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I. UVOD

1. OCENA STANJA IN RAZLOGI ZA SPREJEM PREDLOGA ZAKONA

Funkcionarji so v enotni plačni sistem vstopili z Zakonom o spremembah in dopolnitvah Zakona 

o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 57/07; ZSPJS-G), ki se je začel uporabljati 

s 1. januarjem 2008 in s katerim je bila za vse funkcionarje določena višina osnovne plače z 

uvrstitvijo posameznih funkcij v plačni razred. Ta novela je bila sprejeta predvsem z namenom 

uresničitve odločbe Ustavnega sodišča Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: Ustavno 

sodišče) št. U-I-60/06-200, U-I-214/06-22 in U-I228/06-16 z dne 7. 12. 2006 (Uradni list RS št. 

1/07), v skladu s katero je bilo treba zaradi spoštovanja načela sodniške neodvisnosti položaj 

sodnikov, kar vključuje tudi njihove plače, urediti z zakonom. Zaradi zagotavljanja enotnosti 

sistema plač v javnem sektorju je bilo namreč smiselno, da zakon, ki ureja sistem plač v javnem 

sektorju, vsebuje vse tiste določbe o plačah sodnikov, državnih tožilcev in državnih 

pravobranilcev, ki vplivajo na sistem plač za navedene funkcionarje, elemente njihovih plač in 

njihovo višino. Čeprav je odločba Ustavnega sodišča izrecno napotovala na urejanje navedenih 

elementov z zakonom le za sodnike, je bilo smiselno zaradi enotnosti in preglednosti ureditve 

vse elemente sistema plač urediti na enak način in v istem predpisu za plače vseh 

funkcionarjev, zato so bile tudi plače drugih funkcionarjev v celoti urejene v zakonu, ki ureja

sistem plač v javnem sektorju. Uvrstitve funkcij v plačne razrede so določene v Prilogi 3 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 – ORZSPJS49a, 27/12 – odl. US, 40/12 – ZUJF, 46/13, 

25/14 – ZFU, 50/14, 95/14 – ZUPPJS15, 82/15, 23/17 – ZDOdv, 67/17, 84/18, 204/21 in 

139/22; v nadaljnjem besedilu: ZSPJS), pri čemer posebni kriteriji za uvrščanje funkcij po večini 

niso opredeljeni, razen v primeru nekaterih pravosodnih funkcionarjev (predsedniki in 

podpredsedniki sodišč, vodje in namestniki okrožnih državnih tožilstev), ki se v plačne razrede 

uvrščajo glede na število zaposlenih pri uporabniku proračuna, in funkcionarjev na lokalni ravni 

(župani, podžupani), ki se v plačne razrede uvrščajo upoštevaje število prebivalcev v lokalni 

skupnosti. 

ZSPJS omejuje pravico do napredovanja funkcionarjev, ki z izjemo sodnikov in državnih 

tožilcev ne morejo napredovati v plačne razrede, omejena pa je tudi pravica do dodatkov. 

Funkcionarjem, razen sodnikom in državnim tožilcem, z izjemo dodatka za delovno dobo, 

dodatki ne pripadajo. Sodniki in državni tožilci so poleg dodatka za delovno dobo upravičeni 

tudi do dodatka za dvojezičnost, položajnega dodatka, dodatka za delo v manj ugodnem 

delovnem času in dodatka za pripravljenost.

Glede na to, da se nekaterim funkcionarjem od leta 2008, drugim pa od leta 2012 plače niso 

spremenile, plače direktorjev pa so se spremenile v začetku leta 2018 in glede na to, da so se 

po Dogovoru o plačah in drugih stroških dela v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 80/18) plače 
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javnih uslužbencev povišale v povprečju za dva plačna razreda, v nekaterih primerih tako, da 

so dosegle ali presegle plače direktorjev in funkcionarjev, je mogoče zaključiti, da zaradi 

povišanja plač javnih uslužbencev in drugih pravic iz naslova delovnega razmerja (npr. dodatki, 

delovna uspešnost, napredovanje), do katerih funkcionarji niso upravičeni, prihaja do 

zmanjševanja razlik med plačami funkcionarjev v razmerju do javnih uslužbencev. S tem so se 

razmerja, kot so bila vzpostavljena ob uvedbi enotnega plačnega sistema, porušila, saj dvigom 

plač javnih uslužbencev niso sledili tudi dvigi uvrstitev funkcionarjev.

