
Priloga 3: Uvrstitev funkcij v plačne razrede
a) Plačni razredi funkcij predsednika republike in funkcij izvršilne oblasti – A1
Funkcije v plačni podskupini A1 so uvrščene v plačne razrede v razponu od 55. do 65. plačnega razreda:

Šifra funkcije Funkcija Plačni razred

A010101 predsednik republike 65

A010201 predsednik vlade 65

A010210 minister 62–64

A010240 državni sekretar 59–61

A010220 generalni sekretar vlade 62

A010105 generalni sekretar predsednika republike 57

A010110 vodja kabineta predsednika republike 56

A010115 namestnik generalnega sekretarja predsednika republike 56

A010120 svetovalec predsednika republike 55

Plačni razred ministra določi predsednik vlade v okviru razpona iz prejšnjega odstavka, plačni razred državnega sekretarja 
pa vlada na predlog ministra, pristojnega za javno upravo.

b) Plačni razredi funkcij zakonodajne oblasti – A2
Funkcije v plačni podskupini A2 so uvrščene v plačne razrede v razponu od 54. do 65. plačnega razreda:

Šifra funkcije Funkcija Plačni razred

A020101 predsednik državnega zbora 65

A020105 podpredsednik državnega zbora 62

A020110 poslanec evropskega parlamenta 62

A020120 poslanec 55–62

A020107 generalni sekretar državnega zbora 60

A010205 Sekretar državnega sveta 54

Plačne razrede poslancev določi pristojno delovno telo državnega zbora v okviru razpona iz prejšnjega odstavka.
c) Plačni razredi funkcij sodne oblasti – A3
Funkcije v plačni podskupini A3 so uvrščene v plačne razrede v razponu od 40. do 65. plačnega razreda:

Šifra funkcije Funkcija
Število zaposlenih pri uporabni-
ku proračuna Plačni razred

A037101 predsednik vrhovnega sodišča 65

A037105 podpredsednik vrhovnega sodišča 60

A037301 predsednik višjega sodišča I nad 100 zaposlenih 60

A037401 predsednik okrožnega sodišča I nad 300 zaposlenih 57

A037302 predsednik višjega sodišča II do 100 zaposlenih 59

A037311 podpredsednik višjega sodišča I nad 100 zaposlenih 58

A037501 predsednik okrajnega sodišča I nad 300 zaposlenih 55

A037110 vrhovni sodnik svetnik 57

A037402 predsednik okrožnega sodišča II od 101 do 300 zaposlenih 56

A037411 podpredsednik okrožnega sodišča I nad 300 zaposlenih 55

A037312 podpredsednik višjega sodišča II do 100 zaposlenih 57

A037403 predsednik okrožnega sodišča III do 100 zaposlenih 55



Šifra funkcije Funkcija
Število zaposlenih pri uporabni-
ku proračuna Plačni razred

A037502 predsednik okrajnega sodišča II od 101 do 300 zaposlenih 54

A037511 podpredsednik okrajnega sodišča I nad 300 zaposlenih 53

A037111 vrhovni sodnik 55

A037503 predsednik okrajnega sodišča III od 51 do 100 zaposlenih 53

A037412 podpredsednik okrožnega sodišča II od 101 do 300 zaposlenih 54

A037107 generalni sekretar vrhovnega sodišča 54

A037330 višji sodnik svetnik 55

A037504 predsednik okrajnega sodišča IV do 50 zaposlenih 52

A037413 podpredsednik okrožnega sodišča III do 100 zaposlenih 53

A037512 podpredsednik okrajnega sodišča II od 101 do 300 zaposlenih 52

A037450 okrožni kazenski sodnik svetnik 53

A037513 podpredsednik okrajnega sodišča III od 51 do 100 zaposlenih 51

A037460 okrožni sodnik svetnik 52

A037514 podpredsednik okrajnega sodišča IV do 50 zaposlenih 50

A037550 okrajni sodnik svetnik 50

A037331 višji sodnik 48

A037451 okrožni kazenski sodnik 43

A037461 okrožni sodnik 42

A037551 okrajni sodnik 40

d) Plačni razredi funkcij v drugih državnih organih – A4
Funkcije v plačni podskupini A4 so uvrščene v plačne razrede v razponu od 40. do 65. plačnega razreda:

Šifra funkcije Funkcija
Število zaposlenih pri uporab-
niku proračuna Plačni razred

A047101 predsednik ustavnega sodišča 65

A047201 predsednik računskega sodišča 64

A047401 generalni državni tožilec 64

A047301 varuh človekovih pravic 63

A047110 sodnik ustavnega sodišča 62

A047203 namestnik predsednika računskega sodišča 59

A047701 predsednik državne revizijske komisije 59

A047405 namestnik generalnega državnega tožilca 59

A047901 informacijski pooblaščenec 58

A047451 vodja okrožnega državnega tožilstva I
območje okrožnega
sodišča I 57

A047501 generalni državni pravobranilec 57



Šifra funkcije Funkcija
Število zaposlenih pri uporab-
niku proračuna Plačni razred

A047105 generalni sekretar ustavnega sodišča 57

A047452 vodja okrožnega državnega tožilstva II
območje okrožnega 	
sodišča II 56

A047453 vodja okrožnega državnega tožilstva III
območje okrožnega 	
sodišča III 55

A047420 vrhovni državni tožilec svetnik 57

A047220 vrhovni državni revizor 56

A047710 član državne revizijske komisije 56

A047425 vrhovni državni tožilec 55

A047305 namestnik varuha človekovih pravic 55

A047505 namestnik generalnega državnega pravobranilca 55

A047456 namestnik vodje okrožnega državnega tožilstva I
območje okrožnega 	
sodišča I 55

