 2012 dalje pa plače tudi znižali. Hkrati z rastjo povprečne 
plače je rasla tudi zaposlenost, ki se je prav tako pričela zniževati šele z letom 2012. Zasebni 
sektor se je na krizo odzval  predvsem  z zmanjšano zaposlenostjo, kar je že v letu 2009 
povzročilo znižanje  mase plač v tem sektorju in le skromno rast v prihodnjih letih. Hkrati pa je 
zaradi različnih vzrokov (dvig minimalne plače, sprememba strukture zaposlenih), v obdobju, 
ko se je začela rast povprečne plače javnega sektorja umirjati, prišlo v zasebnem do rasti 
povprečne plače.  

 
- Kljub znatnemu povečanju plač v začetnem obdobju uvajanje plačne reforme in gibanjem, ki so 

bila večinoma obratna kot v zasebnem sektorju,  je v celotnem obdobju 2007-2014 povprečna 
plača v sektorju država porasla bistveno manj, in sicer za 12,9 %, v zasebnem sektorju pa za 
21,7 %. Nižja rast plač v sektorju država je rezultat varčevalnih ukrepov v obdobju 2010-2014, 
saj so v tem obdobju  znižale povprečne plače v vseh plačnih skupinah, najbolj v plačni skupini 
B (direktorji - za 11,4 %), v plačni skupini E (zdravstvo – za 9 %), v plačni skupini H (znanost – 
za 8 % in v plačni skupini A (funkcionarji – za 7 %). To kaže, da so najbolj znižale plače v 
plačnih skupinah z najvišjimi plačami, zato je takšen učinek moč pripisati predvsem znižanju 
plač v letu 2012 za 8% ob hkratni odpravi nesorazmerij, ki je imelo velik vpliv zlasti v plačnih 
skupinah A in B, in ukrepu linearnega znižanja osnovnih plač za 0,5% ob hkratni kompresiji 
plačne lestvice v letu 2013, ki je vplivala na večje zniževanje najvišjih plač.  

 
- Kot posledica plačne reforme, gospodarske krize in načina prilagajanja javnega in zasebnega 

sektorja krizi se je spreminjalo tudi razmerje med povprečno plačo javnega in zasebnega 
sektorja. Od leta 2007, ko je povprečna plača javnega sektorja bila za 28 % višja od povprečne 
plače zasebnega sektorja (v prvem letu plačne reforme pa je bila višja za 30 %), je do leta 
2014 razmerje upadlo tako, da je povprečna plača javnega sektorja bila višja od povprečne 
plače zasebnega sektorja le še za 15 %. Poleg ukrepov za konsolidacijo javnih financ je na to 
bistveno vplivala sprememba strukture delovnih mest v zasebnem sektorju, saj se je zaradi 
propadanja gospodarskih subjektov, ki so zaposlovali pretežno slabo izobraženo delovno silo, 
delež zaposlenih z največ osnovno šolo, od leta 2008 do leta 2003 znižal od 23,1 % na 14,2 % 
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zaposlenih, delež zaposlenih z višje ali visoko šolsko izobrazbo pa povečal od 15,5 % na 22,4 
%. 

 
- Na višino plače ima pomemben vpliv izobrazbena struktura zaposlenih. Ta je v sektorju država  

bistveno višja kot zasebnem sektorju, saj se v tem sektorju izvajajo dejavnosti, ki pretežno 
zahtevajo višjo raven izobrazbe. V letu 2013 je bilo v sektorju država kar 59,75 odstotka 
zaposlenih z višješolsko in visokošolsko izobrazbo, medtem ko je bilo v zasebnem sektorju s to 
ravnijo izobrazbe zaposlenih le 22,4 odstotka zaposlenih. Prav tako so velike razlike v številu 
zaposlenih z osnovno šolo ali manj. V sektorju država je bilo s to ravnijo izobrazbe zaposlenih 
le 4,5 odstotkov, v zasebnem sektorju pa 14,2 odstotka zaposlenih.  

 
- V letu 2013 je tako bila višina povprečne bruto plače zaposlenih z osnovno šolsko izobrazbo 

ali manj ter z višješolsko ali visokošolsko izobrazbo v sektorju država znatno nižja kot v 
zasebnem sektorju, zaposleni s srednjo izobrazbo pa so imeli v povprečju nekoliko višjo  plačo.  
 

- V obdobju od pričetka izvajanja plačne reforme (2007-2014), ko so se v sektorju država plače 
v povprečju povečale za 12,9 %, so bili zaradi odpravljanja nesorazmerij dvigi po posameznih 
dejavnostih precej različni: najbolj so se plače povečale v dejavnosti zdravstva (22 %) in 
kulture (19,7 %), sledita dejavnosti socialnega varstva (17,4 %) ter državne uprave (15,4 %), 
najnižje pa je bilo povečanje v raziskovalni dejavnosti (6,8 %) in v vzgoji in izobraževanju (5,7 
%). 

 
- Nov plačni sistem je v primerjavi s prejšnjim uvedel večje možnosti za napredovanje, vendar  

so interventni ukrepi v nekaterih letih napredovanje zadržali. Napredovanje v višji plačni razred  
je bilo mogoče v letih 2008, 2009, 2010 in 2012, pri čemer je bilo izplačilo plače iz naslova 
napredovanj v višji plačni razred iz leta 2012 preloženo na 1.4.2014. Napredovanja v obdobju  
oktober 2010 - oktober 2014 niso vplivala na povečanje skupne mase za plače javnih 
uslužbencev, saj se je število javnih uslužbencev v večini napredovalnih razredov zmanjšalo, 
precej pa se je povečalo število javnih uslužbencev v izhodiščnem plačnem razredu, torej 
javnih uslužbencev, za katere je možno domnevati, da po postopku, kot ga določa Uredba o 
napredovanju javnih uslužbencev v plačne razrede, oziroma akt delodajalca, ki ureja tovrstno 
napredovanje, sploh niso napredovali. Kot posledica varčevalnih ukrepov je tako največ javnih 
uslužbencev razporejenih v izhodiščne plačne razrede. Delež sredstev za napredovanja v 
skupni masi za plače je v letu 2014 znašal 9 % in se je v primerjavi z letom 2010 znižal. 
 

