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Uredba o prenehanju veljavnosti Uredbe
o skupnih osnovah in kriterijih, na podlagi
katerih delavcem v državnih organih
in funkcionarjem, ki jih imenuje Vlada
Republike Slovenije, pripada nadomestilo
za ločeno življenje

Na podlagi 69. člena in drugega odstavka 71. člena Zakona o delavcih v državnih organih (Uradni list RS – stari,
št. 15/90, 5/91, 18/91, 22/91 in Uradni list RS/I, št. 2/91 ter
Uradni list RS, št. 4/93, 18/94 – ZRPJZ, 70/97, 87/97 – ZPSDP,
38/99 in 56/02 – ZJU) in 18. člena Zakona o funkcionarjih v
državnih organih (Uradni list RS – stari, št. 30/90, 18/91, 22/91
in Uradni list RS/I, št. 2/91 ter Uradni list RS, št. 4/93 in 18/94
– ZRPJZ) izdaja Vlada Republike Slovenije

UREDBO
o prenehanju veljavnosti Uredbe o skupnih
osnovah in kriterijih, na podlagi katerih
delavcem v državnih organih in funkcionarjem,
ki jih imenuje Vlada Republike Slovenije, pripada
nadomestilo za ločeno življenje
1. člen
Z dnem uveljavitve te uredbe preneha veljati Uredba o skupnih osnovah in kriterijih, na podlagi katerih delavcem v državnih
organih in funkcionarjem, ki jih imenuje Vlada Republike Slovenije,
pripada nadomestilo za ločeno življenje (Uradni list RS, št. 46/02).
2. člen
Ta uredba začne veljati s prvim dnem v mesecu, ki sledi
mesecu, v katerem je bil uveljavljen Zakon za uravnoteženje
javnih financ (Uradni list RS, št. 40/12).
Št. 00730-16/2012
Ljubljana, dne 31. maja 2012
EVA 2012-2030-0019
Janez Janša l.r.
Predsednik

1726.

Uredba o prenehanju veljavnosti Uredbe
o povračilu stroškov prevoza na delo in z dela
javnim uslužbencem in funkcionarjem
v državnih organih

Na podlagi drugega odstavka 71. člena Zakona o delavcih
v državnih organih (Uradni list RS – stari, št. 15/90, 5/91, 18/91,

Leto XXII

22/91 in Uradni list RS/I, št. 2/91 ter Uradni list RS, št. 4/93,
18/94 – ZRPJZ, 70/97, 87/97 – ZPSDP, 38/99 in 56/02 – ZJU)
in 18. člena Zakona o funkcionarjih v državnih organih (Uradni
list RS – stari, št. 30/90, 18/91, 22/91 in Uradni list RS/I, št. 2/91
ter Uradni list RS, št. 4/93 in 18/94 – ZRPJZ) izdaja Vlada
Republike Slovenije

UREDBO
o prenehanju veljavnosti Uredbe o povračilu
stroškov prevoza na delo in z dela javnim
uslužbencem in funkcionarjem
v državnih organih
1. člen
Z dnem uveljavitve te uredbe preneha veljati Uredba o povračilu stroškov prevoza na delo in z dela javnim uslužbencem
in funkcionarjem v državnih organih (Uradni list RS, št. 95/06
in 16/07).
2. člen
Ta uredba začne veljati s prvim dnem v mesecu, ki sledi
mesecu, v katerem je bil uveljavljen Zakon za uravnoteženje
javnih financ (Uradni list RS, št. 40/12).
Št. 00730-14/2012
Ljubljana, dne 31. maja 2012
EVA 2012-2030-0034
Janez Janša l.r.
Predsednik

1727.

Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe
o plačah direktorjev v javnem sektorju

Na podlagi drugega odstavka 11. člena Zakona o sistemu
plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 108/09 – uradno prečiščeno besedilo, 13/10, 59/10, 85/10, 107/10, 35/11 in 40/12
– ZUJF) izdaja Vlada Republike Slovenije

UREDBO
o spremembah in dopolnitvah Uredbe o plačah
direktorjev v javnem sektorju
1. člen
V Uredbi o plačah direktorjev v javnem sektorju (Uradni
list RS, št. 73/05, 103/05, 12/06, 36/06, 46/06, 77/06, 128/06,
37/07, 95/07, 112/07, 104/08, 123/08, 21/09, 61/09, 91/09,
3/10, 27/10, 45/10, 62/10, 88/10, 10/11, 45/11, 53/11, 86/11 in
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26/12) se v 6. členu za tretjim odstavkom dodata novi četrti in
peti odstavek, ki se glasita:
»(4) Vrednosti podrobnejših kriterijev za posamezen tip
osebe javnega prava se preverjajo vsako leto na stanje 1. septembra. Ob spremembah pri osebah javnega prava, ki imajo za
posledico drugačen seštevek posameznih podrobnejših kriterijev in bi privedle do spremembe plačnega razreda, se delovno
mesto uvrsti v plačni razred, ki ustreza novemu seštevku.
Ta sprememba ne povzroči spremembe pri uvrstitvah drugih
delovnih mest direktorjev pri istem tipu oseb javnega prava.
Spremenjena uvrstitev delovnega mesta direktorja začne veljati
1. novembra istega leta.
(5) Uvrstitve delovnih mest direktorjev iz priloge I uredbe
se preverjajo vsako leto na stanje 1. septembra, pri čemer
spremenjena uvrstitev delovnega mesta direktorja začne veljati
1. novembra istega leta.«.
2. člen
V drugem odstavku 12. člena se drugi stavek spremeni
tako, da se glasi:
»Zmanjšanje osnovnih plač se odpravi s prvim dnem v
mesecu, ki sledi mesecu, v katerem je bil uveljavljen Zakon za
uravnoteženje javnih financ (Uradni list RS, št. 40/12).«.
KONČNA DOLOČBA
3. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Novi četrti in peti odstavek 6. člena uredbe se začneta
uporabljati 1. januarja 2014.
Št. 00730-17/2012
Ljubljana, dne 31. maja 2012
EVA 2012-2030-0017
Janez Janša l.r.
Predsednik

1728.

Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe
o delovni uspešnosti iz naslova prodaje blaga
in storitev na trgu

Na podlagi drugega odstavka 22.i člena Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 108/09 – uradno
prečiščeno besedilo, 13/10, 59/10, 85/10, 107/10, 35/11 in
40/12 – ZUJF) izdaja Vlada Republike Slovenije

UREDBO
o spremembah in dopolnitvah
Uredbe o delovni uspešnosti iz naslova prodaje
blaga in storitev na trgu
1. člen
V Uredbi o delovni uspešnosti iz naslova prodaje blaga in
storitev na trgu (Uradni list RS, št. 97/09) se v prvem odstavku
3. člena številka »60« nadomesti s številko »50«.
2. člen
V prvem odstavku 7. člena se 1. in 2. točka spremenita
tako, da se glasita:
»1. izkazuje izravnane prihodke in odhodke za izvajanje
javne službe na obrazcu Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti (priloga 3/B) Pravilnika

Uradni list Republike Slovenije
o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 115/02,
21/03, 134/03, 126/04, 120/07, 124/08, 58/10, 60/10 – popr.,
104/10 in 104/11) v seštevku AOP 691 + AOP 693 ali v seštevku AOP 692 + AOP 693 v stolpcu 4,
2. izkazuje vsaj izravnane prihodke in odhodke od prodaje blaga in storitev na trgu na obrazcu Izkaz prihodkov in
odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti (priloga
3/B) Pravilnika o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni
list RS, št. 115/02, 21/03, 134/03, 126/04, 120/07, 124/08,
58/10, 60/10 – popr., 104/10 in 104/11) v seštevku AOP 691
+ AOP 693 ali v seštevku AOP 692 + AOP 693 v stolpcu 5.«.
Za drugim odstavkom se doda novi tretji odstavek, ki se
glasi:
»(3) Uporabnik proračuna s področja kulture ne glede na
določbo 1. točke prvega odstavka tega člena izpolnjuje pogoje
iz 2. točke 22.j člena ZSPJS, če v letnem poročilu za preteklo
leto izkazuje vsaj izravnane prihodke in odhodke za izvajanje
javne službe.«.
3. člen
V prilogi uredbe Elementi za določitev dovoljenega obsega sredstev za delovno uspešnost iz naslova prodaje blaga in
storitev na trgu se v opombi pod zaporedno številko 1 številka
»689« nadomesti s številko »691«.

PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
4. člen
Pravilniki, izdani na podlagi 3. člena uredbe, se uskladijo
s to uredbo najpozneje do 31. decembra 2012.
5. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Spremenjeni 3. člen uredbe se začne uporabljati s
prvim dnem v mesecu, ki sledi mesecu, v katerem je uveljavljen Zakon za uravnoteženje javnih financ (Uradni list
RS, št. 40/12). Do začetka uporabe spremenjenega 3. člena
uredbe se uporablja določba 3. člena Uredbe o delovni
uspešnosti iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu (Uradni list RS, št. 97/09).
Spremenjeni 7. člen uredbe in spremenjena priloga uredbe se prvič uporabita za letna poročila, ki se oddajo v letu 2013
za leto 2012.
Št. 00730-18/2012
Ljubljana, dne 31. maja 2012
EVA 2012-2030-0033
Janez Janša l.r.
Predsednik

1729.

Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe
o plačah in drugih prejemkih pripadnikov
Slovenske vojske pri izvajanju obveznosti,
prevzetih v mednarodnih organizacijah
oziroma z mednarodnimi pogodbami

Na podlagi 98.c člena Zakona o obrambi (Uradni list RS,
št. 103/04 – uradno prečiščeno besedilo) in 90. člena Zakona
o službi v Slovenski vojski (Uradni list RS, št. 68/07 in 58/08 –
ZSPJS-I) izdaja Vlada Republike Slovenije
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UREDBO
o spremembah in dopolnitvah Uredbe o plačah
in drugih prejemkih pripadnikov Slovenske
vojske pri izvajanju obveznosti, prevzetih
v mednarodnih organizacijah oziroma
z mednarodnimi pogodbami
1. člen
V Uredbi o plačah in drugih prejemkih pripadnikov Slovenske vojske pri izvajanju obveznosti, prevzetih v mednarodnih
organizacijah oziroma z mednarodnimi pogodbami (Uradni list
RS, št. 67/08 in 98/10) se v 5. členu v drugem odstavku za
besedilom »Pripadniku v MOM se plača obračunava po tej
uredbi« postavi vejica in doda »vendar le v višini nominalne
osnove in brez dodatkov,«.
2. člen
V 6. členu se v tretjem odstavku na koncu besedila doda
»Te nominalne osnove se usklajujejo s plačno lestvico, določeno za plače v Republiki Sloveniji z zakonom, ki ureja sistem
plač v javnem sektorju, tako kot se s to plačno lestvico usklajujejo plače javnih uslužbencev za delo v tujini.«.
Peti odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(5) Nominalna osnova za opravljanje vojaške službe
oziroma službe izven države za izračun plače za posamezno
formacijsko dolžnost oziroma naziv po dnevih iz prejšnjega
odstavka se izračuna na podlagi ustrezne nominalne osnove za
opravljanje vojaške službe izven države iz priloge 1 te uredbe,
deljene s številom vseh dni v mesecu, za katerega se izračunava plača, pomnožene s številom dni, ki jih prebije pripadnik
v MOM in so plačani.«.
Šesti odstavek se črta.
3. člen
V 8. členu se črta drugi odstavek.
Tretji odstavek postane drugi odstavek. V njem se črtata
besedi »prvega in«.
4. člen
V 9. členu se črta drugi odstavek.
Dosedanji tretji, četrti in peti odstavek postanejo drugi,
tretji in četrti odstavek.
5. člen
V 10. členu se črta četrti odstavek.
Dosedanji peti odstavek postane četrti odstavek.
6. člen
V 11. členu se črta drugi odstavek.
7. člen
Priloga 1 se nadomesti z novo prilogo 1, ki je kot priloga
sestavni del te uredbe.
Priloga 2 se črta.
KONČNA DOLOČBA
8. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije, uporablja pa se od prvega dne naslednjega meseca, ki sledi mesecu, v katerem je uveljavljen Zakon
za uravnoteženje javnih financ (Uradni list RS, št. 40/12).
Št. 00718-5/2012
Ljubljana, dne 31. maja 2012
EVA 2012-1911-0013
Janez Janša l.r.
Predsednik
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Priloga 1
šifra
DMN

1.
T041001
T041002
T041003
T041004
T041005
T041006
T041007
T041008
T041009
T041010
T041011
T041012
T041013
T041014
T041015
T041016
T041017
T041018
T041019
T041020
T041021
T041022
T041023
T041024
T041025
T041026
T041027
T041028
T041029
T041030
T041031
T041032
T041033
T041034
T041035
T041036
T041037
T041038
T041039
T041040
T041041
T041042
T041043

delovno mesto/naziv

stopnja
nominalne
osnove
2.

vojak II
NVU I. razreda
sodelavec I
avtoklepar IV
avtomehanik IV
elektromehanik IV
orodjar IV
orožar IV
vzdrževalec IV-II
vojak I
NVU II. razreda
referent IV
elektrotehnik/elektronik V
orodjar V
orožar V
vzdrževalec V-I
analitik V
sistemski administrator V
podddesetnik
NVU III. razreda
referent III
desetnik
NVU IV. razreda
referent II
pirotehnik V
pirotehnik orožar V
pirotehnik NUS V
srednja medicinska sestra v intenzivni terapiji III
naddesetnik
NVU V. razreda
referent I
vodnik
NVU VI. razreda
višji referent III
analitik VI
sistemski administrator VI
višji vodnik
NVU VII. razreda
višji referent II
štabni vodnik
NVU VIII. razreda
višji referent I
poročnik

3.

011
011
011
011
011
011
011
011
011
021
021
021
021
021
021
021
021
021
031
031
031
041
041
041
041
041
041
041
051
051
051
061
061
061
061
061
071
071
071
081
081
081
091

vrednost
nominalne
osnove v
eurih na
mesec
4.
1.298,97
1.298,97
1.298,97
1.298,97
1.298,97
1.298,97
1.298,97
1.298,97
1.298,97
1.391,75
1.391,75
1.391,75
1.391,75
1.391,75
1.391,75
1.391,75
1.391,75
1.391,75
1.438,14
1.438,14
1.438,14
1.484,53
1.484,53
1.484,53
1.484,53
1.484,53
1.484,53
1.484,53
1.530,93
1.530,93
1.530,93
1.670,09
1.670,09
1.670,09
1.670,09
1.670,09
1.762,88
1.762,88
1.762,88
1.948,45
1.948,45
1.948,45
2.134,01