Med Vlado Republike Slovenije in reprezentativnimi sindikati javnega sektorja je bil sklenjen 

Dogovor o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za leti 2022 in 

2023 (Uradni list RS, 136/22, v nadaljnjem besedilu: dogovor), ki določa med zavezami 

uskladitev vrednosti plačnih razredov plačne lestvice. Dogovorjeno je bilo, da višina uskladitve 

vrednosti plačnih razredov plačne lestvice iz priloge 1 ZSPJS znaša 4,5 odstotka. Uskladitev 

vrednosti plačnih razredov se je izvedla s 1. oktobrom 2022. Plače vseh zaposlenih v javnem 

sektorju, torej tudi sodnikov in državnih tožilcev, so se iz tega naslova s 1. oktobrom 2022 

povišale za 4,5 odstotka.

Dogovor je bil realiziran z zadnjo novelo Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list 

RS, št. 139/22, v nadaljnjem besedilu: ZSPJS-AA), s katero se je vrednost plačnih razredov 

zvišala za 4,5 odstotka po celotni plačni lestvici, vključno s funkcionarji, s 1. oktobrom 2022. 

Novela vključuje tudi prvi korak v odpravi plačnih nesorazmerij, in sicer dvig plač za en plačni 

razred s 1. aprilom 2023 za vse javne uslužbence in funkcionarje. S 1. aprilom 2023 se plačni 

lestvici dodaja še nov, 66. plačni razred. Poleg tega so se z novelo ZSPJS uredila tudi povračila 

stroškov v zvezi z delom (prevoz, malica, jubilejna nagrada) in drugi prejemki funkcionarjev, ki 

so v prehodni ureditvi do sprejetja novega Zakona o funkcionarjih izenačeni z javnimi 

uslužbenci. V petem odstavku 8. člena ZSPJS-AA je določeno tudi, da ne glede na določbo 

drugega odstavka 32.a člena zakona sodnikom in državnim tožilcem pripadajo za delo ponoči, 

za delo v nedeljo in za delo na dan, ki je z zakonom določen kot dela prost dan, dodatki v enaki 

višini, kot to velja za javne uslužbence.

Ne glede na novelo ZSPJS-AA aktualna razmerja med uvrstitvami funkcionarjev kot tudi 

razmerja med plačami javnih uslužbencev in funkcionarjev zahtevajo ponovno presojo 

ustreznosti. V tem kontekstu je treba proučiti ustreznost vrednotenja dela vseh funkcionarjev, 

saj vsak poseg v sistem plač v javnem sektorju terja celovito presojo vpliva na razmerja do 

ostalih plačnih skupin, v konkretnem primeru znotraj posameznih skupin funkcionarjev. Iz 6. 

točke dogovora izhaja zaveza vladne in sindikalne strani za pričetek usklajevanj o sistemskih 

spremembah plačnega sistema javnega sektorja, ki določa, da se najpozneje do 30. junija 2023 

pripravi predlog sprememb in dopolnitev ZSPJS oziroma nov zakon o sistemu plač v javnem 

sektorju s podpisano izjavo o stopnji usklajenosti besedila členov zakona. Prav tako sta se 

strani zavezali, da bodo vzporedno z usklajevanjem sistemskih sprememb plačnega sistema 

potekala pogajanja o odpravi nesorazmerij v plačah, ki so nastala v obdobju po sklenitvi 

dogovora o plačah in drugih stroških dela v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 80/18), z 

namenom, da bo dogovor o odpravi plačnih nesorazmerij v osnovnih plačah, upoštevaje tudi 

spodnjo tretjino plačne lestvice dosežen najpozneje do 30. junija 2023. 

V navedenem kontekstu dogovora bodo obravnavane tudi plače vseh funkcionarjev (sodne, 

zakonodajne in izvršilne veje oblasti), pri čemer je že zdaj mogoče ugotoviti, da bi bilo plače 

funkcionarjev glede na obstoječa razmerja, zlasti v odnosu do javnih uslužbencev, treba 

povišati. Navedeno pomeni, da bi bilo tudi za sodnike in državne tožilce, bila konkretno 
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povišanje njihovih plač lahko znano ob končani prenovi plačnega sistema javnega sektorja, 

torej predvidoma do 30. junija 2023.  