- Skupen obseg izplačanih sredstev za delovno uspešnost znaša dobra 2 % sredstev za plače,  
v obdobju 2010 - 2014 pa se je znižal tako nominalni znesek skupnih izplačil za delovno 
uspešnost kot tudi delež teh izplačil v sredstvih za plače. 

 
- Nov plačni sistem je bistveno zmanjšal število dodatkov k plačam (od okrog 150 na 8) in s tem 

tudi obseg sredstev za dodatke in njihov delež v sredstvih za plače. Ta znaša okrog 8 %,  pod 
vplivom interventnih ukrepov pa se je v preteklih letih delež dodatkov nekoliko zniževal. 

 
- Reforma  plačnega sistema je uspela uresničiti nekatere od zastavljenih ciljev, pri nekaterih pa 

je ostala na pol poti ali se od njih celo oddaljila. Uresničeni so bili cilji uvedbe enotnega, 
transparentnega in javnofinančno obvladljivega sistema. Cilj določitve ustreznih razmerij med 
plačami javnih uslužbencev in s tem tudi načela enakega plačila za delo na primerljivih 
delovnih mestih je bil uresničen le deloma, v precejšnji meri je k temu prispeval tudi način 
uvrščanja delovnih mest v plačne razrede brez ustreznih primerjav vsebine opravil in nalog na 
delovnih mestih. Cilj zagotoviti fleksibilen in stimulativen plačni sistem je ostal neuresničen, 
zato je višine plače javnega uslužbenca premalo povezana z rezultati dela, delno zaradi 
relativno toge zakonske ureditve, ki je očitno preferirala cilj javnofinančne obvladljivosti in hkrati 
poskušala zagotoviti javnim uslužbencem čimbolj jasno določene pravice, delno pa zaradi 
narave varčevalnih ukrepov, ki so posegali v najbolj stimulativne elemente plačnega sistema. 
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15. PRILOGA 1 

 
DELOVNA MESTA IN ŠTEVILO JAVNIH USLUŽBENCEV NA DELOVNIH MESTIH PO 
TARIFNIH RAZREDIH 
 
V nadaljevanju je po vseh tarifnih razredih prikazano, kakšno je število delovnih mest v 
posameznih plačnih razredih in kakšno je število javnih uslužbencev na teh delovnih mestih (Vir: 
ISPAP okt 2014). 
 

1. Delovna mesta v I. Tarifnem razredu 
 

 Primerjava števila delovnih mest po plačnih razredih z zasedenostjo posameznega 
delovnega mesta – I TR 

I TR - Primerjava št DM po PR z zasedenostjo DM po začetnem PR
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V prvem tarifnem razredu znaša razpon med minimalnim in maksimalnim začetnim plačnim 
razredom 1 plačni razred. Število javnih uslužbencev v I. Tarifnem razredu znaša 303. 
 
Koncentracija javnih uslužbencev v I. tarifnem razredu je največja v 5. plačnem razredu – 300 
javnih uslužbencev. 
 
Največja koncentracija javnih uslužbencev je na delovnih mestih v petem plačnem razredu, kar 
hkrati pomeni, da delovna mesta v tem plačnem razredu zaseda 99% vseh javnih uslužbencev v 
tarifnem razredu.  
 
Največji razpon začetnih plačnih razredov delovnih mest glede na delovno mesto z največjo 
koncentracijo javnih uslužbencev znaša 1 plačni razred. 
 
Dejanska izplačila javnih uslužbencev v I. tarifnem razredu so pogojena z zakonsko določeno 
višino minimalne plače. 
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Tabela prikazuje delovna mesta, ki z uvrstitvami v plačne razrede predstavljajo največji odmik od 
izhodišča - najnižjega začetnega plačnega razreda delovnega mesta v tarifni skupini (5 plačni 
razred).  
 
Tabela  1: Prikaz začetnih plačnih razredov delovnih mest v I TR z najvišjimi začetnimi 
plačnimi razredi 

Šifra 
DM 

DELOVNO 
MESTO TR 

Plačni 
razred 
brez 
napr. 

Plačni 
razred 

z 
napr. 

Število 
JU po 

DM VIR 

Odmik 
od 

povpreč. 
PR 

Odmik 
od 

najpog. 
zač PR 
po DM  

Odmik 
od 

najpog. 
zač PR 
DM z 

najvec 
zap 

J031003 FAZANERIST I 6 16 3 
Kolektivna pogodba za gozdarsko 

dejavnost 
-1 -1 -1 

 
 
 

2.  Delovna mesta v II. Tarifnem razredu 
 

 Primerjava števila delovnih mest po plačnih razredih z zasedenostjo posameznega 
delovnega mesta – II. TR 

II TR - Primerjava št. DM po PR z zasedenostjo DM po začetnem PR
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V drugem tarifnem razredu znaša razpon med minimalnim in maksimalnim začetnim plačnim 
razredom 7 plačnih razredov. Število javnih uslužbencev v II. tarifnem razredu znaša 9.992. 
 
Koncentracije javnih uslužbencev v II. tarifnem razredu so največje v treh plačnih razredih in sicer: 
v 7. plačnem razredu – 6095 javnih uslužbencev, 
v 8. plačnem razredu – 1922 javnih uslužbencev, 
v 10. plačnem razredu – 1595 javnih uslužbencev. 
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Največja koncentracija javnih uslužbencev je na delovnih mestih v sedmem plačnem razredu. Iz 
podatkov izhaja, da delovna mesta v tem plačnem razredu zaseda 61% vseh javnih uslužbencev v 
tarifnem razredu.  
 
Delovna mesta z najnižjim začetnim plačnim razredom so glede na delovno mesto z največjo 
koncentracijo javnih uslužbencev uvrščena 1 plačni razred nižje. 
 