1
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T041044
T041045
T041046
T041047
T041048
T041049
T041050
T041051
T041052
T041053
T041054
T041055
T041056
T041057
T041058
T041059
T041060
T041061
T041062
T041063
T041064
T041065
T041066
T041067
T041068
T041069
T041070
T041071
T041072
T041073
T041074
T041075
T041076
T041077
T041078
T041079
T041080
T041081
T041082
T041083
T041084
T041085
T041086
T041087
T041088
T041089
T041090
T041091
T041092

višji štabni vodnik
VVU IX. razreda
svetovalec III
analitik VII/1
sistemski administrator VII/1
psiholog VII/2
informatik VII/1
prevajalec VII/1
zdravnik sekundarij
dipl. medicinska sestra dispanzerska dejavnost
nadporočnik
praporščak
VVU X. razreda
svetovalec II
zdravnik brez specializacije
stotnik
višji praporščak
VVU XI. razreda
svetovalec I
višji svetovalec III
analitik VII/2-II
sistemski administrator VII/2-II
prevajalec VII/2
zdravnik specializant II
zdravnik specializant III PPD 2
major
štabni praporščak
VVU XII. razreda
višji svetovalec II
zdravnik specialist II PPD 2
zdravnik specialist II
sistemski administrator VII/2-I
prevajalec VII/2-I
podpolkovnik
višji štabni praporščak
VVU XIII. razreda
višji svetovalec I
zdravnik specialist III PPD 2
polkovnik
VVU XIV. razreda
podsekretar
analitik VII/2-I
zdravnik specialist IV PPD 2
zdravnik specialist IV PPD 3
brigadir
VVU XV. razreda
sekretar
zdravnik specialist V/VI PPD 2
generalmajor
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091
091
091
091
091
091
091
091
091
091
101
101
101
101
101
111
111
111
111
111
111
111
111
111
111
121
121
121
121
121
121
121
121
131
131
131
131
131
141
141
141
141
141
141
151
151
151
151
161
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2.134,01
2.134,01
2.134,01
2.134,01
2.134,01
2.134,01
2.134,01
2.134,01
2.134,01
2.134,01
2.412,36
2.412,36
2.412,36
2.412,36
2.412,36
2.690,71
2.690,71
2.690,71
2.690,71
2.690,71
2.690,71
2.690,71
2.690,71
2.690,71
2.690,71
3.061,84
3.061,84
3.061,84
3.061,84
3.061,84
3.061,84
3.061,84
3.061,84
3.154,62
3.154,62
3.154,62
3.154,62
3.154,62
3.247,42
3.247,42
3.247,42
3.247,42
3.247,42
3.247,42
3.432,98
3.432,98
3.432,98
3.432,98
3.618,54
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Uredba o spremembah in dopolnitvah
Uredbe o plačah in drugih prejemkih javnih
uslužbencev za delo v tujini

Na podlagi 3. člena Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 108/09 – uradno prečiščeno besedilo,
13/10, 59/10, 85/10, 107/10, 35/11 in 40/12 – ZUJF), 44. člena
Zakona o zunanjih zadevah (Uradni list RS, št. 113/03 – uradno
prečiščeno besedilo, 20/06 – ZNOMCMO, 76/08, 108/09 in
80/10 – ZUTD) in 96. člena Zakona o službi v Slovenski vojski
(Uradni list RS, št. 68/07 in 58/08 – ZSPJS-I) izdaja Vlada
Republike Slovenije

UREDBO
o spremembah in dopolnitvah
Uredbe o plačah in drugih prejemkih javnih
uslužbencev za delo v tujini
1. člen
V Uredbi o plačah in drugih prejemkih javnih uslužbencev
za delo v tujini (Uradni list RS, št. 14/09, 16/09 – popr., 23/09,
51/10, 67/10 in 80/10 – ZUTD) se v prvem odstavku 20. člena
za besedo »poveljevanja« doda besedilo »najmanj enemu
javnemu uslužbencu«.
Tretji odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(3) Dodatek znaša za:
– prvo kategorijo 10% osnovne plače za delo v tujini,
– drugo kategorijo 6% osnovne plače za delo v tujini,
– tretjo kategorijo 4% osnovne plače za delo v tujini in
– četrto kategorijo 1% osnovne plače za delo v tujini.«.
V četrtem odstavku se številka »8« nadomesti s številko
»6«, številka »7« pa se nadomesti s številko »5«.
2. člen
Prvi odstavek 33. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Javni uslužbenci na delu v tujini so upravičeni do
povračila stroškov prevoza na delo in z dela v višini in pod

Uradni list Republike Slovenije
pogoji, kot to velja za povračilo stroškov prevoza na delo in z
dela javnim uslužbencem v organih državne uprave v Republiki
Sloveniji.«.
3. člen
Prvi odstavek 34. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Javni uslužbenci na delu v tujini so upravičeni do
povračila stroškov za uporabo osebnega avtomobila v službene
namene v višini in pod pogoji, kot to velja za javne uslužbence
v organih državne uprave v Republiki Sloveniji.«.
4. člen
Priloga 1 uredbe se spremeni tako, kot je določeno v
prilogi 1, ki je sestavni del te uredbe.
5. člen
Priloga 2 uredbe se spremeni tako, kot je določeno v
prilogi 2, ki je sestavni del te uredbe.
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
6. člen
Znižanje nominalnih osnov za delo v tujini iz spremenjene
priloge 1 uredbe se upoštevajo pri določitvi limita za povračilo
stroškov za nastanitev javnega uslužbenca, ki se razporedi na
delo v tujino po začetku uporabe te uredbe.
7. člen
Ta uredba začne veljati s prvim dnem v mesecu, ki sledi
mesecu, v katerem je bil uveljavljen Zakon za uravnoteženje
javnih financ (Uradni list RS, št. 40/12).
Št. 00730-15/2012
Ljubljana, dne 31. maja 2012
EVA 2012-2030-0018
Janez Janša l.r.
Predsednik
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Priloga 1: Nominalne osnove za delo v tujini

DELOVNO MESTO / NAZIV

Stopnja
Vrednost
nominalne nominalne
osnove
osnove (€)

T010001 POLICIJSKI ATAŠE

150

3.451,86

T010002 POLICIJSKI URADNIK ZA ZVEZO

140

3.265,27

T020001 NAZIVI 2. STOPNJE MNZ

150

3.451,86

T020002 NAZIVI 3. STOPNJE MNZ

140

3.265,27

T020003 NAZIVI 4. STOPNJE MNZ

130

3.171,98

T020004 NAZIVI 5. STOPNJE MNZ

120

3.078,68

T020005 NAZIVI 6. STOPNJE MNZ

110

2.705,52

T020006 NAZIVI 7. STOPNJE MNZ

100

2.425,63

T020007 NAZIVI 8. STOPNJE MNZ

90

2.145,75

T020008 NAZIVI 9. STOPNJE MNZ

80

1.959,17

T020009 NAZIVI 10. STOPNJE MNZ

70

1.772,57

T020010 NAZIVI 11. STOPNJE MNZ

60

1.679,28

T020011 NAZIVI 12. STOPNJE MNZ

50

1.539,34

T020012 NAZIVI 13. STOPNJE MNZ

40

1.492,69

T020013 NAZIVI 14. STOPNJE MNZ

30

1.446,06

T020014 NAZIVI 15. STOPNJE MNZ

20

1.399,40

T030001 VELEPOSLANIK

170

3.638,44

T030002 POOBLAŠČENI MINISTER

150

3.451,86

T030003 GENERALNI KONZUL

150

3.451,86

T030004 MINISTER SVETOVALEC

140

3.265,27

T030005 PRVI SVETOVALEC

130

3.171,98

T030006 KONZUL 1. RAZREDA

130

3.171,98

T030007 SVETOVALEC

120

3.078,68

T030008 KONZUL 1 RAZREDA

120

3.078,68

T030009 I. SEKRETAR

110

2.705,52

T030010 KONZUL

110

2.705,52

T030011 II. SEKRETAR

100

2.425,63

T030012 KONZUL

100

2.425,63

T030013 III. SEKRETAR

90

2.145,75

T030014 VICE KONZUL

90

2.145,75

T030015 ATAŠE

80

1.959,17

T030016 KONZULARNI AGENT

80

1.959,17

T040001 GENERALMAJOR

160

3.545,16

T040002 BRIGADIR

150

3.451,86

T040003 VVU XV. RAZREDA

150

3.451,86

T040004 POLKOVNIK

140

3.265,27

T040005 VVU XIV. RAZREDA

140

3.265,27

T040006 PODPOLKOVNIK

130

3.171,98

T040007 VIŠJI ŠTABNI PRAPORŠČAK

130

3.171,98

T040008 VVU XIII. RAZREDA

130

3.171,98

1
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T040009 MAJOR
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Stopnja
Vrednost
nominalne nominalne
osnove
osnove (€)
120