Iz podatkov in analiz Ministrstva za javno upravo ter podatkov UMAR glede inflacije v obdobju 

2015–2022 (15,6 odstotka) izhaja, da so se povprečne plače sodnikom realno znižale za 4,9 

odstotka, državnim tožilcem pa za 11 odstotkov, medtem ko so se v celotnem javnem sektorju  

povprečne plače realno povišale za 12,8 odstotka. Ob tem je treba upoštevati tudi, da so se 

plače sodnikom in državnim tožilcem že z uveljavitvijo Zakona za uravnoteženje javnih financ 

(Uradni list RS, št. 40/12, v nadaljnjem besedilu: ZUJF) v letu 2012 znižale za 4 odstotke, večini 

ostalih zaposlenih v pravosodnih organih pa se zaradi izplačila tretje in četrte četrtine odprave 

nesorazmerij plače dejansko niso znižale, kar je že od leta 2012 povzročalo nesorazmerja v 

plačah med nosilci izvajanja funkcij v teh organih in javnimi uslužbenci. Primerjava podatkov 

med plačami sodnikov in državnih tožilcev na eni strani in javnimi uslužbenci v celotnem 

javnem sektorju na drugi strani kaže, da so sodniki in državni tožilci v bistveno slabšem 

položaju glede plač, tako v nominalnem kot v realnem smislu. 

Ustrezna sredstva za delovanje sodstva in v tem okviru za plače sodnikov mora zagotoviti 

država. Pri tem je dolžna upoštevati, da mora obseg zagotovljenih sredstev ustrezati vlogi 

sodne veje oblasti in odgovornosti sodnikov.

Kljub temu da so sodniki in državni tožilci funkcionarji, je sistem sodne veje oblasti in 

organizacije tožilske službe postavljen karierno. V primerjavi s funkcionarji izvršilne in 

zakonodajne veje oblasti imajo sodniki in državni tožilci trajni mandat. Vstopni pogoji za 

opravljanje sodniške in državnotožilske funkcije so določeni z zakonom, in sicer morajo 

izpolnjevati starostni in izobrazbeni pogoj, ter druge pogoje glede na specifike posamezne 

funkcije (opravljen pravniški državni izpit, nekaznovanost, idr.). Službo sodnikov in državnih 

tožilcev se ocenjuje na določeno obdobje, na podlagi ocene pa lahko napredujejo v nazivih, 

sodniških oziroma državnotožilskih mestih in plačnih razredih. 

Načelo neodvisnosti sodnikov pomeni, da so sodniki vsebinsko (funkcionalno), personalno 

(organizacijsko) in materialno neodvisni od nedovoljenih vplivov in pritiskov. Sodniki morajo 

imeti zagotovljen prostor, v katerem svobodno in odgovorno opravljajo sodniško funkcijo. 

Zavarovani morajo biti pred morebitnimi vplivi, pritiski in grožnjami ter sploh pred vsakršnim 

vmešavanjem v svoje delo tako s strani drugih državnih organov kot s strani strank v postopku. 

Ustavno zagotovljeno varstvo neodvisnosti sodnikov prepoveduje vsak vpliv drugih državnih 

organov na sodno odločanje, ki se mu je mogoče izogniti. Pri tem ne zadostuje, da se izključijo 

zgolj vsakršni neposredni vplivi v obliki navodil, ampak je treba izključiti tudi oblike bolj 

posrednega vplivanja, ki lahko usmerjajo odločitve sodnikov. 

Sestavni del sodniške neodvisnosti je tudi materialna neodvisnost, gre za sistem izobraževanja 

in nagrajevanja sodnikov, kot je podrobneje opredeljeno v odločbi Ustavnega sodišča št. U-I-

60/06 z dne 9. 3. 2006, 64. točka. Materialna varnost sodnikov pomeni eno od temeljnih 

jamstev sodniške neodvisnosti. Sodnik, katerega dohodki ne dosegajo primerne višine za

zadovoljevanje njegovih osebnih oziroma družinskih potreb, bo bolj izpostavljen različnim 

političnim pritiskom in koruptivnosti. Glede na omejitve v zvezi z nezdružljivostjo funkcije kot 

enim izmed elementov za zagotavljanje sodniške neodvisnosti je namreč možnost iskanja 

dodatnih virov zaslužka pri sodnikih zelo omejena. Poleg višine sodniških plač ima ključno 

vlogo pri zagotavljanju sodniške neodvisnosti tudi njihova relativna stabilnost. Visoko stopnjo 

neodvisnosti v razmerju do drugih dveh vej oblasti uživa le sodnik, katerega višina prihodkov 

ni le primerna, temveč tudi stabilna, tako da se sodniku ni treba obremenjevati s tem, da bi se 
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lahko njegova materialna varnost v prihodnosti poslabšala. Ustrezen sistem nagrajevanja 

sodnikov je nenazadnje pomemben tudi z vidika zagotavljanja videza neodvisnosti sodnikov. 