Delovna mesta z najvišjim začetnim plačnim razredom so glede na delovno mesto z največjo 
koncentracijo javnih uslužbencev uvrščena 6 plačnih razredov višje. 
 
Dejansko izplačilo javnih uslužbencev v II. tarifnem razredu je pogojeno z zakonsko določeno 
minimalno plačo. 
 
Tabela prikazuje delovna mesta, ki z uvrstitvami v plačne razrede predstavljajo največji odmik od 
izhodišča - najnižjega začetnega plačnega razreda delovnega mesta v tarifni skupini (5 plačni 
razred).  
 
Tabela  2: Prikaz začetnih plačnih razredov delovnih mest v II. TR z najvišjimi začetnimi 
plačnimi razredi 

Šifra 
DM DELOVNO MESTO TR 

Plačni 
razred 
brez 
napr. 

Plačni 
razred 

z 
napr. 

Število 
JU po 

DM VIR 

Odmik 
od 

povpreč. 
PR 

Odmik 
od 

najpog. 
zač PR 
po DM  

Odmik 
od 

najpog. 
zač PR 
DM z 

najvec 
zap 

J032021 
STREŽNICA - DELO V 

KONTROLIRANEM 
OBMOČJU IOS II 

II 13 23 26 
Aneks h kolektivni pogodbi za 

dejavnost zdravstva in 
socialnega varstva  

-5 -6 -6 

J032023 STREŽNICA II (I) II 10 20 1.595 
Aneks h kolektivni pogodbi za 

dejavnost zdravstva in 
socialnega varstva  

-2 -3 -3 
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3. Delovna mesta v III. Tarifnem razredu 
 

 Primerjava števila delovnih mest po plačnih razredih z zasedenostjo posameznega 
delovnega mesta – III TR 

III TR - Primerjava št. DM po PR z zasedenostjo DM po začetnem PR
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V tretjem tarifnem razredu znaša razpon med minimalnim in maksimalnim začetnim plačnim 
razredom 6 plačnih razredov. Število javnih uslužbencev v III. Tarifnem razredu znaša 2760. 
 
Koncentracije javnih uslužbencev v III. tarifnem razredu so največje v dveh plačnih razredih in 
sicer: 
v 9. plačnem razredu – 1561 javnih uslužbencev, 
v 10. plačnem razredu – 698 javnih uslužbencev. 
 
Največja koncentracija javnih uslužbencev je na delovnih mestih v devetem plačnem razredu. Iz 
podatkov izhaja, da delovna mesta v tem plačnem razredu zaseda skoraj 57% vseh javnih 
uslužbencev v tarifnem razredu. 
 
Delovna mesta z najnižjim začetnim plačnim razredom so glede na delovno mesto z največjo 
koncentracijo javnih uslužbencev uvrščena 1 plačni razred nižje. 
 
Delovna mesta z najvišjim začetnim plačnim razredom so glede na delovno mesto z največjo 
koncentracijo javnih uslužbencev uvrščena 5 plačnih razredov višje. 
 
Dejansko izplačilo javnih uslužbencev v III. tarifnem razredu je pogojeno z zakonsko določeno 
minimalno plačo. 
 
Tabela prikazuje delovna mesta, ki z uvrstitvami v plačne razrede predstavljajo največji odmik od 
izhodišča - najnižjega začetnega plačnega razreda delovnega mesta v tarifni skupini ( 7. plačni 
razred).  
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Tabela 3: Prikaz začetnih plačnih razredov delovnih mest v III TR z najvišjimi začetnimi 

plačnimi razredi 

Šifra 
DM 

DELOVNO 
MESTO 

TR 

Plačni 
razred 
brez 
napr. 

Plačni razred z napr. 
Število 
JU po 

DM 
VIR 

Odmik 
od 

povpreč. 
PR 

Odmik od 
najpogostejšega 

zač PR po DM  

Odmik od 
najpogostejšega 

zač PR DM z 
najvec  

F023002 
SOCIALNA 

OSKRBOVALKA 
III 

III 33 

Aneks h kolektivni 
pogodbi za zaposlene v 

zdravstveni negi; Aneks h 
kolektivni pogodbi za 

dejavnost zdravstva in 
socialnega varstva  

-3 -4 -4 F023002 
SOCIALNA 

OSKRBOVALKA III 

F023001 OSKRBOVALKA III 262 

Aneks h kolektivni 
pogodbi za zaposlene v 

zdravstveni negi  Aneks h 
kolektivni pogodbi za 

dejavnost zdravstva in 
socialnega varstva  

-2 -3 -3 F023001 OSKRBOVALKA 

 

 

4. Delovna mesta v IV. Tarifnem razredu 
 

  Primerjava št. delovnih mest po plačnih razredih z zasedenostjo posameznega 
delovnega mesta – IV TR 

IV TR - Primerjava št. DM po PR z zasedenostjo DM po začetnem PR
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V četrtem tarifnem razredu znaša razpon med minimalnim in maksimalnim začetnim plačnim 
razredom 11 plačnih razredov. Število javnih uslužbencev v IV. tarifnem razredu znaša 11.313. 
 
Koncentracije javnih uslužbencev v IV. tarifnem razredu so največje v petih plačnih razredih in 
sicer: 
v 13. plačnem razredu –  1908 javnih uslužbencev 
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v 14. plačnem razredu –  3699 javnih uslužbencev 
v 15. plačnem razredu –  1461 javnih uslužbencev 
v 16. plačnem razredu –  2357 javnih uslužbencev 
v 20. plačnem razredu –  879 javnih uslužbencev 
 
Največja koncentracija javnih uslužbencev je na delovnih mestih v 14. plačnem razredu. Iz 
podatkov izhaja, da delovna mesta v tem plačnem razredu zaseda skoraj 33% vseh javnih 
uslužbencev v tarifnem razredu. 
 
Delovna mesta z najnižjim začetnim plačnim razredom so glede na delovno mesto z največjo 
koncentracijo javnih uslužbencev uvrščena 3 plačne razrede nižje. 
 