3.078,68

T040010 ŠTABNI PRAPORŠČAK

120

3.078,68

T040011 VVU XII. RAZREDA

120

3.078,68

T040012 STOTNIK

110

2.705,52

T040013 VIŠJI PRAPORŠČAK

110

2.705,52

T040014 VVU XI. RAZREDA

110

2.705,52

T040015 NADPOROČNIK

100

2.425,63

T040016 PRAPORŠČAK

100

2.425,63

T040017 VVU X. RAZREDA

100

2.425,63

T040018 POROČNIK

90

2.145,75

T040019 VIŠJI ŠTABNI VODNIK

90

2.145,75

T040020 VVU IX. RAZREDA

90

2.145,75

T040021 ŠTABNI VODNIK

80

1.959,17

T040022 NVU VIII. RAZREDA

80

1.959,17

T040023 VIŠJI VODNIK

70

1.772,57

T040024 NVU VII. RAZREDA

70

1.772,57

T040025 VODNIK

60

1.679,28

T040026 NVU VI. RAZREDA

60

1.679,28

T040027 NADDESETNIK

50

1.539,34

T040028 NVU V. RAZREDA

50

1.539,34

T040029 DESETNIK

40

1.492,69

T040030 NVU IV. RAZREDA

40

1.492,69

T040031 PODDESETNIK

30

1.446,06

T040032 NVU III. RAZREDA

30

1.446,06

T040033 VOJAK I

20

1.399,40

T040034 NVU II. RAZREDA

20

1.399,40

T040035 VOJAK II

10

1.306,11

T040036 NVU I. RAZREDA

10

1.306,11

T040037 NAZIVI 2. STOPNJE MO

150

3.451,86

T040038 NAZIVI 3. STOPNJE MO

140

3.265,27

T040039 NAZIVI 4. STOPNJE MO

130

3.171,98

T040040 NAZIVI 5. STOPNJE MO

120

3.078,68

T040041 NAZIVI 6. STOPNJE MO

110

2.705,52

T040042 NAZIVI 7. STOPNJE MO

100

2.425,63

T040043 NAZIVI 8. STOPNJE MO

90

2.145,75

T040044 NAZIVI 9. STOPNJE MO

80

1.959,17

T040045 NAZIVI 10. STOPNJE MO

70

1.772,57

T040046 NAZIVI 11. STOPNJE MO

60

1.679,28

T040047 NAZIVI 12. STOPNJE MO

50

1.539,34

T040048 NAZIVI 13. STOPNJE MO

40

1.492,69

T040049 NAZIVI 14. STOPNJE MO

30

1.446,06

T040050 NAZIVI 15. STOPNJE MO

20

1.399,40
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Stopnja
Vrednost
nominalne nominalne
osnove
osnove (€)
140

3.265,27

T080002 VIŠJI SEKRETAR

130

3.171,98

T080003 SEKRETAR

120

3.078,68

T080004 PODSEKRETAR

120

3.078,68

T080005 VIŠJI SVETOVALEC I

110

2.705,52

T080006 VIŠJI SVETOVALEC II

110

2.705,52

T080007 UČITELJ SVETNIK

110

2.705,52

T080008 VISOKOŠOLSKI UČITELJ LEKTOR Z DOKTORATOM

110

2.705,52

T080009 VIŠJI SVETOVALEC III

100

2.425,63

T080010 SVETOVALEC I

100

2.425,63

T080011 UČITELJ SVETOVALEC

100

2.425,63

T080012 UČITELJ SLOVENŠČINE NA TUJI UNIVERZI

100

2.425,63

T080013 VISOKOŠOLSKI UČITELJ LEKTOR
VISOKOŠOLSKI UČITELJ LEKTOR Z
T080014 MAGISTERIJEM

100

2.425,63

100

2.425,63

T080015 SVETOVALEC II

90

2.145,75

T080016 UČITELJ MENTOR

90

2.145,75

T080017 SVETOVALEC III

80

1.959,17

T080018 UČITELJ

80

1.959,17

T080019 VIŠJI REFERENT I

40

1.492,69

T080020 VIŠJI REFERENT II

30

1.446,06

T080021 VIŠJI REFERENT III

20

1.399,40

T090001 KORESPONDENT ATAŠE VII/2

90

2.145,75

T090002 SISTEMSKI ADMINISTRATOR VII/1

80

1.959,17

T090003 ADMINISTRATIVNI ATAŠE VI

50

1.539,34

T090004 SISTEMSKI ADMINISTRATOR V

20

1.399,40

T090005 VARNOSTNIK V

20

1.399,40

T090006 ADMINISTRATOR V

20

1.399,40

T090007 VOZNIK V

20

1.399,40

T090008 ADMINISTRATIVNI ATAŠE V

20

1.399,40

T090009 VOZNIK IV

10

1.306,11

T090010 ADMINISTRATOR IV

10

1.306,11

T090011 SISTEMSKI ADMINISTRATOR VII/2-II

100

2.425,63

T090012 SISTEMSKI ADMINISTRATOR VII/2-I

110

2.705,52

T090013 ADMINISTRATOR VI

50

1.539,34
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Priloga 2: Indeksi življenjskih stroškov Organizacije združenih narodov

Kraj
Aman
Ankara
Atene
Bagdad
Beograd
Berlin
Bern
Brasilia
Bratislava
Bruselj
Budimpešta
Buenos Aires
Bukarešta
Canberra
Carigrad
Celovec
Cleveland
Dublin
Dunaj
Dusseldorf
Haag
Hamburg
Helsinki
Kabul
Kairo
Kijev
Kopenhagen
Lizbona
Ljubljana
London
Lyon
Madrid
Milano
Monošter
Moskva
Munchen
N'Djamena
New Delhi
New York

Indeks
življenjskih stroškov OZN
1,0000
1,0000
1,0112
1,0449
0,9663
1,0707
1,2921
1,2921
1,0112
1,1573
0,9551
0,9551
0,9213
1,2465
1,0787
1,0787
1,0562
1,0674
1,1461
1,0584
1,0899
1,0751
1,1236
1,0674
0,9551
0,9775
1,1910
1,0337
1,0000
1,1685
1,1011
1,0562
1,1124
0,8764
1,2135
1,0946
1,0674
0,9775
1,1236

4

Uradni list Republike Slovenije

Kraj
Oslo
Ottawa
Pariz
Peking
Podgorica
Praga
Pretoria
Priština
Rim
Riyadh
Sarajevo
Skopje
Sofija
Stockholm
Strasbourg
Šanghaj
Tbilisi
Teheran
Tel Aviv
Tirana
Tokio
Trst
Varšava
Vatikan
Vilna
Washington
Zagreb
Zugdidi
Ženeva
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Indeks
življenjskih stroškov OZN
1,2584
1,1588
1,1685
1,0899
0,9438
1,0000
0,9663
0,9775
1,1348
0,9663
0,9326
0,8989
0,9213
1,1236
1,1236
1,1236
1,0112
1,0000
1,0216
0,9101
1,3483
1,0787
0,8989
1,1348
1,0112
1,0787
1,0000
0,9438
1,3258
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DRUGI DRŽAVNI ORGANI
IN ORGANIZACIJE
1731.