Poleg tega, da mora biti dejansko neodvisen, mora namreč sodnik vzbujati tudi videz

neodvisnosti. Če bi bili sodniki plačani tako nizko, da bi jih bilo mogoče šteti za občutljive za 

politične pritiske in koruptivnost, bi lahko bilo javno zaupanje v neodvisnost sodstva

spodkopano.

Finančni položaj vsakega posameznega sodnika je neločljivi del njegove neodvisnosti in s tem 

neodvisnega delovanja celotnega sodstva kot nosilca oblasti, o čemer so se izrekla že številna 

sodišča in mednarodne institucije. Primerno nagrajevanje sodnikov je eden od temeljev 

neodvisnosti sodnikov in sodstva, kar so tako Ustavno sodišče kot številni mednarodni 

dokumenti že večkrat izpostavili.

Iz obrazložitve odločbe Ustavnega sodišča št. U-I-159/08 z dne 11. 12. 2008 med drugim 

izhaja, da mora biti sodnikom zagotovljen takšen položaj, da bodo za izvajanje sodne oblasti 

kandidirali najboljši pravniki (26. točka). Sodna oblast je porok za učinkovito omejevanje 

državne oblasti, torej za delovanje države kot ustavne demokracije (27. točka). Ustavnopravna 

enakovrednost sodne oblasti v primerjavi z zakonodajno in izvršilno oblastjo med drugim 

zahteva, da se položaj sodne oblasti in sodnikov kot nosilcev te oblasti obravnava in ureja 

ustrezno primerjalno z drugima vejama oblasti, tako da so zagotovljeni neodvisnost sodnikov 

ter integriteta in dostojanstvo sodne oblasti. Zgolj sodnik, čigar materialni položaj je varovan v 

največji možni meri, lahko namreč deluje neodvisno (odločba Ustavnega sodišča št. U-I-15/14-

15 z dne 26. 3. 2015, 13. točka).

Tudi Sodišče EU je v zadevi C-64/16 v sodbi z dne 27. 2. 2018 poudarilo, da se obveznosti 

zagotavljanja sodnega nadzora v pravnem redu Unije ne nalaga le Sodišču EU, ampak tudi 

nacionalnim sodiščem. Nacionalna sodišča tako skupaj s Sodiščem EU izpolnjujejo nalogo, ki 

jim je skupno dodeljena za zagotavljanje spoštovanja prava pri razlagi in uporabi Pogodbe 

Evropske Unije (PEU). Zato morajo države članice zlasti v skladu z načelom lojalnega 

sodelovanja PEU na svojem ozemlju zagotoviti uporabo in spoštovanje prava EU. Načelo 

učinkovitega sodnega varstva pravic in pravne države, ki jih imajo pravni subjekti na podlagi 

prava EU, namreč pomeni splošno načelo prava EU. Za učinkovito sodno varstvo pa je ključna 

neodvisnost sodišča, saj je zagotavljanje neodvisnosti neločljivo povezano z nalogo sojenja. 

Tako kot nezamenljivost članov sodišča pa je to, da prejemajo plačo, ki ustreza pomembnosti 

funkcije, ki jih izvajajo, jamstvo, ki je neločljivo povezano z neodvisnostjo sodnikov (45. točka 

obrazložitve). Tudi Sodišče EU je poudarilo pomen finančne neodvisnosti sodnikov kot ključni 

element neodvisnosti sodišča in s tem pravne države.

Iz Poročila Evropske komisije za učinkovitost pravosodja pri Svetu Evrope (CEPEJ), izdaja 

2022, izhaja, da Slovenija na področju plač sodnikov negativno odstopa od evropskega 

povprečja.1

Zaradi neenakega položaja sodnikov z drugimi funkcionarji in javnimi uslužbenci je Sodni svet 

vložil Zahtevo za oceno ustavnosti drugega odstavka 10. člena v zvezi s Prilogo 3, drugega in

tretjega odstavka 23. člena, 24., 32.a in 32.b člena Zakona o sistemu plač v javnem sektorju, 

164. člena, drugega odstavka 166. člena, prvega odstavka 177. člena in prvega odstavka 179. 

