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Številka:  

Ljubljana, dne 24. 7. 2017 

EVA 2017 – 3130 - 0030 

 

 

ZADEVA: Predlog Uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o notranji organizaciji, sistemizaciji, 

delovnih mestih in nazivih v organih javne uprave in v pravosodnih organih (EVA 2017-3130-0030) 

1. Predlog sklepov vlade: 

Na podlagi 21. člena Zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 24/05 – uradno prečiščeno 

besedilo, 109/08, 38/10 – ZUKN, 8/12, 21/13, 47/13 – ZDU-1G in 65/14) je Vlada Republike Slovenije 

na .. seji dne …sprejela naslednji  

 

 

SKLEP: 

 

Vlada Republike Slovenije je izdala Uredbo o spremembah in dopolnitvah Uredbe o notranji 

organizaciji, sistemizaciji, delovnih mestih in nazivih v organih javne uprave in v pravosodnih organih 

in jo objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. 

 

 

Mag. Lilijana Kozlovič 

GENERALNA SEKRETARKA 

 

Sklep prejmejo:  

- ministrstva 

- Služba Vlade RS za zakonodajo 

 

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

zboru z obrazložitvijo razlogov:  

/ 

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

 

- mag. Igor Kotnik, generalni direktor,Ministrstvo za javno upravo, Direktorat za javni sektor 

- Štefka Korade Purg, vodja sektorja, Ministrstvo za javno upravo, Direktorat za javni sektor  

 

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

/ 

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

 

/  

mailto:gp.gs@gov.si
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5. Kratek povzetek gradiva: 

 

V okviru pogajanj za odpravo anomalij v plačnem sistemu, ki so potekala skladno z Dogovorom o 

ukrepih na področju stroškov dela in drugih ukrepih v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 88/2016), so 

bile med pogajalsko skupino sindikatov in vlado usklajene tudi spremembe v Kolektivni pogodbi za 

državno upravo, uprave pravosodnih organov in uprave samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list 

RS št. 60/08, 83/10, 89/10, 106/15, 51/16). Spremembe se nanašajo tako na spremenjene uvrstitve 

delovnih mest in nazivov v plačne razrede kot tudi na določitev novih delovnih mest in nazivov. 

 

Skladno z Zakonom o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07-upb, 65/98 in 40/12) vlada z uredbo 

razvrsti uradniška in strokovno tehnična delovna mesta, ki so nato uvrščena v plačne razrede v 

kolektivni pogodbi. Predlog sprememb in dopolnitev Uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o 

notranji organizaciji, sistemizaciji, delovnih mestih in nazivih v organih javne uprave in v pravosodnih 

organih vsebuje tako nova delovna mesta in spremembe pri delovnih mestih, kjer je bilo predlagano 

preimenovanje delovnega mesta ali črtanje delovnega mesta iz nabora delovnih mest.  

 

 

6. Presoja posledic za: 

a) javnofinančna sredstva nad 40.000 EUR v tekočem in 

naslednjih treh letih 
NE 

b) usklajenost slovenskega pravnega reda s pravnim redom 

Evropske unije 
NE 

c) administrativne posledice NE 

č) gospodarstvo, zlasti mala in srednja podjetja ter 

konkurenčnost podjetij 
NE 

d) okolje, vključno s prostorskimi in varstvenimi vidiki NE 

e) socialno področje NE 

f) dokumente razvojnega načrtovanja: 

nacionalne dokumente razvojnega načrtovanja 

razvojne politike na ravni programov po strukturi razvojne 

klasifikacije programskega proračuna 

razvojne dokumente Evropske unije in mednarodnih 

organizacij 

NE 

7.a Predstavitev ocene finančnih posledic nad 40.000 EUR: 

 

Spremembe in dopolnitve Uredbe o notranji organizaciji, sistemizaciji, delovnih mestih in nazivih v 

organih javne uprave in v pravosodnih organih bodo omogočile realizacijo dogovora, doseženega v 

okviru pogajanj med reprezentativnimi sindikati javnega sektorja in Vlado Republike Slovenije, glede 

odpravi anomalij v plačnem sistemu. 

 

Realizacija predlagane uredbe nima posebnih finančnih posledic, ampak so te upoštevane v obsegu 

sredstev, ki jih je vlada določila kot okvir za pogajanja za odpravo anomalij v plačnem sistemu in so 

navedene v vladnem gradivu, s katerim se bo vlada seznanila s predlogi aneksov h kolektivnim 

pogodbam dejavnosti in pooblastila ministre za podpis teh aneksov. 

 

 

 

I. Ocena finančnih posledic, ki niso načrtovane v sprejetem proračunu 

 Tekoče leto (t) t + 1 t + 2 t + 3 

Predvideno povečanje (+) ali 

zmanjšanje (–) prihodkov 

državnega proračuna  

    

http://www.uradni-list.si/1/content?id=129137#%21/Dogovor-o-ukrepih-na-podrocju-stroskov-dela-in-drugih-ukrepih-v-javnem-sektorju
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=KOLP235
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=KOLP235
http://www.uradni-list.si/1/content?id=87108&part=u&highlight=kolektivna+pogodba
http://www.uradni-list.si/1/content?id=100422
http://www.uradni-list.si/1/content?id=100701
http://www.uradni-list.si/1/content?id=124855#%21/Aneks-st-1-h-Kolektivni-pogodbi-za-drzavno-upravo-uprave-pravosodnih-organov-in-uprave-samoupravnih-lokalnih-skupnosti-tarifni-del
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2016-01-2257
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Predvideno povečanje (+) ali 

zmanjšanje (–) prihodkov 

občinskih proračunov  

    

Predvideno povečanje (+) ali 

zmanjšanje (–) odhodkov 

državnega proračuna  

    