Delovna mesta z najvišjim začetnim plačnim razredom so glede na delovno mesto z največjo 
koncentracijo javnih uslužbencev uvrščena 8 plačnih razredov višje. 
 
Tabela prikazuje delovna mesta, ki z uvrstitvami v plačne razrede predstavljajo največji odmik od 
izhodišča - najnižjega začetnega plačnega razreda delovnega mesta v tarifni skupini (11. plačni 
razred).  
 

Tabela  4: Prikaz začetnih plačnih razredov delovnih mest v IV TR z najvišjimi začetnimi 

plačnimi razredi 

Šifra DM 
DELOVNO 

MESTO 
TR 

Plačni 
razred 
brez 
napr. 

Plačni 
razred 

z 
napr. 

Število 
JU po 

DM 
VIR 

Odmik 
od 

povpreč. 
PR 

Odmik od 
najpogostejšega 

zač PR po DM 

Odmik od 
najpogostejšega 

zač PR DM z 
najvec zap 

C044006 VOJAK SE IV 22 32 7 
Uredba o uvrstitvi formacijskih 
dolžnosti in nazivov v Slovenski 
vojski v plačne razrede 

-8 -8 -6 

C044004 
VOJAK 
SPECIALIST 

IV 21 31 264 
Uredba o uvrstitvi formacijskih 
dolžnosti in nazivov v Slovenski 
vojski v plačne razrede 

-7 -7 -5 

C044005 

NIŽJI 
VOJAŠKI 
USLUŽBENEC 
SPECIALIST 

IV 21 31 6 
Uredba o uvrstitvi formacijskih 
dolžnosti in nazivov v Slovenski 
vojski v plačne razrede 

-7 -7 -5 

C044001 VOJAK IV 20 30 812 
Uredba o uvrstitvi formacijskih 
dolžnosti in nazivov v Slovenski 
vojski v plačne razrede 

-6 -6 -4 

C044003 
NIŽJI 
VOJAŠKI 
USLUŽBENEC 

IV 20 30 67 
Uredba o uvrstitvi formacijskih 
dolžnosti in nazivov v Slovenski 
vojski v plačne razrede 

-6 -6 -4 
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5. Delovna mesta v V. Tarifnem razredu 
 

  Primerjava števila delovnih mest po plačnih razredih z zasedenostjo posameznega 
delovnega mesta – V TR 

V TR - Primerjava št. DM po PR z zasedenostjo DM po začetnem PR
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Št. zap na DM po PR 5 7 111 1144 4096 3342 11043 5245 9001 6744 1522 903 797 1053 132 26 12 37 74 0 0
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V petem tarifnem razredu znaša razpon med minimalnim in maksimalnim začetnim plačnim 
razredom 20 plačnih razredov. Število javnih uslužbencev v V. tarifnem razredu znaša 45.294. 
 
Koncentracije javnih uslužbencev v V. tarifnem razredu so največje v petih plačnih razredih in 
sicer: 
v 17. plačnem razredu – 4096 javnih uslužbencev 
v 19. plačnem razredu – 11043 javnih uslužbencev 
v 20. plačnem razredu – 5245 javnih uslužbencev 
v 21. plačnem razredu – 9001 javnih uslužbencev 
v 22. plačnem razredu – 6744 javnih uslužbencev 
 
Največja koncentracija javnih uslužbencev je na delovnih mestih v 19. plačnem razredu. Iz 
podatkov izhaja, da delovna mesta v tem plačnem razredu zaseda 24% vseh javnih uslužbencev v 
tarifnem razredu. 
 
Delovna mesta z najnižjim začetnim plačnim razredom so glede na delovno mesto z največjo 
koncentracijo javnih uslužbencev uvrščena 6 plačnih razredov nižje. 
 
Delovna mesta z najvišjim začetnim plačnim razredom so glede na delovno mesto z največjo 
koncentracijo javnih uslužbencev uvrščena 14 plačnih razredov višje. 
 
Tabela prikazuje delovna mesta, ki z uvrstitvami v plačne razrede predstavljajo največji odmik od 
izhodišča - najnižjega začetnega plačnega razreda delovnega mesta v tarifni skupini (13. plačni 
razred).  
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Tabela 5: Prikaz začetnih plačnih razredov delovnih mest v V TR z najvišjimi začetnimi 

plačnimi razredi 

Šifra DM TR 

Plačni 
razred 
brez 
napr. 
MIN 

Plačni 
razred 

z 
napr. 
MAX 

ŠTETJE Izvor 

Odmik 
od 

povpreč. 
PR 

Odmik 
od 

najpogo
stejšega 
zač PR 
po DM 

Odmik od 
najpogost
ejšega zač 
PR DM z 

najvec zap 

C045050 
PODČASTNIK 

KONTROLE ZrP 
V 31 41 17 

Uredba o uvrstitvi formacijskih 
dolžnosti in nazivov v Slovenski 
vojski v plačne razrede (Uradni 
list RS, št. 71/08, 78/07, 85/10) 

-11 -13 -12 

C045054 
NIŽJI VOJAŠKI 
USLUŽBENEC 

KONTROLE ZrP 
V 31 41 2 

Uredba o uvrstitvi formacijskih 
dolžnosti in nazivov v Slovenski 
vojski v plačne razrede (Uradni 
list RS, št. 71/08, 78/07, 85/10) 

-11 -13 -12 

C045057 
PODČASTNIK 

TEHNIK LETALEC 
V 31 41 19 

Uredba o uvrstitvi formacijskih 
dolžnosti in nazivov v Slovenski 
vojski v plačne razrede (Uradni 
list RS, št. 71/08, 78/07, 85/10) 

-11 -13 -12 

C045060 
PODČASTNIK 

LETALSKI TEHNIK 
V 31 41 36 

Uredba o uvrstitvi formacijskih 
dolžnosti in nazivov v Slovenski 
vojski v plačne razrede (Uradni 
list RS, št. 71/08, 78/07, 85/10) 