člena Zakona za uravnoteženje javnih financ ter 53. člena Zakona o sodniški službi (U-I-

772/21). Sodni svet namreč že dalj časa opozarja, da je materialni položaj sodnikov eden od 
                                                  
1 European judicial systems CEPEJ Evaluation Report 2022, https://rm.coe.int/cepej-report-2020-22-e-

web/1680a86279, str. 80
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elementov načina delitve oblasti ter načela neodvisnosti sodstva ter da le-ta v Republiki 

Sloveniji ni ustrezen iz več razlogov. Ustavno sodišče o zahtevi še ni odločilo.

Državno tožilstvo je v razmerju do drugih organov izvršilne veje oblasti samostojno (kar izhaja 

iz prvega odstavka 135. člena Ustave), medtem ko je v razmerju do zakonodajne in sodne veje 

oblasti neodvisno (kar izhaja tako iz prvega odstavka 135. člena Ustave kot tudi iz načela 

delitve oblasti iz druge povedi drugega odstavka 3. člena Ustave), tako Ustavno sodišče v 

odločbi št. U-I-214/19, Up-1011/19 z dne 8. 7. 2021. Za razumevanje navedenega posebnega 

položaja državnega tožilstva je ključno razumevanje ustavne funkcije državnih tožilcev, ki jo

določa prvi odstavek 135. člena Ustave. Da bi državni tožilci funkcijo pregona opravljali 

nepristransko, pa ni ključno le, da si sami prizadevajo delovati objektivno in se izogibajo 

konfliktu interesov (ki ga do določene mere preprečuje že ustavno določena nezdružljivost 

funkcije državnega tožilca iz 136. člena Ustave), temveč tudi, da sta jim zagotovljeni 

samostojnost v razmerju do izvršilne veje oblasti ter neodvisnost v razmerju do zakonodajne 

in sodne veje oblasti. To ne pomeni, da mora biti stopnja neodvisnosti in samostojnosti državnih 

tožilcev enako visoka kot stopnja neodvisnosti sodnikov. Treba pa je zagotoviti, da državni 

tožilci svojo funkcijo pregona izvajajo neodvisno. To izhaja tudi iz mednarodnih dokumentov, 

ki izpostavljajo, da morajo biti tožilci pri odločanju neodvisni in samostojni in svojo funkcijo 

opravljati pošteno, objektivno in nepristransko. 

Bordojska deklaracija2 Sveta Evrope poudarja, da je med minimalnimi pogoji, ki zagotavljajo 

neodvisni položaj državnih tožilcev, tudi plača tožilca. Deklaracija še izpostavlja, da mora biti 

položaj  tožilcev, na podoben način kot položaj sodnikov, zagotovljen z zakonom na najvišji 

možni ravni. Sorodnost in dopolnjujoča narava nalog sodnikov in tožilcev zahtevata podobna 

jamstva in postavljata podobne zahteve glede njihovega položaja in pogojev službe, predvsem 

glede zaposlovanja, izobraževanja, poklicnega razvoja, discipline, premeščanja, plačila, 

prenehanja funkcije in pravice ustanavljati poklicna združenja. Tudi v Rimski listini3 Sveta 

Evrope je določeno, da morajo imeti tožilci na voljo potrebna in primerna sredstva, da izvršujejo 

svoje poslanstvo, ki je osnova za zagotavljanje pravne države. Države morajo sprejeti ukrepe, 

ki zagotavljajo tožilcem ustrezne razmere za opravljanje svoje službe, kot so plačilo, mandat 

in pokojnina, kar mora ustrezati njihovi pomembni vlogi, prav tako pa določiti tudi ustrezno 

starostno mejo za upokojitev. Razmere za izvajanje državnotožilske službe morajo odražati 

pomembnost in dostojanstvo tega položaja ter spoštovanje, ki mu pritiče. Primerno plačilo 

tožilcev izraža priznanje njihovi pomembni funkciji in vlogi ter lahko zmanjša korupcijska 

tveganja. Kadar obstajajo bonusi, morajo temeljiti na popolnoma objektivnih in transparentih 

kriterijih. Priporočilo št. 194 Sveta Evrope izpostavlja, da mora položaj državnih tožilcev ter 

višina njihovih osebnih prejemkov in pokojnin odražati potrebo po ohranjanju določenega 

ravnovesja med člani sodstva in tožilstva, saj imata oba, kljub različni naravi svojih nalog, 

pomembno vlogo v kazenskopravnem sistemu. Materialni pogoji morajo odražati pomen in 

dostojanstvo službe. 