Predvideno povečanje (+) ali 

zmanjšanje (–) odhodkov 

občinskih proračunov 

    

Predvideno povečanje (+) ali 

zmanjšanje (–) obveznosti za 

druga javnofinančna sredstva 

    

II. Finančne posledice za državni proračun 

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

Ime proračunskega 

uporabnika  

Šifra in naziv ukrepa, 

projekta 

Šifra in 

naziv 

proračunske 

postavke 

Znesek za 

tekoče leto 

(t) 

Znesek za t + 1 

     

     

SKUPAJ   

II.b Manjkajoče pravice porabe bodo zagotovljene s prerazporeditvijo: 

Ime proračunskega 

uporabnika  

Šifra in naziv ukrepa, 

projekta 

Šifra in 

naziv 

proračunske 

postavke  

Znesek za 

tekoče leto 

(t) 

Znesek za t + 1  

     

     

SKUPAJ   

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

Novi prihodki 
Znesek za tekoče 

leto (t) 
Znesek za t + 1 

   

   

   

SKUPAJ   

 

OBRAZLOŽITEV: 

Ocena finančnih posledic, ki niso načrtovane v sprejetem proračunu 

Finančne posledice za državni proračun 

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

II.b Manjkajoče pravice porabe bodo zagotovljene s prerazporeditvijo: 

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

 

7.b Predstavitev ocene finančnih posledic pod 40.000 EUR: 

 

8. Predstavitev sodelovanja z združenji občin: 

Vsebina predloženega gradiva (predpisa) vpliva na: 

- pristojnosti občin, 

NE 
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- delovanje občin, 

- financiranje občin. 

 

Gradivo (predpis) je bilo poslano v mnenje:  

Skupnosti občin Slovenije SOS: DA 

Združenju občin Slovenije ZOS: DA 

Združenju mestnih občin Slovenije ZMOS: DA 

 

Predlogi in pripombe združenj so bili upoštevani: 

v celoti, 

večinoma, 

delno, 

niso bili upoštevani. 

 

Bistveni predlogi in pripombe, ki niso bili upoštevani. 

 

9. Predstavitev sodelovanja javnosti: 

Gradivo je bilo predhodno objavljeno na spletni strani predlagatelja: NE 

Gradiva ni treba objavljati na spletni strani, ker gre za urejanje notranje organizacije državne uprave. 

 

(Če je odgovor DA, navedite: 

Datum objave: ……… 

V razpravo so bili vključeni:  

- nevladne organizacije,  

- predstavniki zainteresirane javnosti, 

- predstavniki strokovne javnosti,  

- občine in združenja občin ali pa navedite, da se gradivo ne nanaša nanje. 

Mnenja, predlogi in pripombe z navedbo predlagateljev (imen in priimkov fizičnih oseb, ki niso 

poslovni subjekti, ne navajajte): 

Upoštevani so bili: 

- v celoti, 

- večinoma, 

- delno, 

- niso bili upoštevani. 

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

 

Poročilo je bilo dano …………….. 

 

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

predpisa.) 

10. Pri pripravi gradiva so bile upoštevane zahteve iz Resolucije o 

normativni dejavnosti: 

 

NE 

11. Gradivo je uvrščeno v delovni program vlade: NE 

 

 

Boris Koprivnikar  

                                                                                                                           MINISTER 

 

 

 

Priloga: 
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- Predlog Uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o notranji organizaciji, 

sistemizaciji, delovnih mestih in nazivih v organih javne uprave in v pravosodnih 

organih. 

 

 

 

 

 

 



6 

 

PREDLOG 

 

 

Na podlagi prvega odstavka 41. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07 – 

uradno prečiščeno besedilo, 65/08, 69/08 – ZTFI-A, 69/08 – ZZavar-E in 40/12 – ZUJF) izdaja 

Vlada Republike Slovenije 

 

 

 

U R E D B O 

 

o spremembah in dopolnitvah Uredbe o notranji organizaciji, sistemizaciji, delovnih 

mestih in nazivih v organih javne uprave in v pravosodnih organih 

 

 

1. člen 

 

V Uredbi o notranji organizaciji, sistemizaciji, delovnih mestih in nazivih v organih javne uprave in 

v pravosodnih organih (Uradni list RS, št. 58/03, 81/03, 109/03, 43/04, 58/04 – popr., 138/04, 

35/05, 60/05, 72/05, 112/05, 49/06, 140/06, 9/07, 33/08, 66/08, 88/08, 8/09, 63/09, 73/09, 11/10, 

42/10, 82/10, 17/11, 14/12, 17/12, 23/12, 98/12, 16/13, 18/13, 36/13, 51/13, 59/13, 14/14, 28/14, 

43/14, 76/14, 91/14, 36/15, 57/15, 4/16, 44/16, 58/16, 84/16 in 8/17) se v prilogi I: Opisi tipičnih 

uradniških delovnih mest: 

 

1. V poglavju »IV. Uradniška delovna mesta in nazivi plačne podskupine C3 - Policija« se: 

 

- črtata delovni mesti »C037030 Policijski inšpektor GPU » in »C037032 Višji policijski 

inšpektor GPU«, 

- dodajo nova delovna mesta: 

 

 

22.3. Delovno mesto: POLICIST - VRHUNSKI ŠPORTNIK 

        Šifra delovnega mesta:  

 

 

Nazivi Stopnje 

naziva 

Šifra  

naziva 

Zap.  

št.  

naziva  

Zahtevane  

delovne izkušnje 

Plačni  

razred 

Policist I  XIII.   1  6 let  

6 mesecev  

  

Policist II  XIV.   2  3 leta  

6 mesecev  

  

Policist III  XV.   3  6 mesecev    

Predpisana izobrazba:  - srednja strokovna izobrazba  

- srednja splošna izobrazba  

Karierni razred:  V.  

