
 

Priloga II: Razponi za uvrstitev direktorjev oseb javnega prava v plačne razrede, katerih ustanovitelj je država ali 

lokalna skupnost in jih pretežno financira državni proračun ali blagajna obveznega zdravstvenega zavarovanja 

 

Šifra 
delovnega 

mesta 

Tip osebe javnega prava Ime delovnega mesta Plačni 
razred 
najnižji  

Plačni 
razred 
najvišji  

B017101 vladna služba (VS) direktor VS 52 57 

B017104 ministrstvo (MIN) generalni sekretar MIN 55 56 

B017106 pravosodni organ (PO) generalni 
sekretar/sekretar/direktor 
PO 

45 52 

B017103 ministrstvo (MIN) generalni direktor 
direktorata MIN 

56 57 

B017102 organ v sestavi ministrstva (OSM) direktor/inšpektor OSM 50 57 

B017105 upravna enota (UE) načelnik UE 48 50 

B017306 višja strokovna šola (VSŠ) direktor VSŠ 49 52 

B017307 višja strokovna šola - organizacijska enota 
(VSŠOE) 

ravnatelj VSŠOE 44 49 

B017310 solski center (ŠC) direktor ŠC 49 54 

B017312 srednja šola (SŠ) direktor/ravnatelj SŠ 45 52 

B017313 srednja šola (SŠ) ravnatelj SŠ 44 50 

B017314 srednja šola - organizacijska enota (SŠOE) ravnatelj SŠOE 42 49 

B017316 osnovna šola (OŠ) ravnatelj OŠ 42 50 

B017317 osnovna šola s prilagojenim programom 
(OŠPP) 

ravnatelj OŠPP 42 50 

B017321 zavod za vzgojo in izobraževanje otrok in 
mladostnikov s posebnimi potrebami (ZPP) 

ravnatelj ZPP 47 52 

B017320 zavod za vzgojo in izobraževanje otrok in 
mladostnikov s posebnimi potrebami (ZPP) 

direktor ZPP 50 53 

B017322 zavod za vzgojo in izobraževanje otrok in 
mladostnikov s posebnimi potrebami - 
organizacijska enota (ZPPOE) 

ravnatelj ZPPOE 45 50 

B017325 dijaški dom (DD/ DDOE) ravnatelj DD/DDOE 42 49 

B017327 glasbena šola (GŠ) ravnatelj GŠ 42 50 

B019303 članica univerze oz. druge članice univerze 
(ČUDČU) 

dekan / direktor ČUDČU 50 56 

B017305 samostojni visokošolski zavod (SVZ) dekan / direktor SVZ 45 55 

B017332 bolnišnica (BOLN) direktor BOLN 54 58 

B017334 zdravstveni dom (ZD) direktor ZD 50 55 

B017336 lekarna (LEK) direktor LEK 47 53 

B017340 zavod za zdravstveno varstvo (ZZV) direktor ZZV 53 55 

B017345 center za socialno delo (CSD) direktor CSD 44 50 

B017347 dom upokojencev, posebni socialno 
varstveni zavod (DU PSVZ) 

direktor DU PSVZ 46 53 

B017350 varstveno delovni center (VDC) direktor VDC 44 50 

B017352 socialno varstveni zavod za usposabljanje 
otrok s posebnimi potrebami (SVZPP) 

direktor SVZPP 48 53 

B017360 gledališče (GLED) direktor / ravnatelj GLED 45 51 

B017362 muzej (MUZ) direktor MUZ 45 51 

B017364 galerija (GAL) direktor GAL 45 51 

B017368 arhiv (ARH) direktor ARH 45 53 

B017370 javni raziskovalni zavod / javni infrastrukturni 
zavod(JRZ/JIZ) 

direktor JRZ/JIZ 50 57 

B017375 kmetijsko gozdarska zbornica (KGZ) direktor KGZ 47 49 

B017378 naravni park (NP) direktor NP 50 53 

B017501 javni gospodarski zavod (JGZ) direktor JGZ 47 52 

B017398 vse osebe javnega prava namestnik direktorja/član 
uprave 

  

B017399 vse osebe javnega prava strokovni 
direktor/strokovni vodja 

  

B017400 vse osebe javnega prava pomočnik direktorja   



 

 