Glede na to, da imajo tako sodniki kot tudi tožilci ustavno zagotovljeno posebno mesto v 

družbeni ureditvi in da je dostojna oziroma primerna plača bistven pogoj za materialno 
                                                  
2 Mnenje št. 12 (2009) posvetovalnega sveta evropskih sodnikov (CCJE) IN Mnenje št. 4 (2009) posvetovalnega sveta 

evropskih tožilcev (CCPE) naslovljeno na odbor ministrov Sveta Evrope o razmerju med sodniki in tožilci v demokratični 

družb (Bordojska deklaracija), https://rm.coe.int/1680748164
3 Mnenje št. 9 (2014) Posvetovalnega sveta evropskih tožilcev Komiteju ministrov Sveta Evrope o evropskih normah in 

načelih glede tožilcev, https://rm.coe.int/168074738b
4 Priporočilo (2000)19 odbora ministrov držav članic o vlogi državnih tožilcev v kazenskem sistemu 

https://www.refworld.org/docid/43f5c8694.html
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neodvisnost sodnikov in državnih tožilcev, se s predlogom zakona predlaga uvedba dodatka k 

plači v višini 600 evrov mesečno, ki bi se izplačeval sodnikom in državnim tožilcem do 

uveljavitve sistemskih sprememb plačnega sistema in odprave nesorazmerij v plačah iz 6. 

točke dogovora. Ker gre za začasno določitev dodatka, ki naslavlja samo določen krog 

upravičencev in velja do sprejema novega plačnega sistema, je primernejši sprejem 

samostojnega zakona, saj poseg v sistemski zakon, ki ureja plače v celotnem javnem sektorju, 

ravno zaradi začasnosti narave dodatka in omejenega kroga upravičencev ne bi bil ustrezen.

Ne glede na predlog zakona aktualna razmerja med uvrstitvami funkcionarjev kot tudi razmerja 

med plačami javnih uslužbencev in funkcionarjev zahtevajo ponovno presojo ustreznosti. Ob 

tem pa poudarjamo, da je v tem kontekstu treba proučiti ustreznost vrednotenja dela vseh 

funkcionarjev, saj vsak poseg v sistem plač v javnem sektorju terja celovito presojo vpliva na 

razmerja do ostalih plačnih skupin (v konkretnem primeru znotraj posameznih skupin 

funkcionarjev). Odprava izpostavljenih nesorazmerij med uvrstitvami funkcionarjev je 

predvidena v okviru procesa prenove plačnega sistema javnega sektorja, kot izhaja iz 

dogovora.

2. CILJI, NAČELA IN POGLAVITNE REŠITVE PREDLOGA ZAKONA

2.1 Cilji

Cilj predloga Zakona o začasnem dodatku sodnikov in državnih tožilcev je uvedba novega dodatka v 

višini 600 evrov mesečno, ki se bo izplačeval vsem sodnikom in državnim tožilcem. Ker je določeno, 

da jim dodatek pripada do uveljavitve sistemskih sprememb plačnega sistema in odprave 

nesorazmerij v plačah iz 6. točke dogovora, vendar najdlje do 31. decembra 2023, je ustrezno, da gre 

za začasno določitev dodatka, saj se predvideva, da bo do 30. junija 2023 pripravljen predlog 

sprememb in dopolnitev ZSPJS oziroma nov zakon o sistemu plač v javnem sektorju. 

Gre za dodatek, ki se bo izplačeval vsem upravičencem v nominalnem znesku. Višina dodatka ne bo 

odvisna od osnovne plače niti od specifike opravljanja posamezne funkcije, ampak bo izplačana v 

enaki višini vsem upravičencem. Dodatki k plači se namreč lahko izplačujejo v nominalnem znesku 

(npr. dodatek za specializacijo, doktorat), nekateri dodatki pa se izplačujejo v določenem odstotku od 

osnovne plače (npr. dodatek za delo v manj ugodnem delovnem času in za stalno pripravljenost).

2.2 Načela

Predlagani zakon sledi načelu zakonitosti v povezavi z načelom smotrne porabe javnih sredstev in 

načelu zagotavljanja materialne neodvisnosti sodnikov in državnih tožilcev.