A047801
predsednik komisije za preprečevanje 	
korupcije 54

A047205 sekretar računskega sodišča 54

A047310 generalni sekretar varuha 54

A047440 višji državni tožilec svetnik 55

A047460 okrožni državni tožilec svetnik 53

A047457 namestnik vodje okrožnega državnega tožilstva II
območje okrožnega 	
sodišča II 54

A047805 namestnik predsednika komisije za preprečevanje korupcije 51

A047810 član komisije za preprečevanje korupcije 50

A047458
namestnik vodje okrožnega državnega 	
tožilstva III

območje okrožnega 	
sodišča III 53

A047445 višji državni tožilec 48

A047520 državni pravobranilec 48

A047465 okrožni državni tožilec 43

A047468 pomočnik okrožnega državnega tožilca 40

A047535 pomočnik državnega pravobranilca 40

e) Plačni razredi funkcij v lokalnih skupnostih – A5
Funkcije v plačni podskupini A5 so uvrščene v plačne razrede v razponu od 32. do 59. plačnega razreda:

Šifra funkcije Funkcija Število prebivalcev lokalne skupnosti Plačni razred

A050101 župan I (Ljubljana) nad 200.000 prebivalcev 59

A050201 župan II (Maribor) od 100.001 do 200.000 prebivalcev 57

A050301 župan III od 30.001 do 100.000 prebivalcev 55

A050401 župan IV od 15.001 do 30.000 prebivalcev 53
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Šifra funkcije Funkcija Število prebivalcev lokalne skupnosti Plačni razred

A050501 župan V od 5001 do 15.000 prebivalcev 51

A050601 župan VI od 2001 do 5000 prebivalcev 49

A050701 župan VII do 2000 prebivalcev 46

A050110 podžupan I (Ljubljana) nad 200.000 prebivalcev 44–51

A050210 podžupan II (Maribor) od 100.001 do 200.000 prebivalcev 42–49

A050310 podžupan III od 30.001 do 100.000 prebivalcev 40–47

A050410 podžupan IV od 15.001 do 30.000 prebivalcev 38–45

A050510 podžupan V od 5001 do 15.000 prebivalcev 36–43

A050610 podžupan VI od 2001 do 5000 prebivalcev 34–41

A050710 podžupan VII do 2000 prebivalcev 32–38

Plačni razred podžupana določi župan ob upoštevanju obsega podžupanovih pooblastil. Pri predčasnem prenehanju mandata 
župana lahko podžupanu določi plačni razred občinski svet.

4739. Uredba	o	vrstah	prostorskih	ureditev	
državnega	pomena

Na podlagi četrtega odstavka 12. člena Zakona o pro-
storskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07) izdaja Vlada 
Republike Slovenije

U	R	E	D	B	O
o	vrstah	prostorskih	ureditev	državnega	pomena

I. SPLOŠNA DOLOČBA

1. člen
(vsebina)

Ta uredba določa vrste prostorskih ureditev za katerih 
načrtovanje je pristojna država.

II. PROSTORSKE UREDITVE DRŽAVNEGA POMENA

2. člen
(prostorske ureditve državnega pomena na področju 

prometne infrastrukture)
(1) Prostorske ureditve državnega pomena na področju 

prometne infrastrukture se razvrščajo na prostorske ureditve 
državnega pomena na področju cestne in železniške infra-
strukture, prostorske ureditve državnega pomena na področju 
infrastrukture zračnega, rečnega in pomorskega prometa ter 
prostorske ureditve državnega pomena na področju druge 
prometne infrastrukture.

(2) Prostorske ureditve državnega pomena na področju 
cestne infrastrukture so:

– avtoceste,
– hitre ceste in
– glavne ceste I. in II. reda.
(3) Na področju železniške infrastrukture je državne-

ga pomena načrtovanje celostnih ureditev javne železniške 

infrastrukture na glavnih železniških progah. Državnega po-
mena je tudi načrtovanje naslednjih posameznih sestavnih 
delov javne železniške infrastrukture na glavnih železniških 
progah:

– zgornjega in spodnjega ustroja,
– grajenih objektov,
– nivojskih prehodov, vključno z napravami za zagotavlja-

nje varnosti v cestnem prometu,
– naprav za pretvorbo in prenos električne energije kot 

pogonske energije za vleko vlakov, zlasti elektro-napajalnih 
 postaj, energetskih vodov od elektro-napajalnih postaj do voz-
ne mreže, vozne mreže z nosilno konstrukcijo,

– zgradb, namenjenih vodenju železniškega prometa, in 
zgradb, ki se uporabljajo za neposredno opravljanje gospo-
darske javne službe vzdrževanja obstoječe javne železniške 
infrastrukture in

– ranžirnih postaj s pripadajočimi napravami.
(4) Na področju infrastrukture zračnega prometa je dr-

žavnega pomena načrtovanje celostnih ureditev javnih civilnih 
letališč in mešanih letališč, namenjenih za mednarodni zračni 
promet. Posamezne prostorske ureditve državnega pomena na 
področju letališke infrastrukture so:

– vzletno pristajalne in vozne steze,
– ploščadi,
– objekti in naprave za nadzor prometa,
– potniški terminali,
– objekti in naprave za zagotavljanje zemeljskega tran-

sporta, notranjih prometnih tokov in
– objekti in naprave za letalska goriva in maziva.
(5) Prostorske ureditve državnega pomena na področju 

infrastrukture pomorskega in rečnega prometa so pristanišča 
za mednarodni javni promet.

(6) Prostorske ureditve državnega pomena na področju 
druge prometne infrastrukture so:

– mejni prehodi,
– prometni terminali mednarodnega in nacionalnega po-

mena in
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