Plačna skupina:  

Plačna podskupina:  

C  

C3  

Tarifni razred:  V  

Posebni pogoji:   

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2016-01-1971
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2016-01-2480
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2016-01-3646
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2017-01-0363
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Naloge:  

 sodelovanje na promocijskih, preventivnih, propagandnih, protokolarnih in drugih 
prireditvah, ki jih organizira ali na njih sodeluje MNZ – Policija; 

 izvajanje preventivne dejavnosti na področjih varovanja življenja, osebne varnosti ljudi in 

premoženja;  

 izvajanje preventivne dejavnosti na področju preprečevanje, odkrivanja in preiskovanja 

kaznivih dejanj in prekrškov;  

 izvajanje preventivne dejavnosti na področjih odkrivanja in prijemanja storilcev kaznivih 

dejanj in prekrškov, drugih iskanih oseb ter njihovega izročanja pristojnim organom;  

 izvajanje preventivne dejavnosti na področju nadzorovanja in urejanja prometa;  

 izvajanje preventivne dejavnosti na področju vzdrževanja javnega reda in miru; 

 pisanje poročil; 

 izpolnjevanje ostalih obveznosti v skladu s Sporazumom o zaposlovanju vrhunskih 

športnikov in trenerjev v MO- SV, MNZ- Policiji in MF- CU. 

 

 

 

30.3. Delovno mesto: SAMOSTOJNI POLICIJSKI INŠPEKTOR 

        Šifra delovnega mesta:    

 

 

 

 

Nazivi 

 

Stopnje 

naziva 

Šifra   

naziva 

Zap.  

št.  

naziva 

 

Zahtevane 

delovne 

izkušnje 

 

Plačni  

Razred 

Samostojni policijski 

inšpektor I 

 

VII. 

 1 

 

6 let  

7 mesecev 

 

Samostojni policijski 

inšpektor II 

 

VIII. 

 2 

 

3 leta 

 7 mesecev 

 

Samostojni policijski 

inšpektor III 

 

IX. 

 3 

 

7 mesecev  

Predpisana izobrazba: Najmanj visoka strokovna /prva stopnja 

Karierni razred: III. 

Plačna skupina: 

Plačna podskupina: 

C 

C3 

Tarifni razred:  VII/1 

Posebni pogoji: -  izpit iz policijskih pooblastil 

Naloge: 

– izvajanje policijskih pooblastil; 

– načrtovanje, organiziranje, usklajevanje in kontroliranje dela področja; 

– sodelovanje pri preiskovanju hujših kaznivih dejanj, prometnih nesreč in drugih nezgod; 

– opravljanje nalog prekrškovnega organa v skladu s predpisi; 

– izvajanje zahtevnejših nalog in priprava zahtevnejših gradiv s predlogi ukrepov; 

– sodelovanje pri organiziranju dela; 

– pripravljanje analiz in poročil; 

– sodelovanje pri izpopolnjevanju in usposabljanju delavcev policije in drugih; 

– izvajanje nadzora; 

– opravljanje drugih nalog s svojega delovnega področja, ki jih naroči nadrejeni. 

 

  



8 

 

32.3. Delovno mesto: VIŠJI SAMOSTOJNI POLICIJSKI INŠPEKTOR 

         Šifra delovnega mesta:    

 

 

 

Nazivi 

 

Stopnje 

naziva 

Šifra   

naziva 

Zap.  

št.  

naziva 

 

Zahtevane 

delovne izkušnje 

 

Plačni  

Razred 

Višji samostojni policijski 

inšpektor I 

IV.  1 

 

6 let 41 

Višji samostojni policijski 

inšpektor II 

V.  2 

 

5 let 

 

39 

Višji samostojni policijski 

inšpektor III 

VI.  3 

 

4 leta 37 

Predpisana izobrazba: Najmanj visoka strokovna/prva stopnja 

Karierni razred: II. 

Plačna skupina:  

Plačna podskupina: 

C 

C3 

Tarifni razred:   VII/1 

Posebni pogoji:   -  izpit iz policijskih pooblastil 

Naloge: 

– izvajanje policijskih pooblastil; 

– spremljanje, analiziranje, proučevanje in ocenjevanje varnostnih razmer ter učinkovitosti in 

uspešnosti policijskega dela; 

– izvajanje najzahtevnejših nalog; 

– sodelovanje pri oblikovanju sistemskih rešitev in drugih najzahtevnejših gradiv; 

– opravljanje nalog prekrškovnega organa v skladu s predpisi; 

– zagotavljanje strokovne pomoči in izvajanje nadzora; 

– sodelovanje pri izpopolnjevanju in usposabljanju delavcev policije in drugih; 

– sodelovanje pri pripravi predpisov s področja dela; 

– sodelovanje v projektih; 

– usklajevanje nalog z drugimi državnimi organi in institucijami; 

– oblikovanje novih oblik policijskega dela; 

– sodelovanje pri izpopolnjevanju taktike policijskega dela; 

– opravljanje drugih nalog s svojega delovnega področja, ki jih naroči nadrejeni. 
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2. V poglavju »V. Uradniška delovna mesta in nazivi plačne podskupine C5 - Uradniki Finančne 

uprave« se: 

 

- pri delovnem mestu C056007 poimenovanje delovnega mesta FINANČNI KONTROLOR 

spremeni v VIŠJI FINANČNI KONTROLOR, 

- pri delovnem mestu C056008 poimenovanje delovnega mesta FINANČNI KONTROLOR 

SPECIALIST spremeni v VIŠJI FINANČNI KONTROLOR SPECIALIST, 

- doda novo delovno mesto: 

  

46.1. Delovno mesto: FINANČNI KONTROLOR 

         Šifra delovnega mesta:    

 

 

 

 

Nazivi:  

Stopnja 

naziva: 

Šifra   

naziva: 

Zap.  