-11 -13 -12 

C045049 
PODČASTNIK 

KONTROLE ZrP 
V 30 40 5 

Uredba o uvrstitvi formacijskih 
dolžnosti in nazivov v Slovenski 
vojski v plačne razrede (Uradni 
list RS, št. 71/08, 78/07, 85/10) 

-10 -12 -11 

C045056 
PODČASTNIK 

TEHNIK LETALEC 
V 30 40 5 

Uredba o uvrstitvi formacijskih 
dolžnosti in nazivov v Slovenski 
vojski v plačne razrede (Uradni 
list RS, št. 71/08, 78/07, 85/10) 

-10 -12 -11 

C045059 
PODČASTNIK 

LETALSKI TEHNIK 
V 30 40 27 

Uredba o uvrstitvi formacijskih 
dolžnosti in nazivov v Slovenski 
vojski v plačne razrede (Uradni 
list RS, št. 71/08, 78/07, 85/10) 

-10 -12 -11 
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6. Delovna mesta v VI. Tarifnem razredu 
 

  Primerjava števila delovnih mest po plačnih razredih z zasedenostjo posameznega 
delovnega mesta – VI TR 

VI TR - Primerjava št. DM po PR z zasedenostjo DM po začetnem PR
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Št. zap na DM po PR 12 170 2506 1770 1074 986 590 561 816 89 38 54 0 7 2 1
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V šestem tarifnem razredu znaša razpon med minimalnim in maksimalnim začetnim plačnim 
razredom 16 plačnih razredov. Število javnih uslužbencev v VI. tarifnem razredu znaša 8676. 
 
Koncentracije javnih uslužbencev v VI. tarifnem razredu so največje v treh plačnih razredih in sicer: 
v 21. plačnem razredu – 2506 javnih uslužbencev; 
v 22. plačnem razredu – 1770 javnih uslužbencev; 
v 23. plačnem razredu – 1070 javnih uslužbencev. 
 
Največja koncentracija javnih uslužbencev je na delovnih mestih v 21. plačnem razredu. Iz 
podatkov izhaja, da delovna mesta v tem plačnem razredu zaseda skoraj 23% vseh javnih 
uslužbencev v tarifnem razredu. 
 
Delovna mesta z najnižjim začetnim plačnim razredom so glede na delovno mesto z največjo 
koncentracijo javnih uslužbencev uvrščena 2 plačna razreda nižje. 
 
Delovna mesta z najvišjim začetnim plačnim razredom so glede na delovno mesto z največjo 
koncentracijo javnih uslužbencev uvrščena 13 plačnih razredov višje. 
 
Tabela prikazuje delovna mesta, ki z uvrstitvami v plačne razrede predstavljajo največji odmik od 
izhodišča - najnižjega začetnega plačnega razreda delovnega mesta v tarifni skupini (19. plačni 
razred).  
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Tabela 6: Prikaz začetnih plačnih razredov delovnih mest v VI TR z najvišjimi začetnimi 

plačnimi razredi 

Šifra 
DM 

DELOVNO 
MESTO 

NAZI
V 

Plačn
i 

razre
d 

brez 
napr. 

Plačn
i 

razre
d z 

napr. 

Števil
o JU 

po DM 
VIR 

Odmik 
od 

povpreč. 
PR 

Odmik od 
najpogostej
šega zač PR 

po DM  

Odmik od 
najpogostejšeg
a zač PR DM z 

najvec zap  

C04602
7 

NIŽJI VOJAŠKI 
USLUŽBENEC 

KONTROLE ZrP 
VI 34 44 1 

Uredba o uvrstitvi 
formacijskih dolžnosti in 

nazivov v Slovenski vojski v 
plačne razrede 

-10 -10 -13 

C04602
6 

NIŽJI VOJAŠKI 
USLUŽBENEC 

KONTROLE ZrP 
VI 33 43 1 

Uredba o uvrstitvi 
formacijskih dolžnosti in 

nazivov v Slovenski vojski v 
plačne razrede 

-9 -9 -12 

C04603
2 

VIŠJI 
PODČASTNIK 

LETALSKI 
TEHNIK 

VI 33 43 1 

Uredba o uvrstitvi 
formacijskih dolžnosti in 

nazivov v Slovenski vojski v 
plačne razrede 

-9 -9 -12 

C04602
2 

VIŠJI 
PODČASTNIK 

KONTROLE ZrP 
VI 32 42 3 

Uredba o uvrstitvi 
formacijskih dolžnosti in 

nazivov v Slovenski vojski v 
plačne razrede 

-8 -8 -11 

C04602
8 

VIŠJI 
PODČASTNIK 

TEHNIK 
LETALEC 

VI 32 42 1 

Uredba o uvrstitvi 
formacijskih dolžnosti in 

nazivov v Slovenski vojski v 
plačne razrede 

-8 -8 -11 

C04603
1 

VIŠJI 
PODČASTNIK 

LETALSKI 
TEHNIK 

VI 32 42 3 

Uredba o uvrstitvi 
formacijskih dolžnosti in 

nazivov v Slovenski vojski v 
plačne razrede  

-8 -8 -11 

C04601
2 

VIŠJI 
PODČASTNIK 
SPECIALIST 

VI 30 40 1 

Uredba o uvrstitvi 
formacijskih dolžnosti in 

nazivov v Slovenski vojski v 
plačne razrede  

-6 -6 -9 

C04601
5 

NIŽJI VOJAŠKI 
USLUŽBENEC 
SPECIALIST 

VI 30 40 2 

Uredba o uvrstitvi 
formacijskih dolžnosti in 

nazivov v Slovenski vojski v 
plačne razrede  

-6 -6 -9 

E04697
0 

VODJA V VI 30 45 1 

Aneks h kolektivni pogodbi 
za dejavnost zdravstva in 

socialnega varstva (Uradni 
list RS št. 60/08, 83/10, 

89/10, 107/11, 40/12, 46/13) 

-6 -6 -9 

J016970 VODJA V VI 30 45 48 

Aneks h kolektivni pogodbi 
za dejavnost zdravstva in 

socialnega varstva (Uradni 
list RS št. 60/08, 83/10, 

89/10, 107/11, 40/12, 46/13) 

-6 -6 -9 
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7. Delovna mesta v VII/1. Tarifnem razredu 
 

  Primerjava števila delovnih mest po PR z zasedenostjo posameznega delovnega 
mesta – VII/1 TR 

VII/1 TR - Primerjava št DM po PR z zasedenostjo DM po začetnem PR
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Št DM 10 3 27 60 55 58 35 39 40 22 24 4 12 4 6 3 3 6 1 4 1

Št. zap na DM po PR 219 23 706 4213 2758 9247 1716 3661 5782 1276 1104 731 699 50 187 76 15 39 6 20 5

25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45

 
 
V VII/1 tarifnem razredu znaša razpon med minimalnim in maksimalnim začetnim plačnim 
razredom 20 plačnih razredov. Število javnih uslužbencev v VII/1. tarifnem razredu znaša 32.533. 
 