Sporazum med Policijskim sindikatom
Slovenije, Sindikatom policistov Slovenije
in Vlado Republike Slovenije

Na podlagi 6. člena Zakona o stavki (Uradni list SFRJ,
št. 23/91, RS 22/91) se sklepa

SPORAZUM
med Policijskim sindikatom Slovenije,
Sindikatom policistov Slovenije in Vlado
Republike Slovenije
Vlada Republike Slovenije (v nadaljevanju Vlada RS),
Sindikat policistov Slovenije (v nadaljevanju SPS) in Policijski
sindikat Slovenije (v nadaljevanju PSS) ugotavljajo, da imajo
skupni interes, da na primeren način z zavezami iz tega sporazuma, skozi socialni dialog uredijo status slovenskih policistov
in z uresničitvijo danih zavez sklenejo socialni mir.
Vlada RS, PSS in SPS so v pogajanjih o stavkovnih zahtevah obeh sindikatov dosegli naslednji sporazum:
1. Vlada RS se zaveže, da bo omogočala izplačila delovne uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela zaposlenim v policijskih enotah na lokalni ravni organiziranosti
policije, vključno s Sektorji kriminalistične policije na policijskih
upravah, ki imajo kadrovsko zasedenost na dan podpisa
tega sporazuma pod 85%, in zaposlenim na tistih policijskih
enotah na lokalni ravni organiziranosti policije, ki so najbolj
obremenjene.
Višina zneska za izplačilo delovne uspešnosti iz naslova
povečanega obsega dela iz prejšnjega odstavka te točke se
določi od 4% do 6% od osnovne plače zaposlenega.
Povečan obseg dela v višini od 10% do 15% osnovne
plače zaposlenega se določi tudi policistom v V. in VI. tarifni
skupini, ki na podlagi začasnega pooblastila opravljajo naloge
prekrškovnega organa, za katere se zahteva VII. stopnja strokovne izobrazbe.
Podrobnejše kriterije in merila za plačilo delovne uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela dogovorijo in določijo
Policija, PSS in SPS v roku 14 dni po podpisu tega sporazuma.
Za plačilo delovne uspešnosti iz naslova povečanega
obsega dela v Policiji se porabi zakonsko dopustni maksimum
obsega finančnih sredstev.
Delovna uspešnost iz naslova povečanega obsega dela
se prične izplačevati pri plači za mesec junij 2012, pri čemer se
najmanj enkrat letno preveri izpolnjevanje kriterijev iz prvega
odstavka te točke sporazuma.
Število sistemiziranih delovnih mest se ne sme zmanjševati administrativno, sicer se ne šteje, da je spremenjen kriterij
kadrovske zasedenosti.
2. Vlada RS bo po sklenitvi sporazuma od junija 2012
naprej omogočala izplačilo odrejenih in opravljenih ur nadurnega dela in pripravljenosti v vseh enotah v Policiji in MNZ brez
omejitev, ki ne izhajajo iz zakona. Za te namene se omogoča
porabo dodatnega obsega sredstev, ki znašajo na letni ravni
35% več sredstev, kot je bilo izplačanih sredstev za te namene
v mesecu aprilu 2012, preračunano na letno raven.
3. Vlada RS se zaveže, da bo v najkrajšem času, predvidoma v roku 14 dni od prejema, podala soglasje na akt o sistemizaciji delovnih mest v Policiji, v katerem bo presistemiziranih
dodatnih 330 delovnih mest specialistov. Akt o sistemizaciji
delovnih mest v Policiji bo v postopku sprejemanja Vladi RS posredovalo Ministrstvo za notranje zadeve v roku enega meseca
po podpisu tega sporazuma. Podlaga za pripravo predloga
sprememb akta iz te točke je dokument Službe generalnega
direktorja policije, št. 1000-24/2011/2 (206-02) z dne 30. 3.
2011 in sicer tabela št. 2 iz navedenega dokumenta.
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4. Ministrstvo za notranje zadeve bo, v sodelovanju s SPS
in PSS, v roku 3 mesecev po sprejemu zakona, ki bo urejal
organiziranost in delo Policije, spremenilo Odredbo o delih, ki
jih policisti ne smejo opravljati.
5. Vlada RS bo v okviru odprave plačnih anomalij proučila možnost ustreznega plačila omejitve članstva v političnih
strankah ali proučila možnost odprave te omejitve najkasneje
do konca leta 2013.
6. Vlada RS se zaveže, da bo v najkrajšem času, predvidoma v roku 14 dni od prejema dala soglasje na akt o sistemizaciji delovnih mest v Policiji, v katerem bo v roku 3 mesecev
od podpisa tega sporazuma dodatno presistemiziranih 200 delovnih mest, na katerih se prejema dodatek za dvojezičnost za
policiste, ki izpolnjuje pogoj znanja jezika italijanske ali madžarske narodne skupnosti in delajo na območjih, kjer se kot pogoj
zahteva znanje tega jezika.
7. Vlada RS oziroma Ministrstvo za notranje zadeve soglašata, da se do 30. 9. 2012 z aneksom dopolni normativni
del kolektivne pogodbe za policiste, ki bo urejal vsa tista področja, ki jih je s kolektivno pogodbo poklica še mogoče urediti
primerno statusu policista, kot tudi pogoje za delo sindikata.
Kolektivna pogodba za policiste se sklene ob podpisu tega
sporazuma. Kolektivna pogodba za policiste bo v skladu z zakonom in s kolektivnimi pogodbami urejala izvajanje določenih
pravic iz delovnih razmerij policistov, ob upoštevanju specifičnosti policijskega dela.
8. Vlada RS se zaveže, da bo v okviru prenove uslužbenskega sistema in sistema plač javnega sektorja posebej proučila vprašanje položaja oziroma umestitve policistov v sistem
plač v javnem sektorju in sistem javnih uslužbencev.
9. Pogoji za delo sindikata se uredijo v aneksu h kolektivni
pogodbi za policiste iz 7. točke tega sporazuma, ob upoštevanju specifike policijskega poklica v smeri racionalizacije veljavne ureditve v obstoječih pogodbah.
10. Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve v roku
6 mesecev po podpisu tega sporazuma na sistemskem nivoju
pripravi novelo Pravilnika o seznamu poklicnih bolezni, pri čemer se bo upoštevala tudi specifičnost dela v Policiji.
11. Ministrstvo za notranje zadeve bo v sodelovanju s
PSS in SPS, po uvedbi višješolskega sistema v Policiji, kot ga
predvidevajo predpisi, po zaključku višješolskega izobraževanja, predlagalo ustrezno spremembo akta o sistemizaciji delovnih mest v policiji, kjer bo tem policistom omogočena zasedba
delovnega mesta z zahtevano višješolsko izobrazbo. Istočasno
se bo preverilo ustreznost sistemizacije delovnih mest policije
glede na strukturo in zahtevnost delovnih mest.
12. Vlada RS in Delovna skupina Vlade RS za revizijo uvrstitev delovnih mest in nazivov v plačni skupini C3 in odpravo
ugotovljenih anomalij (sklep Vlade RS, št. 00405-7/2010/6 z
dne 25. 11. 2010), bosta zagotovili, da bo delo delovne skupine zaključeno v enem mesecu po podpisu sporazuma. Vlada
RS bo do konca leta 2012 začela s postopkom ugotavljanja in
postopkom odprave sistemskih nepravilnosti plačnega sistema
in anomalij v vrednotenju delovnih mest in nazivov v javnem
sektorju, vključno z anomalijami pri vrednotenju delovnih mest
in nazivov v Policiji in MNZ. Pri tem se bo posebej proučilo
ustrezno vrednotenje specifične dolžnosti, ki jih imajo policisti
ob vsakem času in so jih dolžni izvajati na podlagi zakona.
Ugotovljene anomalije, pri ugotavljanju katerih bo upoštevano
tudi ugotovljeno razmerje med plačami policistov in povprečno plačo v državi, kot je doseženo v povprečju držav EU na
podlagi že pridobljenih podatkov Delovne skupine Vlade RS
za revizijo uvrstitev delovnih mest in nazivov, se odpravijo v
letu, ki sledi letu, v katerem bo rast bruto domačega proizvoda
presegla 2,2%.
13. Glede na določila ZUJF način zaposlovanja policistov
pomeni zaposlitev v konkretno organizacijsko enoto v Policiji
sklenitev pogodbe o zaposlitvi v to organizacijsko enoto na
podlagi volje delodajalca, kar pomeni, da v teh primerih omejitev maksimalne višine mesečnega zneska povračila prevoznih
stroškov ne velja.
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14. Vlada RS bo zagotavljala dodatna sredstva v masi
sredstev za plače Ministrstva za notranje zadeve oziroma Policije, ki izhajajo iz tega sporazuma, če potrebnih sredstev za
plače ne bo uspelo zagotoviti Ministrstvo za notranje zadeve
in Policija iz lastnih proračunskih postavk.
15. MNZ bo o poteku pogodb policistom nadzornikom državne meje praviloma podaljšalo pogodbe o zaposlitvi, vendar
najdlje do opustitve varovanja Schengenske meje. Policisti
nadzorniki državne meje imajo pri zaposlitvah v policijskih
enotah v notranjosti države pod enakimi pogoji prednost pred
kandidati, ki se bodo zaposlovali v policiji.
16. MNZ bo predlagala ustrezno ureditev v zakonu, ki
ureja organizacijo in delo policije, za zavarovanje uslužbencev Policije v času opravljanja dela za primer nesreče pri
delu, katere posledica je smrt, trajna izguba splošne delovne
zmožnosti ali začasna izguba delovne zmožnosti (ustrezna
dnevna odškodnina), če opravljajo operativno delo ali drugo
nevarno delo.
17. Vlada RS bo dala soglasje k sistemizaciji delovnih
mest policije, v kateri bo predlagano sistemiziranje dodatnih
5% operativnih delovnih mest v enem nazivu in dodatnih 5%
operativnih delovnih mest v dveh nazivih nad omejitvijo iz
uredbe. Sistemizacija mora biti uveljavljena najkasneje do
konca leta 2012.
18. Vlada RS brez socialnega dialoga in iskanja soglasja
s sindikati ne bo predlagala zakona, ki bo urejal organiziranost
in delo Policije ter naloge in pooblastila Policije v parlamentarno proceduro.
19. Vlada RS bo v primeru sprejetja nove pokojninske
zakonodaje policiste obravnavala upoštevaje njihove posebne
pogoje za upokojitev.
20. PSS in SPS takoj po podpisu tega sporazuma začasno ustavita stavkovne aktivnosti. V primeru neizpolnitve
katerekoli točke tega sporazuma se stavka nadaljuje in je
plačana za vse, ki stavkajo v Policiji in MNZ. Stavka se neha
najkasneje ob podpisu aneksa h kolektivni pogodbi, ki dopolni
normativni del kolektivne pogodbe za policiste.
21. PSS in SPS soglašata, da prvopodpisani Zoran
Petrovič takoj po podpisu tega sporazuma umakne zahtevo
za zbiranje podpisov za razpis naknadnega zakonodajnega
referenduma o Zakonu za uravnoteženje javnih financ.
22. Naslednji dan po podpisu tega sporazuma Policija
prekliče odpoved pogodb o ureditvi medsebojnih razmerji
med policijo in sindikatoma. Sindikata takoj po preklicu storita
vse kar lahko za ustavitev vseh sodnih postopkov v zvezi z
odpovedjo pogodb.
23. Vlada RS si bo v skladu s svojimi pristojnostmi, ki jih
ima na voljo, prizadevala za pravilno in pravočasno izvajanje
tega sporazuma oziroma izvajanja sporazuma ne bo ovirala
ali preprečevala.
24. Ta sporazum začne veljati s podpisom strank, uporablja pa se od začasne zaustavitve stavkovnih aktivnosti in
umika zahteve za zbiranje podpisov za razpis naknadnega
zakonodajnega referenduma o Zakonu za uravnoteženje javnih financ.
25. Sporazum ne odvzema zakonsko zagotovljenih pravic do pravnih sredstev.
26. Sporazum se po podpisu objavi v Uradnem listu RS.
Št. 007-238/2012
Ljubljana, dne 30. maja 2012
EVA 2012-1711-0040
Radivoj Uroševič l.r.
POLICIJSKI SINDIKAT
SLOVENIJE
Zoran Petrovič l.r.
SINDIKAT POLICISTOV
SLOVENIJE