št.  

naziva 

 

Zahtevane 

delovne izkušnje: 

 

Plačni  

razred: 

Finančni kontrolor I XIII.  

 

1 

 

6 let  

6 mesecev 

 

Finančni kontrolor II XIV.  

 

2 

 

3 leta  

6 mesecev 

 

 

Finančni kontrolor III 

 

XV.  

 

3 

 

6 mesecev  

Predpisana izobrazba: 

 

Najmanj: 

- srednje tehniško in drugo strokovno izobraževanje/srednja 

strokovna izobrazba 

- srednje splošno izobraževanje/srednja splošna izobrazba         

 

Karierni razred: 

 

V. 

Plačna skupina:  

Plačna podskupina: 

 

C 

C5 

Tarifni razred:   

 

V 

Posebni pogoji:   - strokovni izpit po Zakonu o finančni upravi 

Naloge: 

- kontroliranje pravočasnosti in pravilnosti vlaganja davčnih napovedi in davčnih obračunov ter 

predlaganje ukrepov; 

- vodenje enostavnih upravnih postopkov; 

- vodenje oziroma opravljanje posameznih procesnih dejanj v posebnih ugotovitvenih 

postopkov, za postopke, določene z Uredbo o določitvi upravnih zadev, v katerih lahko na prvi 

stopnji vodi posebni ugotovitveni postopek oziroma opravlja posamezna procesna dejanja 

uradna oseba finančne uprave, ki ima srednjo splošno ali strokovno izobrazbo; 

- vodenje postopka o prekršku pred izdajo odločbe ter izdaja plačilnega naloga v postopku o 

prekršku; 

- dajanje podatkov iz evidenc finančne uprave; 

- izdajanje potrdil iz evidenc finančne uprave; 

- izdajanje potrdil iz knjigovodske evidence; 
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- usklajevanje podatkov z davčnimi zavezanci; 

- priprava in knjiženje knjigovodskih dogodkov; 

- vodenje predpisanih evidenc; 

- razkritja; 

- informiranje zavezancev za davek; 

- vnašanje podatkov v računalniške baze podatkov za odmero; 

- opravljanje drugih nalog in dejanj, določenih z zakonom ali drugimi predpisi ter opravil, ki jih 

odredi nadrejeni. 

 

 

3. V poglavju »X. Uradniška delovna mesta in nazivi plačne podskupine C6 – Kontrolorji, 

revizorji, inšpektorji« se črtajo delovna mesta: 

 

- C066001 DAVČNI KONTROLOR,  

- C066002 DAVČNI KONTROLOR SPECIALIST,  

- C067001 DAVČNI INŠPEKTOR,  

- C067027 VIŠJI DAVČNI INŠPEKTOR,  

- C067028 VIŠJI DAVČNI PREISKOVALEC,  

- C067008 KONTROLOR SVETOVALEC,  

- C067009 KONTROLOR SVETOVALEC SPECIALIST,  

- C067010 KONTROLOR VIŠJI SVETOVALEC,  

- C067011 KONTROLOR VIŠJI SVETOVALEC SPECIALIST, 

 

4. Poglavje »XII. Uradniška delovna mesta in nazivi plačne podskupine C6 – Občinski redar« 

se spremeni tako, da se glasi: 

 

»XII. Uradniška delovna mesta in nazivi plačne podskupine C6 – Občinski redarji: 

 

 

106. Delovno mesto: OBČINSKI REDAR PRIPRAVNIK 

         Šifra delovnega mesta:  

 

 

Nazivi Stopnje 

naziva 

Šifra  

naziva 

Zap.  

št.  

naziva  

Zahtevane  

delovne izkušnje 

Plačni  

razred 

      

      

Občinski redar III  XV.   3  6 mesecev    

Predpisana izobrazba:  Najmanj: 

- srednja strokovna izobrazba  

- srednja splošna izobrazba  

Karierni razred:  V.  

Plačna skupina:  

Plačna podskupina:  

C  

C6 

Tarifni razred:  V  

Posebni pogoji:   
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Naloge:  

 usposabljanje za samostojno opravljanje nalog občinskega redarstva; 

 strokovno usposabljanje za opravo preizkusa znanja; 

 

* Za delovno mesto »občinski redar pripravnik* sklene skladno z 22. členom Zakona o 

občinskem redarstvu pogodbo o zaposlitvi občinski redar, ki še nima opravljenega strokovnega 

usposabljanja in preizkusa znanja. 

 

 

 

106.1. Delovno mesto: OBČINSKI REDAR 

           Šifra delovnega mesta: C065005 

 

 

Nazivi Stopnje 

naziva 

Šifra  

naziva 

Zap.  

št.  

naziva  

Zahtevane  

delovne izkušnje 

Plačni  

razred 

Občinski redar I XIII.  1 6 let, 6 mesecev  

Občinski redar II XIV.  2 3 leta, 6 mesecev  

Občinski redar III  XV.   3  6 mesecev    

Predpisana izobrazba:  Najmanj: 

- srednja strokovna izobrazba  

- srednja splošna izobrazba  

Karierni razred:  V.  

Plačna skupina:  

Plačna podskupina:  

C  

C6 

Tarifni razred:  V  

Posebni pogoji:  - preizkus znanja za opravljanje nalog občinskega 

redarstva in za uporabo pooblastil občinskega redarja 

 

Naloge:  

- neposredno opravljanje nalog in izvajanje pooblastil na podlagi zakona, ki ureja občinsko 

redarstvo; 

- nadzor nad izvajanjem zakonov ter odlokov občine ter izvajanje pooblastil iz stvarne 

pristojnosti občinskega redarstva; 

- vodenje enostavnih upravnih postopkov na I. stopnji; 

- vodenje prekrškovnih postopkov in izdajanje plačilnih nalogov; 

- izdajanje odredb v skladu z odlokom občine; 

- druge naloge s področja občinskega redarstva. 
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106.2. Delovno mesto: OBČINSKI REDAR VODJA SKUPINE 

           Šifra delovnega mesta:  

 

 

Nazivi Stopnje 

naziva 

Šifra  

naziva 

Zap.  