Koncentracije javnih uslužbencev v VII/1. tarifnem razredu so največje v petih plačnih razredih in 
sicer: 
v 28. plačnem razredu – 4213 javnih uslužbencev, 
v 29. plačnem razredu – 2758javnih uslužbencev, 
v 30. plačnem razredu – 9247 javnih uslužbencev, 
v 32. plačnem razredu – 3661 javnih uslužbencev, 
v 33. plačnem razredu – 5782 javnih uslužbencev. 
 
 
Največja koncentracija javnih uslužbencev je na delovnih mestih v 30. plačnem razredu. Iz 
podatkov izhaja, da delovna mesta v tem plačnem razredu zaseda 28% vseh javnih uslužbencev v 
tarifnem razredu. 
 
Delovna mesta z najnižjim začetnim plačnim razredom so glede na delovno mesto z največjo 
koncentracijo javnih uslužbencev uvrščena 5 plačnih razredov nižje. 
 
Delovna mesta z najvišjim začetnim plačnim razredom so glede na delovno mesto z največjo 
koncentracijo javnih uslužbencev uvrščena 15 plačnih razredov višje. 
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Tabela prikazuje delovna mesta, ki z uvrstitvami v plačne razrede predstavljajo največji odmik od 
izhodišča - najnižjega začetnega plačnega razreda delovnega mesta v tarifni skupini ( 25. plačni 
razred).  
 
 

Tabela 7: Prikaz začetnih plačnih razredov delovnih mest v VII/1 TR z najvišjimi začetnimi 

plačnimi razredi 

Šifra DM 
DELOVNO 

MESTO 
NAZIV 

Plačni 
razred 
brez 
napr. 

Plačni 
razred 

z 
napr. 

Število 
JU po 

DM 
VIR 

Odmik od 
povpreč. PR 

Odmik od 
najpogostejšeg

a zač PR po 
DM  

Odmik od 
najpogostejšega 

zač PR DM z najvec 
zap  

I017197 

LETALSKI 
NADZORNIK 
V CIVILNEM 
LETALSTVU 

I 

VII/1 45 55 5 

Uredba o uvrstitvi delovnih 
mest v javnih agencijah, javnih 

skladih in javnih zavodih v 
plačne razrede (Ur. list RS, št. 

69/08, 73/08, 6/11) 

-14 -17 -15 

C047058 

VIŠJI 
ČASTNIK 

KONTROLE 
ZrP 

VII/1 44 54 1 

Uredba o uvrstitvi formacijskih 
dolžnosti in nazivov v 

Slovenski vojski v plačne 
razrede (Uradni list RS, št. 

71/08, 78/07, 85/10) 

-13 -16 -14 

C047075 
VIŠJI 

ČASTNIK 
PRVI PILOT 

VII/1 44 54 7 

Uredba o uvrstitvi formacijskih 
dolžnosti in nazivov v 

Slovenski vojski v plačne 
razrede (Uradni list RS, št. 

71/08, 78/07, 85/10) 

-13 -16 -14 

C047086 

VIŠJI 
ČASTNIK 
LETALSKI 
INŽENIR 

VII/1 44 54 4 

Uredba o uvrstitvi formacijskih 
dolžnosti in nazivov v 

Slovenski vojski v plačne 
razrede (Uradni list RS, št. 

71/08, 78/07, 85/10) 

-13 -16 -14 

E037901 
STROKOVNI 

VODJA I 
VII/1 44 54 8 

; Aneks h kolektivni pogodbi za 
zaposlene v 

zdravstveni negi (Uradni list 
RS št. 60/08, 83/10, 89/10, 

107/11, 40/12, 46/13); Aneks h 
kolektivni pogodbi za 

dejavnost zdravstva in 
socialnega varstva (Uradni list 

RS št. 60/08, 83/10, 89/10, 
107/11, 40/12, 46 

-13 -16 -14 
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8. Delovna mesta v VII/2. Tarifnem razredu 
 

 Primerjava števila delovnih mest po PR z zasedenostjo posameznega delovnega mesta – 

VII/2 TR 

VII/2 TR - Primerjava št DM po PR z zasedenostjo DM po začetnem PR
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Št DM 1 0 0 0 1 13 91 46 60 61 50 47 23 16 61 14 23 60 23 15 31 9 10 14 5 2 8 2 0 3 0 5

Št. zap na DM po PR 107 0 0 0 1 369 307362147 1154 1306 893 1894 423 510 1316 133 1054 3685 638 640 726 110 37 44 27 4 42 5 0 4 0 6

24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55

 
 
V VII/2 tarifnem razredu znaša razpon med minimalnim in maksimalnim začetnim plačnim 
razredom 35 plačnih razredov. Število javnih uslužbencev v VII/2. tarifnem razredu znaša 48011. 
 
Koncentracije javnih uslužbencev v VII/2. tarifnem razredu so največje v dveh plačnih razredih in 
sicer: 
v 30. plačnem razredu – 30736 javnih uslužbencev; 
v 41. plačnem razredu – 3685 javnih uslužbencev. 
 