mag. Andrej Vizjak l.r.
minister
VODJA VLADNE
POGAJALSKE SKUPINE
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Kolektivna pogodba za policiste

Na podlagi Zakona o kolektivnih pogodbah (Uradni list
RS, št. 43/06) pogodbeni strani
1. Ministrstvo za notranje zadeve Republike Slovenije, ki
ga zastopa dr. Vinko Gorenak, minister, na strani delodajalca
ter
2. Sindikat policistov Slovenije, Kidričeva cesta 24/b, 3000
Celje, ki ga zastopa Zoran Petrovič, in
Policijski sindikat Slovenije, Štefanova 2, 1000 Ljubljana,
ki ga zastopa Radivoj Uroševič,
na strani delojemalcev sklepajo

KOLEKTIVNO POGODBO
za policiste
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(namen kolektivne pogodbe)
Ta kolektivna pogodba (v nadaljnjem besedilu: pogodba)
ureja uveljavljanje pravic in obveznosti iz delovnih razmerij
policistov ter splošne pogoje za delovanje sindikata pri delodajalcu.
2. člen
(pomen izrazov)
Izrazi, uporabljeni v tej pogodbi, pomenijo:
1. policisti in policistke (v nadaljnjem besedilu: policist)
so uniformirani in neuniformirani uslužbenci policije, ki imajo
pravico in dolžnost izvajati policijska pooblastila in so sklenili
delovno razmerje za določen ali nedoločen čas, s polnim ali
krajšim delovnim časom;
2. družinski člani policista so zakonec, zunajzakonski
partner in partner iz registrirane istospolne partnerske skupnosti v skladu s predpisi (v nadaljnjem besedilu: zakonec) ter
otroci ali posvojenci oziroma pastorki (v nadaljnjem besedilu:
otroci) do polnoletnosti in otroci, ki jih policist preživlja oziroma
jih mora preživljati;
3. policijska družina je zakonska ali zunajzakonska skupnost policista in policistke z najmanj enim mladoletnim otrokom.
3. člen
(veljavnost pogodbe)
Pogodba velja za vse policiste, pri čemer policist, ki je
sklenil delovno razmerje s krajšim delovnim časom, uveljavlja
pravice sorazmerno času, za katerega ima sklenjeno delovno
razmerje, razen če zakon določa drugače.
1. Krajevna veljavnost: pogodba velja na območju Republike Slovenije.
2. Osebna veljavnost: pogodba velja za vse policiste.
3. Časovna veljavnost: pogodba se sklepa za tri leta.
II. OBLIGACIJSKI DEL
4. člen
(pozitivna izvedbena dolžnost)
Pogodbeni strani si morata z vsemi sredstvi, ki so jima na
voljo, prizadevati za pravilno in dosledno izvajanje te pogodbe
ter spoštovanje vseh njenih določb.
5. člen
(negativna izvedbena dolžnost)
Pogodbeni strani morata opustiti vsako dejanje, ki bi nasprotovalo izvajanju te pogodbe.
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6. člen

(spremembe in dopolnitve pogodbe)
(1) Vsaka pogodbena stran lahko kadar koli predlaga
spremembe in dopolnitve veljavne pogodbe.
(2) Pogodbena stran, ki želi spremembe in dopolnitve
veljavne pogodbe, predloži nasprotni strani svoj pisni obrazloženi predlog.
(3) Nasprotna stran se mora do predloga pisno opredeliti
v 60 dneh po prejemu.
(4) Če nasprotna stran predloga ne sprejme oziroma se
do njega ne opredeli v 60 dneh, lahko predlagatelj uvede postopek posredovanja.
7. člen

Uradni list Republike Slovenije
ali kršitev določb te pogodbe. Postopek reševanja sporov v
arbitražnem postopku v takem primeru ni obvezen.
(3) Za odločanje o posamezni zadevi se imenuje arbitražna
komisija. V arbitražno komisijo vsaka pogodbena stran imenuje
po enega člana in njegovega namestnika, predsednika in njegovega namestnika pa določita pogodbeni strani sporazumno.
(4) Če arbitri niso imenovani v 30 dneh oziroma arbitraža
ne odloči v roku 90 dni od uvedbe arbitražnega postopka, lahko
vsaka stran sproži kolektivni spor pred pristojnim sodiščem.
(5) V postopku pred arbitražo se smiselno uporabljajo
določbe, ki veljajo za kolektivne delovne spore po zakonu, ki
ureja delovna in socialna sodišča.
(6) Arbitražna odločba se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

(podaljšanje pogodbe)

13. člen

Veljavnost pogodbe se podaljša za nadaljnja tri leta, če
nobena pogodbena stran pogodbe s priporočenim pismom
ne odpove v najmanj šestih mesecih pred iztekom veljavnosti
pogodbe.