št.  

naziva  

Zahtevane  

delovne izkušnje 

Plačni  

razred 

Občinski redar  vodja skupine 

I 

XIII.  1 6 let, 6 mesecev  

Občinski redar vodja skupine 

II 

XIV.  2 3 leta, 6 mesecev  

Občinski redar vodja skupine  

III  

XV.   3  6 mesecev    

Predpisana izobrazba:  Najmanj: 

- srednja strokovna izobrazba  

- srednja splošna izobrazba  

Karierni razred:  V.  

Plačna skupina:  

Plačna podskupina:  

C  

C6 

Tarifni razred:  V  

Posebni pogoji:  - preizkus znanja za opravljanje nalog občinskega 

redarstva in za uporabo pooblastil občinskega redarja 

 

Naloge:  

- neposredno opravljanje nalog in izvajanje pooblastil na podlagi zakona, ki ureja občinsko 

redarstvo; 

- nadzor nad izvajanjem zakonov ter odlokov občine ter izvajanje pooblastil iz stvarne 

pristojnosti občinskega redarstva, vodenje prekrškovnih postopkov in izdajanje plačilnih 

nalogov; 

- izvajanje nalog, skladno s prioritetami, določenimi v občinskem programu varnosti; 

- vodenje enostavnih upravnih postopkov na I. stopnji; 

- vodenje, organiziranje in kontroliranje dela izmene/skupine; 

- opravljanje nalog z delovnega področja izmene/skupine; 

- vodenje določenih evidenc in pripravljanje poročil; 

- druge naloge s področja občinskega redarstva; 

- opravljanje drugih nalog enake zahtevnosti s svojega delovnega področja, ki jih naroči 

nadrejeni. 

 

 

 

 

 

106.3. Delovno mesto: VIŠJI OBČINSKI REDAR 

           Šifra delovnega mesta:  

 

 

 

Nazivi Stopnje 

naziva 

Šifra  

naziva 

Zap.  

št.  

naziva  

Zahtevane  

delovne izkušnje 

Plačni  

razred 

Višji občinski redar I X.  1 6 let, 6 mesecev  

Višji občinski redar II XI.  2 3 leta, 6 mesecev  
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Višji občinski redar III  XII.   3  6 mesecev    

Predpisana izobrazba:  Najmanj: 

- višja strokovna izobrazba  

- višješolska izobrazba (prejšnja) 

Karierni razred:  IV.  

Plačna skupina:  

Plačna podskupina:  

C  

C6 

Tarifni razred:  VI. 

Posebni pogoji:  - predpisan preizkus znanja za vodenje in odločanje v 

prekrškovnem postopku 

- preizkus znanja za opravljanje nalog občinskega 

redarstva in za uporabo pooblastil občinskega redarja 

- strokovni izpit iz upravnega postopka 

 

Naloge:  

- neposredno opravljanje nalog in izvajanje pooblastil na podlagi zakona, ki ureja občinsko 

redarstvo; 

- nadzor nad izvajanjem zakonov ter odlokov občine ter izvajanje pooblastil iz stvarne 

pristojnosti občinskega redarstva; 

- izvajanje nalog, skladno s prioritetami, določenimi v občinskem programu varnosti; 

- vodenje zahtevnih upravnih postopkov na I. stopnji; 

- vodenje in odločanje v prekrškovnem postopku; 

- vodenje, organiziranje in kontroliranje dela izmene/skupine; 

- opravljanje nalog z delovnega področja izmene/skupine; 

- vodenje določenih evidenc in pripravljanje poročil; 

- sodelovanje pri izpopolnjevanju in usposabljanju delavcev izmene/skupine;  

- opravljanje nalog prekrškovnega organa v skladu s predpisi; 

- druge naloge s področja občinskega redarstva; 

- opravljanje drugih nalog enake zahtevnosti z delovnega področja  po odredbi  

nadrejenega. 

 

 

 

 

106.4. Delovno mesto: OBČINSKI REDAR SVETOVALEC 

           Šifra delovnega mesta:  

 

 

 

Nazivi Stopnje 

naziva 

Šifra  

naziva 

Zap.  

št.  

naziva  

Zahtevane  

delovne izkušnje 

Plačni  

razred 

Občinski redar svetovalec I VII.  1 6 let, 7 mesecev  

Občinski redar svetovalec II VIII.  2 3 leta, 7 mesecev  

Občinski redar svetovalec III  IX.   3  7 mesecev    

Predpisana izobrazba:  Najmanj: 

-  specializacija po višješolski izobrazbi (prejšnja) 

- visokošolska strokovna izobrazba (prejšnja) 

- visokošolska strokovna izobrazba (prva bolonjska 

stopnja) 

visokošolska univerzitetna izobrazba (prva bolonjska 

stopnja) 
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Karierni razred:  III.  

Plačna skupina:  

Plačna podskupina:  

C  

C6 

Tarifni razred:  VII/1. 