Največja koncentracija javnih uslužbencev je na delovnih mestih v 30. plačnem razredu. Iz 
podatkov izhaja, da delovna mesta v tem plačnem razredu zaseda 64% vseh javnih uslužbencev v 
tarifnem razredu. 
 
Delovna mesta z najnižjim začetnim plačnim razredom so glede na delovno mesto z največjo 
koncentracijo javnih uslužbencev uvrščena 6 plačnih razredov nižje. 
 
Delovna mesta z najvišjim začetnim plačnim razredom so glede na delovno mesto z največjo 
koncentracijo javnih uslužbencev uvrščena 23 plačnih razredov višje. 
 
Tabela prikazuje delovna mesta, ki z uvrstitvami v plačne razrede predstavljajo največji odmik od 
izhodišča - najnižjega začetnega plačnega razreda delovnega mesta v tarifni skupini (24. plačni 
razred).  
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Tabela 8: Prikaz začetnih plačnih razredov delovnih mest v VII/2 TR z najvišjimi začetnimi 

plačnimi razredi 

Šifra DM 
DELOVNO 

MESTO 
NAZIV 

Plačni 
razred 
brez 
napr. 

Plačni 
razred 

z 
napr. 

Število 
JU po 

DM 
VIR 

Odmik od 
povpreč. 

PR 

Odmik od 
najpogostej
šega zač PR 

po DM  

Odmik od 
najpogostej
šega zač PR 
DM z najvec 

zap 

C017039 
DIREKTOR 

SLUŽBE 
VII/2 55 55 1 

Ustavno sodišče 
RS 

-19 -25 -25 

C017053 
PREDSTOJNIK 

SDI 
VII/2 55 55 1 

Ustavno sodišče 
RS 

-19 -25 -25 

C017102 
NAMESTNIK 

GENERALNEGA 
SEKRETARJA 

VII/2 55 55 1 Državni zbor RS 

-19 -25 -25 

C017103 

NAMESTNIK 
GENERALNEGA 
SEKRETARJA - 

DIREKTOR 

VII/2 55 55 2 Državni zbor RS 

-19 -25 -25 

G027113 
VARUH PRAVIC 
GLEDALCEV IN 
POSLUŠALCEV 

VII/2 55 55 1 

Aneks h 
Kolektivni pogodbi 

javnega zavoda 
RTV Slovenija 

(Uradni list RS št. 
69/08, 108/08) -19 -25 -25 

C017040 
DIREKTOR 

STROKOVNE 
SLUŽBE 

VII/2 53 53 1 
Varuh človekovih 

pravic RS 
-17 -23 -23 

G027920 
VODJA 

ORGANIZACIJSKE 
ENOTE OZ 

VII/2 53 55 1 

Aneks h 
Kolektivni pogodbi 

javnega zavoda 
RTV Slovenija 

(Uradni list RS št. 
69/08, 108/08) -17 -23 -23 

G027922 
VODJA 

REGIONALNEGA 
CENTRA 

VII/2 53 55 2 

Aneks h 
Kolektivni pogodbi 

javnega zavoda 
RTV Slovenija 

(Uradni list RS št. 
69/08, 108/08) -17 -23 -23 

C017043 
NAMESTNIK 

GENERALNEGA 
SEKRETARJA 

VII/2 51 51 1 
Varuh človekovih 

pravic RS 

-15 -21 -21 

G027918 
VODJA 

ORGANIZACIJSKE 
ENOTE I 

VII/2 51 53 4 

Aneks h 
Kolektivni pogodbi 

javnega zavoda 
RTV Slovenija 

(Uradni list RS št. 
69/08, 108/08) -15 -21 -21 
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9. Delovna mesta v VIII. Tarifnem razredu 
 

 Primerjava števila delovnih mest po PR z zasedenostjo posameznega delovnega 
mesta – VIII TR 

VIII TR - Primerjava št. DM po PR z zasedenostjo DM po začetnem PR
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Št DM 4 4 5 5 1 1 13 7 7 8 11 12 5 8 2 3 4 0 2 0 0 0 0 2 1 1

Št. zap na DM po PR 66 75 601 12 1 3 90 168 147 90 191 345 39 379 313 785 744 0 1429 0 0 0 0 2 2 1

32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57

 
 
V VIII tarifnem razredu znaša razpon med minimalnim in maksimalnim začetnim plačnim razredom 
33 plačnih razredov. Število javnih uslužbencev v VIII. tarifnem razredu znaša 5483. 
 
Koncentracije javnih uslužbencev v VIII. tarifnem razredu so največje v treh plačnih razredih in 
sicer: 
v 47. plačnem razredu – 785 javnih uslužbencev, 
v 48. plačnem razredu – 744 javnih uslužbencev, 
v 50. plačnem razredu – 1429 javnih uslužbencev. 
 
Največja koncentracija javnih uslužbencev je na delovnih mestih v 50. plačnem razredu. Iz 
podatkov izhaja, da delovna mesta v tem plačnem razredu zaseda 26% vseh javnih uslužbencev v 
tarifnem razredu. 
 
Delovna mesta z najnižjim začetnim plačnim razredom so glede na delovno mesto z največjo 
koncentracijo javnih uslužbencev uvrščena 18 plačnih razredov nižje. 
 
Delovna mesta z najvišjim začetnim plačnim razredom so glede na delovno mesto z največjo 
koncentracijo javnih uslužbencev uvrščena 7 plačnih razredov višje. 
 
Tabela prikazuje delovna mesta, ki z uvrstitvami v plačne razrede predstavljajo največji odmik od 
izhodišča - najnižjega začetnega plačnega razreda delovnega mesta v tarifni skupini ( 32. plačni 
razred).  
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Tabela 9: Prikaz začetnih plačnih razredov delovnih mest v VIII TR z najvišjimi začetnimi 

plačnimi razredi 

Šifra DM DELOVNO MESTO NAZIV 

Plačni 
razred 
brez 
napr. 

Plačni 
razred 

z 
napr. 