(komisija za razlago kolektivne pogodbe)

8. člen
(pobuda za sklenitev nove pogodbe)
(1) Postopek za sklenitev nove pogodbe se začne na
pisno pobudo katere koli strani vsaj tri mesece pred iztekom
veljavnosti pogodbe.
(2) Do pisne pobude se mora nasprotna stran opredeliti
v 60 dneh po prejemu.
9. člen
(pogajanja)
(1) Pogajanja za sklenitev nove pogodbe oziroma spremembe in dopolnitve veljavne pogodbe se začnejo v roku
30 dni po tem, ko ena stran predloži drugi predlog nove pogodbe oziroma predlog sprememb in dopolnitev veljavne pogodbe.
(2) Šteje se, da pogajanja niso uspela, če druga stran
pisno izjavi, da zavrača pogajanja, ali če ena od strani pisno
izjavi, da odstopa od pogajanj.
10. člen
(reševanje nesoglasij oziroma sporov)
Nesoglasja oziroma spore med pogodbenima stranema,
ki jih ni bilo mogoče rešiti s pogajanji, strani odpravljata oziroma
rešujeta s posredovanjem ali v arbitražnem postopku.
11. člen
(postopek posredovanja)
(1) Postopek posredovanja je uveden, ko ena od pogodbenih strani vloži predlog za posredovanje drugi pogodbeni strani.
(2) Predlagatelj posredovanja v predlogu za posredovanje
predlaga neodvisnega strokovnjaka posrednika. Druga pogodbena stran odgovori na predlog. Če druga pogodbena stran v
roku 30 dni od prejema predloga ne odgovori na predlog ali ne
soglaša s predlaganim strokovnjakom, se šteje, da postopek
ni bil uspešen.
(3) Šteje se, da postopek ni bil uspešen tudi, kadar pogodbeni strani v roku 60 dni od uvedbe postopka ne uskladita
stališč do vprašanja, zaradi katerega teče postopek.
(4) Postopek posredovanja se konča s pisnim sporazumom, ki se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
12. člen
(arbitražni postopek)
(1) Če postopek posredovanja o vprašanju, ki je urejeno
s to pogodbo, ni bil uveden ali uspešen, o vprašanju odloča
arbitražna komisija. Postopek pred arbitražno komisijo lahko
sproži vsaka pogodbena stran.
(2) Katera koli pogodbena stran lahko sproži postopek
pred arbitražno komisijo tudi v primeru kršitve pravic zaposlenih

(1) Pogodbeni strani sporazumno imenujeta petčlansko
komisijo za razlago kolektivne pogodbe, pri čemer vsaka stran
imenuje po dva člana komisije, s soglasjem pa pogodbeni
strani imenujeta predsednika komisije. Komisija se konstituira
najpozneje v dveh mesecih po začetku veljavnosti te pogodbe.
(2) Komisija mora podpisnikom pogodbe odgovoriti v tridesetih dneh od prejema njihove zahteve.
(3) Razlage komisije so obvezen način uporabe določb
kolektivne pogodbe in se objavijo v Uradnem listu Republike
Slovenije.
14. člen
(prenehanje veljavnosti pogodbe)
(1) Pogodba preneha veljati s sporazumom obeh pogodbenih strani, s potekom časa, za katerega je bila sklenjena, ali
z odpovedjo, kot določa 7. člen te pogodbe.
(2) Sporazum iz prejšnjega odstavka se objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
III. NORMATIVNI DEL
15. člen
(opravljanje policijskih nalog zunaj delovnega časa)
Ko mora policist skladno z zakonom, ki ureja pooblastila
policije, v svojem prostem času preprečiti nezakonita dejanja
ter ukrepati in uporabiti z zakonom določena pooblastila in če
je zaradi nezakonitega dejanja ali zaradi splošne nevarnosti
neposredno ogroženo življenje, osebna varnost ali premoženje
ljudi, se mu čas opravljanja nalog šteje kot delo preko polnega
delovnega časa, razen v primerih, ko nima izpolnjene redne
delovne mesečne obveznosti – v tem primeru se mu ta čas
šteje v redno delovno obveznost.
16. člen
(organizacija in razporejanje delovnega časa)
(1) Za organizacijo in razporejanje delovnega časa policistov se uporabljajo splošni predpisi in kolektivne pogodbe, če
s to pogodbo ni določeno drugače.
(2) Policist, ki delo opravlja po razporedu dela ali v izmenah, ima pravico do seznanitve z razporedom dela najmanj
sedem dni vnaprej.
(3) Razpored dela oziroma izmena se lahko izjemoma
spremeni najmanj v 24 urah pred nastopom dela zaradi nepredvidenih dogodkov. V takem primeru se šteje, da gre za delo po
posebnem razporedu. Če se razpored dela oziroma izmena
spremeni v manj kot 24 urah pred nastopom dela, se tako delo
šteje kot delo preko polnega delovnega časa.
(4) Policist, ki dela v neenakomernem ali deljenem delovnem času, opravlja delo v izmenah ali dela več kot pet dni
v tednu, ima pravico do najmanj enega prostega vikenda na
mesec. Prosti vikend pomeni prosto soboto od 00.00 in nedeljo
do 24.00.