Posebni pogoji:  - predpisan preizkus znanja za vodenje in odločanje v 

prekrškovnem postopku 

- preizkus znanja za opravljanje nalog občinskega 

redarstva in za uporabo pooblastil občinskega redarja 

- strokovni izpit iz upravnega postopka 

 

Naloge:  

- neposredno opravljanje nalog in izvajanje pooblastil na podlagi zakona, ki ureja občinsko 

redarstvo; 

- nadzor nad izvajanjem zakonov ter odlokov občine ter izvajanje pooblastil iz stvarne 

pristojnosti občinskega redarstva; 

- izvajanje nalog, skladno s prioritetami, določenimi v občinskem programu varnosti; 

- vodenje in odločanje v prekrškovnem postopku; 

-  vodenje in odločanje v bolj zahtevnih upravnih postopkih na I. stopnji; 

- sodelovanje pri načrtovanju operativnega dela ter organiziranje, nadziranje in koordiniranje 

dela; 

- sodelovanje pri izpopolnjevanju in usposabljanju občinskih redarjev; 

- neposredno vodenje zahtevnejših operativnih nalog; 

- priprava analiz in poročil; 

- samostojno opravljanje drugih zahtevnejših nalog; 

- opravljanje drugih nalog enake zahtevnosti z delovnega področja  po odredbi nadrejenega. 

 

 

 

 

 

 

106.5. Delovno mesto: OBČINSKI REDAR VIŠJI SVETOVALEC 

           Šifra delovnega mesta: C06 

 

 

 

Nazivi Stopnje 

naziva 

Šifra  

naziva 

Zap.  

št.  

naziva  

Zahtevane  

delovne izkušnje 

Plačni  

razred 

Občinski redar višji svetovalec 

I 

IV.  1 6 let  

Občinski redar višji svetovalec 

II 

V.  2 5 let  

Občinski redar višji svetovalec 

III  

VI.   3  4 leta   

Predpisana izobrazba:  Najmanj: 

- specializacija po višješolski izobrazbi (prejšnja) 

- visokošolska strokovna izobrazba (prejšnja) 

- visokošolska strokovna izobrazba (prva bolonjska 

stopnja) 
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- visokošolska univerzitetna izobrazba (prva bolonjska 

stopnja) 

 

Karierni razred:  II.  

Plačna skupina:  

Plačna podskupina:  

C  

C6 

Tarifni razred:  VII/1. 

Posebni pogoji:  - predpisan preizkus znanja za vodenje in odločanje v 

prekrškovnem postopku 

- preizkus znanja za opravljanje nalog občinskega 

redarstva in za uporabo pooblastil občinskega redarja 

- strokovni izpit iz upravnega postopka 

 

Naloge:  

- neposredno opravljanje nalog in izvajanje pooblastil na podlagi zakona, ki ureja občinsko 

redarstvo; 

- nadzor nad izvajanjem zakonov ter odlokov občine ter izvajanje pooblastil iz stvarne 

pristojnosti občinskega redarstva; 

- izvajanje nalog, skladno s prioritetami, določenimi v občinskem programu varnosti; 

- vodenje in odločanje v prekrškovnem postopku; 

- vodenje in odločanje v najzahtevnejših upravnih postopkih na I. stopnji; 

- spremljanje, analiziranje, proučevanje in ocenjevanje varnostnih razmer ter učinkovitosti in 

uspešnosti redarskega dela; 

- neposredno vodenje najzahtevnejših operativnih nalog; 

- načrtovanje operativnega dela, organiziranje, nadziranje in koordiniranje dela; 

- samostojna priprava drugih zahtevnejših gradiv in sodelovanje pri pripravi najzahtevnejših 

gradiv; 

- samostojna izvedba izpopolnjevanja in usposabljanja občinskih redarjev; 

- usklajevanje nalog z drugimi organi in institucijami; 

- oblikovanje in načrtovanje novih oblik operativnega dela; 

- samostojno opravljanje drugih najzahtevnejših nalog; 

- opravljanje drugih najzahtevnejših nalog z delovnega podorčja po odredbi nadrejenega. 

 

 

 

 

 

 

2. člen 

3.  

 

V Prilogi III: »Razvrstitev strokovno tehničnih delovnih mest«: 

 

1. V plačni podskupini J1 se: 

 

- črta delovno mesto 151. »J016009 INŽENIR INŠTRUKTOR VI« in  

- dodata novi delovni mesti: 

-  

 

129.1. Delovno mesto: VARSTVENIK OBALNEGA MORJA V 

           Šifra delovnega mesta:  
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Zahtevane delovne izkušnje: 6 mesecev 

Predpisana izobrazba: - srednja strokovna izobrazba 

- srednja splošna izobrazba 

Plačna skupina: J 

Plačna podskupina: J1 

Tarifni razred: V 

Posebni pogoji:  

Naloge: 

 

- odstranjevanja odpadkov, nevarnih snovi, kužnih snovi na morju; 
- upravljanje s transportnimi sredstvi, priklopniki, polpriklopniki in avtodvigalom; 
- upravljanje z lahko gradbeno mehanizacijo; 
- skladiščno poslovanje; 
- izvajanje manjših vzdrževalnih del in popravil na plovilih, objektih in opremi; 
- opravljanje administrativno tehničnih nalog z delovnega področja; 
- izdelava poročil in vodenje evidenc;  
- priprava podatkov in informacij z delovnega področja. 

 

 

 

 

 

 

 

151.1.  Delovno mesto: DELOVNI INŠTRUKTOR UIKS VI 

            Šifra delovnega mesta:  

 

 

Zahtevane delovne izkušnje: 3 leta 

Predpisana izobrazba: - višja strokovna izobrazba 

- višješolska izobrazba (prejšnja) 

Plačna skupina: J 

Plačna podskupina: J1 

Tarifni razred: VI 

Posebni pogoji: pedagoško andragoški izpit 

Naloge: 

- neposredno stalno in aktivno nadzorovanje sistemov in naprav ter vodenje 

področja; 

- priprava na inštruktažo po programih usposabljanja, spremljanje novosti na 

področju stroke; 

- uvajanje v posebnosti poklica; 

- inštruiranje za naloge na področju energetskih sistemov in naprav; 

- ocenjevanje sposobnosti in razvoja kandidatov, sodelovanje z in v izpitnih 

komisijah; 

- neposredno stalno in aktivno nadzorovanje računalniških in informacijskih 

sistemov in naprav ter vodenje tega področja. 