Število 
JU po 

DM 
VIR 

Odmik 
od 

povpreč. 
PR 

Odmik od 
najpogost
ejšega zač 
PR po DM  

Odmik od 
najpogos
tejšega 
zač PR 
DM z 

najvec 
zap 

C018005 
NAMESTNIK 

GENERALNEGA 
SEKRETARJA 

VIII 57 57 1 Ustavno sodišče RS -16 -19 -7 

C018007 
POMOČNIK 

GENERALNEGA 
SEKRETARJA 

VIII 56 56 2 Ustavno sodišče RS -15 -18 -6 

C018010 
PREDSTOJNIK 

SAMS 
VIII 55 55 1 Ustavno sodišče RS -14 -17 -5 

C018902 
VODJA SLUŽBE - 

ZPS 
VIII 55 55 1 Državni zbor RS -14 -17 -5 

C018012 
SVETOVALEC 
USTAVNEGA 
SODIŠČA I 

VIII 50 55 15 Ustavno sodišče RS -9 -12 0 

E018014 
ZDRAVNIK 

SPECIALIST V/VI 
PPD 1 

VIII 50 57 1.414 

; Poseben tarifni del 
Kolektivne pogodbe za 

zdravnike in 
zobozdravnike v RS 

Republiki Sloveniji zaradi 
realizacije Zakona o 

sistemu plač v javnem 
sektorju;  

-9 -12 0 

C018005 
NAMESTNIK 

GENERALNEGA 
SEKRETARJA 

VIII 57 57 1 Ustavno sodišče RS -16 -19 -7 

C018007 
POMOČNIK 

GENERALNEGA 
SEKRETARJA 

VIII 56 56 2 Ustavno sodišče RS -15 -18 -6 

 

 
 



 

   109 

10. Delovna mesta v IX. Tarifnem razredu 
 

 Primerjava števila delovnih mest po PR z zasedenostjo posameznega delovnega 
mesta – IX TR 

IX TR - Primerjava št. DM po PR z zasedenostjo DM po začetnem PR
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Št DM 2 1 0 0 0 0 1 1 1 6 1 4 2 5 2 1 1 0 0 5 1 0 1

Št. zap na DM po PR 1538 103 0 0 0 0 1 7 1 45 605 65 32 2637 28 39 284 0 0 35 310 0 3

30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52

 
 
V IX tarifnem razredu znaša razpon med minimalnim in maksimalnim začetnim plačnim razredom 
16 plačnih razredov. Število javnih uslužbencev v IX. tarifnem razredu znaša 5733. 
 
Koncentracije javnih uslužbencev v IX. tarifnem razredu so največje v dveh plačnih razredih in 
sicer: 
v 30. plačnem razredu – 1538 javnih uslužbencev 
v 43. plačnem razredu – 2637 javnih uslužbencev. 
 
Največja koncentracija javnih uslužbencev je na delovnih mestih v 43. plačnem razredu. Iz 
podatkov izhaja, da delovna mesta v tem plačnem razredu zaseda 46% vseh javnih uslužbencev v 
tarifnem razredu. 
 
Delovna mesta z najnižjim začetnim plačnim razredom so glede na delovno mesto z največjo 
koncentracijo javnih uslužbencev uvrščena 13 plačnih razredov nižje. 
 
Delovna mesta z najvišjim začetnim plačnim razredom so glede na delovno mesto z največjo 
koncentracijo javnih uslužbencev uvrščena 9 plačnih razredov višje. 
 
Tabela prikazuje delovna mesta, ki z uvrstitvami v plačne razrede predstavljajo največji odmik od 
izhodišča - najnižjega začetnega plačnega razreda delovnega mesta v tarifni skupini ( 36. plačni 
razred).  
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Tabela 10: Prikaz začetnih plačnih razredov delovnih mest v IX TR z najvišjimi začetnimi 

plačnimi razredi 

Šifra DM DELOVNO MESTO TR 

Plačni 
razred 
brez 
napr. 

Plačni 
razred 

z 
napr. 

Število 
JU po 

DM 
VIR 

Odmik 
od 

povpreč. 
PR 

Odmik 
od 

najpogo
stejšega 
zač PR 
po DM  

Odmik od 
najpogos
tejšega 
zač PR 
DM z 

najvec 
zap 

G029013 
NOVINAR KOMENTATOR 

EKSPERT PODROČJA 
IX 52 57 3 

Aneks h Kolektivni 
pogodbi javnega 

zavoda RTV 
Slovenija (Uradni list 
RS št. 69/08, 108/08) 

-10 -13 -9 

H019008 ZNANSTVENI SVETNIK IX 50 57 310 

Aneks h kolektivni 
pogodbi za 

raziskovalno 
dejavnost (Uradni list 
RS št. 61/08, 83/10, 
89/10, 40/12, 46/13) 

-8 -11 -7 

G029003 BIBLIOTEKAR SVETNIK IX 49 57 1 

Aneks h kolektivni 
pogodbi za kulturne 

dejavnosti 
v Republiki 

Sloveniji (Uradni list 
RS št. 60/08, 32/09, 
83/10, 89/10, 40/12, 

46/13) 

-7 -10 -6 

G029005 
KONSERVATOR 

RESTAVRATOR SVETNIK 
IX 49 57 3 

Aneks h kolektivni 
pogodbi za kulturne 

dejavnosti 
v Republiki 

Sloveniji (Uradni list 
RS št. 60/08, 32/09, 
83/10, 89/10, 40/12, 

46/13) 

-7 -10 -6 

G029007 
KONSERVATOR 

SVETNIK 
IX 49 57 2 

Aneks h kolektivni 
pogodbi za kulturne 

dejavnosti 
v Republiki 

Sloveniji (Uradni list 
RS št. 60/08, 32/09, 
83/10, 89/10, 40/12, 

46/13) 

-7 -10 -6 

G029009 KUSTOS SVETNIK IX 49 57 14 

Aneks h kolektivni 
pogodbi za kulturne 

dejavnosti 
v Republiki 

Sloveniji (Uradni list 
RS št. 60/08, 32/09, 
83/10, 89/10, 40/12, 

46/13) 

-7 -10 -6 

 
 
 


