
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 

A020201 predsednik državnega sveta 64 

A020205  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 
uporabniku 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 
uporabniku 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 
uporabniku 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 
okrožnegasodišča I 

57 

A047501 generalni državni pravobranilec  57 

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 



Šifra 
funkcije 

Funkcija Število zaposlenih pri 
uporabniku proračuna 

Plačni 
razred 

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 

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. 