 

 

 



17 

 

2. V plačni podskupini J3 se: 

 

- črtajo delovna mesta J035050 POMOČNIK PRAVOSODNEGA POLICISTA V, J036004 

GLAVNI PLANER (UIKS) VI, J036006 GLAVNI TERMINER (UIKS) VI IN J036014 

RAZVIJALEC IZDELKOV TEHNOLOG (UIKS) VI in  

- določijo nova delovna mesta: 

 

 

38.1. Delovno mesto: ORODJAR - OROŽAR IV 

        Šifra delovnega mesta:  

 

 

Zahtevane delovne izkušnje:  1 leto 

Predpisana izobrazba:  - srednja poklicna izobrazba 

Plačna skupina:  J 

Plačna podskupina:  J3 

Tarifni razred:  IV 

Posebni pogoji:  - 

Naloge:  
- vzdrževanje prilagajanje  in popravljanje orodja, matric, šablon, ključavnic in drugih kovinskih 

predmetov ter vojaškega in športnega orožja;  
- izdelovanje delov naprav in orodij ter priprava za uporabo; 
- opravljanje enostavnejših del v delavnici in druga kovinarska dela. 

 

 

 

38.2. Delovno mesto: OROŽAR IV 

         Šifra delovnega mesta:  

 

Zahtevane delovne izkušnje:  1 leto 

Predpisana izobrazba:  - srednja poklicna izobrazba 

Plačna skupina:  J 

Plačna podskupina:  J3 

Tarifni razred:  IV 

Posebni pogoji:  - 

Naloge:  
- vzdrževanje prilagajanje  in popravljanje vojaškega in športnega orožja ter orožarskih pripomočkov; 
- odprava morebitnih napak in težav na vojaškem in športnem orožju; 
- pregled tehnične ustreznosti orožja; 
- - opravljanje enostavnejših del v delavnici in druga kovinarska dela.  

 

 

 

43.1. Delovno mesto: SKLADIŠČNIK SIMES IV 

         Šifra delovnega mesta:  

 

 

Zahtevane delovne izkušnje:  1 leto 

Predpisana izobrazba:  - srednja poklicna izobrazba 
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Plačna skupina:  J 

Plačna podskupina:  J3 

Tarifni razred:  IV 

Posebni pogoji:  - 

Naloge:  
- skladiščenje in pregledovanje ustreznosti embalaže ter pomoč pri transportu streliva in 

minskoeksplozivnih sredstev (SIMES); 
- pregled materialno tehničnih sredstev pri prevzemu ter pripravljanje prejemnih in izdajnih nalogov; 
- vzdrževanje ustrezne mikroklime za skladiščenje streliva in minskoeksplozivnih sredstev (SIMES);  
- vzdrževanje reda in čistoče v skladišču. 

 

 

 

58.1. Delovno mesto: VZDRŽEVALEC ZA SPECIALNA VOZILA IV 

         Šifra delovnega mesta:  

 

 

Zahtevane delovne izkušnje:  1 leto 

Predpisana izobrazba:  - srednja poklicna izobrazba 

Plačna skupina:  J 

Plačna podskupina:  J3 

Tarifni razred:  IV 

Posebni pogoji:  - 

Naloge:  
- prilagajanje, vzdrževanje, vgrajevanje, servisiranje in popravljanje motorjev ter elektronske, elektro, 

specialne in sorodne opreme bojnih, specialnih in nebojnih vozil; 
- izdelovanje, vgrajevanje in popravljanje predmetov ali delov predmetov iz kovinskih plošč na bojnih, 

specialnih in nebojnih vozilih;  
-  vzdrževanje reda in čistoče v delavnici. 

 

 

 

 

 

 

103.1. Delovno mesto: OROŽAR V 

           Šifra delovnega mesta:  

 

Zahtevane delovne izkušnje:  2 leti 

Predpisana izobrazba:  
- srednja strokovna izobrazba 
- srednja splošna izobrazba 

Plačna skupina:  J 

Plačna podskupina:  J3 

Tarifni razred:  V 

Posebni pogoji:  - 

Naloge:  
- vzdrževanje prilagajanje in popravljanje vojaškega in športnega orožja ter orožarskih pripomočkov; 
- odprava morebitnih napak in težav na vojaškem in športnem orožju; 
- opravljanje zahtevnejših del v delavnici in druga kovinarska dela; 
- pregled tehnične ustreznosti orožja  in vodenje potrebnih evidenc ter izdaja potrdil. 

 

 

115.1. Delovno mesto: SKLADIŠČNIK SIMES V 
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           Šifra delovnega mesta:  

 

Zahtevane delovne izkušnje:  2 leti 

Predpisana izobrazba:  
- srednja strokovna izobrazba 
- srednja splošna izobrazba 

Plačna skupina:  J 

Plačna podskupina:  J3 

Tarifni razred:  V 

Posebni pogoji:  - 

Naloge:  
- skladiščenje in pregledovanje ustreznosti embalaže in streliva in minskoeksplozivnih sredstev 

SIMES; 
- pregled materialno tehničnih sredstev pri prevzemu ter pripravljanje prejemnih in izdajnih nalogov;  
- vzdrževanje ustrezne mikroklime za skladiščenje streliva in minskoeksplozivnih sredstev SIMES; 
- vodenje evidence o stanju zalog v skladišču. 