Uradni list Republike Slovenije
(5) Zaradi zagotovitve opravljanja nujnih operativnih nalog
in zagotavljanja potrebne odzivnosti določenih enot policije se
lahko policistom teh enot odredi dežurstvo.
(6) Generalni direktor policije lahko določi, katere so enote, v katerih je določeno dežurstvo, in v kakšnem obsegu.
17. člen
(pripravljenost za delo)
(1) Pripravljenost za delo je poseben delovni pogoj, zaradi
katerega mora biti policist, ki mu je pripravljenost za delo odrejena,
v svojem prostem času v pripravljenosti za delo v kraju bivanja
ali kraju od koder mu je zagotovljen čas prihoda na delo v 1 uri.
(2) Pripravljenost za delo se policistom odreja v skladu z
operativnimi potrebami posameznih enot policije.
(3) Pripravljenost za delo pomeni, da je policist dosegljiv
po telefonu ali drugih sredstvih za potrebe prihoda na delovno
mesto ali kraj, kjer je treba opraviti določeno nalogo.
(4) Policist, ki je v času pripravljenosti za delo poklican na
delo, se mora v najkrajšem možnem času zglasiti na delovnem
mestu ali kraju, kjer je treba opraviti določeno nalogo.
(5) Pripravljenost za delo se ne šteje v delovni čas.
18. člen
(odmor med delom)
(1) Delodajalec oziroma nadrejeni mora omogočiti policistom izrabo odmora med delovnim časom v skladu s splošnimi
predpisi.
(2) Policistom nadzornikom državne meje, ki naloge varovanja državne meje opravljajo peš na terenu v neugodnih
vremenskih razmerah (mraz, dež, sneg itd.), nadrejeni omogoči
primerno izrabo odmora med delovnim časom.
(3) Predstojnik oziroma nadrejeni lahko policistu določi
čas izrabe odmora med delovnim časom.
(4) Kadar delodajalec oziroma nadrejeni policistu določi
čas izrabe odmora med delovnim časom, policist pa zaradi
nujnih potreb delovnega procesa v določenem času ne more
koristiti odmora med delom, lahko policist sam izbere čas izrabe odmora med delom v tistem času, ko je delovni proces najmanj moten, vendar ne na začetku ali koncu delovnega časa.
(5) Kadar delodajalec oziroma nadrejeni policistu ne določi časa izrabe odmora med delovnim časom, lahko policist ob
upoštevanju splošnih predpisov sam izbere čas izrabe odmora
med delom, vendar ne na začetku ali koncu delovnega časa.
19. člen
(omejitve pri začasni premestitvi in napotitvi)
(1) Če je kraj opravljanja dela v primeru premestitve ali
napotitve od dotedanjega kraja opravljanja dela oddaljen več
kot 30 km, policista ni mogoče začasno premestiti ali napotiti
brez njegovega soglasja v enoto v naslednjih primerih:
1. če je samohranilec z otrokom, starim do 7 let, ali v primeru enostarševske družine z otrokom, starim do 7 let,
2. če je starejši od 55 let (moški) oziroma 50 let (ženska),
3. če neguje težje duševno ali telesno prizadetega družinskega člana.
(2) Določbe prvega odstavka tega člena veljajo tudi za
enega od roditeljev policijske družine z otrokom, starim do 7 let.
20. člen
(izraba letnega dopusta)
(1) Policist ima pravico do izrabe letnega dopusta v enkratnem neprekinjenem trajanju najmanj dveh tednov.
(2) Policist, ki konča pet ali več dni trajajoči letni dopust na
petek, ima pravico tudi do proste sobote in nedelje.
(3) Policisti, ki so starši šoloobveznih otrok, imajo pravico
izrabiti najmanj deset dni letnega dopusta v času šolskih počitnic.
(4) Policista, ki sta člana policijske družine, imata pravico
do izrabe letnega dopusta iz prejšnjega odstavka tega člena v
istem času.
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(5) Policist ima pravico do izrabe dveh dni letnega dopusta, ki ju sam določi, ne glede na potrebe delovnega procesa.
V tem primeru mora policist obvestiti delodajalca najmanj tri dni
pred načrtovano izrabo.
(6) Policist, ki je bil napoten na delo v tujino za najmanj
šest mesecev, lahko izrabi letni dopust do konca naslednjega
koledarskega leta.
(7) Policist, ki je bil odsoten z dela več kot šest mesecev zaradi poškodbe pri delu ali poklicne bolezni, lahko izrabi preostanek letnega dopusta do 30. junija naslednjega koledarskega leta.
21. člen
(obveščanje o poteku pogodbe o zaposlitvi za določen čas)
Delodajalec mora policista obvestiti o namenu podaljšanja
ali nepodaljšanja pogodbe o zaposlitvi za določen čas najmanj
tri mesece pred potekom pogodbe o zaposlitvi.
22. člen
(nezgodno zavarovanje)
Predstojnik policiste, ki opravljajo operativno delo ali drugo nevarno delo, nezgodno zavaruje med opravljanjem dela
za primer nesreče pri delu po ustrezni zavarovalni polici o
kolektivnem nezgodnem zavarovanju za primer nesreče pri
delu, katere posledica je smrt, trajna izguba splošne delovne
zmožnosti ali izguba začasne delovne zmožnosti, ki vsebuje
tudi primerno dnevno odškodnino.
IV. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
23. člen
Pogodbeni strani se zavežeta, da bo aneks k tej kolektivni
pogodbi, ki bo dopolnil normativni del pogodbe, dogovorjen in
sklenjen najpozneje do 30. 9. 2012.
24. člen
Določbe petega in šestega odstavka 16. člena se začnejo
uporabljati po uveljavitvi zakona, ki bo urejal organizacijo in
delo policije ter v katerem se uredi organiziranje in izvajanje
dežurstva.
25. člen
Določbe tretjega, petega in sedmega odstavka 20. člena
se začnejo uporabljati za letni dopust za leto 2013. Določbe
22. člena te pogodbe zavezujejo delodajalca od 1. 1. 2013.
26. člen
Ta kolektivna pogodba je sklenjena z dnem podpisa obeh
strank, veljati pa začne naslednji dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije.
Št. 007-224/2012/1
Ljubljana, dne 30. maja 2012
EVA 2012-1711-0037
Vlada Republike Slovenije:
dr. Vinko Gorenak l.r.
minister za notranje zadeve

Reprezentativna sindikata
v policiji:
SINDIKAT POLICISTOV
SLOVENIJE
Zoran Petrovič l.r.
POLICIJSKI SINDIKAT
SLOVENIJE
Radivoj Uroševič l.r.

Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve je dne
31. 5. 2012 izdalo potrdilo št. 10101-1/2012-2 o tem, da je
Kolektivna pogodba za policiste vpisana v evidenco kolektivnih
pogodb na podlagi 25. člena Zakona o kolektivnih pogodbah
(Uradni list RS, št. 43/06) pod zaporedno številko 46.
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VSEBINA
1725.

1726.
1727.
1728.
1729.

1730.

1731.
1732.

VLADA

Uredba o prenehanju veljavnosti Uredbe o skupnih
osnovah in kriterijih, na podlagi katerih delavcem
v državnih organih in funkcionarjem, ki jih imenuje
Vlada Republike Slovenije, pripada nadomestilo
za ločeno življenje
Uredba o prenehanju veljavnosti Uredbe o povračilu stroškov prevoza na delo in z dela javnim
uslužbencem in funkcionarjem v državnih organih
Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe
o plačah direktorjev v javnem sektorju
Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe
o delovni uspešnosti iz naslova prodaje blaga in
storitev na trgu
Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe
o plačah in drugih prejemkih pripadnikov Slovenske vojske pri izvajanju obveznosti, prevzetih
v mednarodnih organizacijah oziroma z mednarodnimi pogodbami
Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe
o plačah in drugih prejemkih javnih uslužbencev
za delo v tujini

4289
4289
4289
4290

4290
4294

DRUGI DRŽAVNI ORGANI
IN ORGANIZACIJE

Sporazum med Policijskim sindikatom Slovenije,
Sindikatom policistov Slovenije in Vlado Republike
Slovenije
Kolektivna pogodba za policiste

4300
4301

Izdajatelj Služba Vlade RS za zakonodajo – direktorica Ksenija Mihovar Globokar • Založnik Uradni list Republike Slovenije d.o.o.
– direktorica mag. Špela Munih Stanič • Priprava Uradni list Republike Slovenije d.o.o. • Naročnina za obdobje
1. 1. do 31. 12. 2012 je 364 EUR (brez DDV), v ceno posameznega Uradnega lista Republike Slovenije je
vračunan 8,5% DDV. • Reklamacije se upoštevajo le mesec dni po izidu vsake številke • Uredništvo in uprava
Ljubljana, Dunajska cesta 167 • Poštni predal 379 • Telefon tajništvo (01) 425 14 19, računovodstvo (01) 200 18 22,
naročnine (01) 425 23 57, telefaks (01) 200 18 25, prodaja (01) 200 18 38, preklici (01) 200 18 42, telefaks (01) 425 01 99, uredništvo
(01) 425 73 08, uredništvo (javni razpisi …) (01) 200 18 32, uredništvo – telefaks (01) 425 01 99 • Internet: www.uradni-list.si
– uredništvo e-pošta: objave@uradni-list.si • Transakcijski račun 02922-0011569767