 

 

136.1. Delovno mesto: VZDRŽEVALEC ZA SPECIALNA VOZILA V 

           Šifra delovnega mesta:  

 

Zahtevane delovne izkušnje:  2 leti 

Predpisana izobrazba:  
- srednja strokovna izobrazba 
- srednja splošna izobrazba 

Plačna skupina:  J 

Plačna podskupina:  J3 

Tarifni razred:  V 

Posebni pogoji:  - 

Naloge:  
- prilagajanje, vzdrževanje, vgrajevanje, servisiranje in popravljanje motorjev ter elektronske, elektro, 

specialne in sorodne opreme bojnih, specialnih in nebojnih vozil; 
- postavljanje diagnoze stanja vozil in zagotavljanje ustreznosti diagnostične opreme; 
-  naročanje rezervnih delov in vodenje potrebnih evidenc. 

 

 

 

 

150.1. Delovno mesto: INŠTRUKTOR UIKS VI 

           Šifra delovnega mesta: 

 

 

 

Zahtevane delovne izkušnje: 6 mesecev 

Predpisana izobrazba: - višja strokovna izobrazba 

- višješolska izobrazba (prejšnja) 

Plačna skupina: J 

Plačna podskupina: J3 

Tarifni razred: VI 

Posebni pogoji: - 

Naloge: 

- izdelovanje terminskih planov; 

- odpiranje in spremljanje delovnih nalogov; 

- aktivnosti pri zaključevanju in obračunu delovnih nalog; 
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- izdelovanje osnov za terminiranje; 

- občasno uvajanje in usposabljanje zaprtih oseb za delo ter izvajanje skupinskih 

in individualnih programov dela za zaprte osebe; 

- operativno pripravljanje proizvodnje. 

 

 

 

 

 

KONČNA DOLOČBA 

 

 

3. člen 

 

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

pa se začne z dnem uveljavitve Aneksa h Kolektivni pogodbi za državno upravo, uprave 

pravosodnih organov in uprave samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, 

št. 60/08, 83/10, 89/10, 106/15 in 51/16), sklenjenega za realizacijo V. točke Dogovora o ukrepih 

na področju stroškov dela in drugih ukrepih v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 88/2016). 

 

 

 

 

 

 

Št.  

Ljubljana, dne 

EVA  2017-3130-0030 

 

 

 

Vlada Republike Slovenije 

dr. Miroslav Cerar 

predsednik 

 

 

  

http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=KOLP235
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=KOLP235
http://www.uradni-list.si/1/content?id=87108&part=u&highlight=kolektivna+pogodba
http://www.uradni-list.si/1/content?id=100422
http://www.uradni-list.si/1/content?id=100701
http://www.uradni-list.si/1/content?id=124855#!/Aneks-st-1-h-Kolektivni-pogodbi-za-drzavno-upravo-uprave-pravosodnih-organov-in-uprave-samoupravnih-lokalnih-skupnosti-tarifni-del
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2016-01-2257
http://www.uradni-list.si/1/content?id=129137#!/Dogovor-o-ukrepih-na-podrocju-stroskov-dela-in-drugih-ukrepih-v-javnem-sektorju
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OBRAZLOŽITEV 

 

UVOD 

 

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

 

Prvi odstavek 41. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07 - uradno prečiščeno 

besedilo, 65/08, 69/08 - ZTFI-A, 69/08 - ZZavar-E in 40/12 - ZUJF), v skladu s katerim skupna 

izhodišča za sistemizacijo v organih državne uprave in upravah lokalnih skupnosti določi vlada z 

uredbo.  

 

Splošna obrazložitev v zvezi s predlogom predpisa, če je potrebna: / 

 

Predstavitev presoje posledic na posamezna področja, če te niso mogle biti celovito 

predstavljene v predlogu zakona: / 

 

 

VSEBINSKA OBRAZLOŽITEV  

 

 

V okviru pogajanj za odpravo anomalij v plačnem sistemu, ki so potekala skladno z Dogovorom 

o ukrepih na področju stroškov dela in drugih ukrepih v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 

88/2016) so bile med pogajalsko skupino sindikatov in vlado dogovorjene in usklajene tudi 

spremembe glede nabora delovnih mest, ki so v plačne razrede uvrščena v Kolektivni pogodbi 

za državno upravo, uprave pravosodnih organov in uprave samoupravnih lokalnih 

skupnosti (Uradni list RS št. 60/08, 83/10, 89/10, 106/15, 51/16).  

 

Skladno z 78. členom Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07 - uradno prečiščeno 

besedilo, 65/08, 69/08 - ZTFI-A, 69/08 - ZZavar-E in 40/12 – ZUJF) uradniška delovna mesta v 

organih državne uprave, pravosodnih organih in upravah lokalnih skupnosti  in strokovno-

tehnična delovna mesta za državne organe in občine razvrsti vlada z uredbo. Navedena delovna 

mesta so v plačne razrede uvrščena v kolektivni pogodbi.  

 

Predlog sprememb in dopolnitev Uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o notranji 

organizaciji, sistemizaciji, delovnih mestih in nazivih v organih javne uprave in v pravosodnih 

organih vsebuje nova delovna mesta in spremembe pri delovnih mestih, kjer je bilo predlagano 

preimenovanje delovnih mest, prav tako pa so določena delovna mesta črtana, saj je bilo 

ugotovljeno, da za izvajanje nalog niso več potrebna.  

http://www.uradni-list.si/1/content?id=129137#%21/Dogovor-o-ukrepih-na-podrocju-stroskov-dela-in-drugih-ukrepih-v-javnem-sektorju
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=KOLP235
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=KOLP235
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=KOLP235
http://www.uradni-list.si/1/content?id=87108&part=u&highlight=kolektivna+pogodba
http://www.uradni-list.si/1/content?id=100422
http://www.uradni-list.si/1/content?id=100701
http://www.uradni-list.si/1/content?id=124855#%21/Aneks-st-1-h-Kolektivni-pogodbi-za-drzavno-upravo-uprave-pravosodnih-organov-in-uprave-samoupravnih-lokalnih-skupnosti-tarifni-del
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2016-01-2257