2.3 Poglavitne rešitve

a) Predstavitev predlaganih rešitev:

– Uvedba dodatka v višini 600 evrov mesečno, ki pripada sodnikom in državnim 

tožilcem do uveljavitve sistemskih sprememb plačnega sistema in odprave 

nesorazmerij v plačah iz 6. točke dogovora.

b) Način reševanja:

– Določitev novega začasnega dodatka.

c) Normativna usklajenost predloga zakona:
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– Predlog zakona je usklajen z obstoječim pravnim redom in splošno veljavnimi načeli 

mednarodnega prava ter z mednarodnimi pogodbami, ki obvezujejo Republiko 

Slovenijo. 

č) Usklajenost predloga zakona: 

– Predlog rešitev zakona je bil predstavljen strokovni javnosti, ki se je s predlaganimi 

rešitvami strinjala. 

3. OCENA FINANČNIH POSLEDIC PREDLOGA ZAKONA ZA DRŽAVNI PRORAČUN IN DRUGA 

JAVNA FINANČNA SREDSTVA

Finančne posledice zakona za državni proračun na letni ravni znašajo 9 mio EUR.

Glede na to, da je določen začetek izplačevanja dodatka pri plači za januar 2023, bo v letu 2023 

znašal finančni učinek izplačevanja dodatka 8,2 mio EUR (izplačilo za 11 mesecev) ter 0.8 mio EUR

za leto 2014, če bo dodatek izplačan tudi v mesecu januarju 2024. Z uveljavitvijo sistemskih 

sprememb plačnega sistema in odpravo nesorazmerij v plačah iz 6. točke dogovora se bo dodatek 

prenehal izplačevati, kar pomeni, da bodo finančni učinki v letu 2023 iz tega naslova lahko tudi nižji.

Predlog zakona nima finančnih posledic za druga javnofinančna sredstva.

4. NAVEDBA, DA SO SREDSTVA ZA IZVAJANJE ZAKONA V DRŽAVNEM PRORAČUNU 

ZAGOTOVLJENA, ČE PREDLOG ZAKONA PREDVIDEVA PORABO PRORAČUNSKIH 

SREDSTEV V OBDOBJU, ZA KATERO JE BIL DRŽAVNI PRORAČUN ŽE SPREJET

Finančna sredstva iz 3. točke se bodo zagotovila na postavkah za plače pravosodnih organov s 

prerazporeditvijo v skladu z zakonom, ki ureja izvrševanje proračuna znotraj finančnih načrtov ali med 

finančnimi načrti proračunskih uporabnikov.

5. PRIKAZ UREDITVE V DRUGIH PRAVNIH SISTEMIH IN PRILAGOJENOSTI PREDLAGANE 

UREDITVE PRAVU EVROPSKE UNIJE

Predlog zakona ni predmet usklajevanja s pravnim redom Evropske unije.

5.1 Hrvaška

Na Hrvaškem plače sodnikov in drugih pravosodnih uradnikov ureja poseben zakon (Zakon o 

plaćama sudaca i drugih pravosudnih dužnosnika). Zakon določa pravico do plače, pravico do 

dodatkov k plači, pravico do povračila materialnih stroškov, nadomestilo za izdajo odredb za izvajanje 

ukrepov tajnega zbiranja podatkov in druge pravice v zvezi z opravljanjem dolžnosti. Določena je 

osnova za obračun plače, plača pa se določi z množenjem osnovne plače s koeficientom glede na 

položaj.

5.2 Danska

Na Danskem so plače sodnikov določene po pogajanjih med ministrom za pravosodje in sindikati. 

Dodatek, ki ga prejemajo danski sodniki, je določen na podlagi sporazuma med dansko upravo sodišč 

in danskim združenjem sodnikov. 

5.3 Malta

Plače sodnikov na Malti so določene z zakonom. Zakon določa letno plačo predsednika sodišča in 

sodnikov v nominalnem znesku. 
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5.4 Estonija

V Estoniji so plače sodnikov in državnih tožilcev določene z Zakonom o strokovnih plačah vodilnih 

javnih uslužbencev (Kõrgemate riigiteenijate ametipalkade seadus). Zakon določa osnovno plačo in 

koeficiente, s katerimi se izračuna plača po posameznih funkcijah. 

6. PRESOJA POSLEDIC, KI JIH BO IMEL SPREJEM ZAKONA

6.1 Presoja administrativnih posledic 

a) v postopkih oziroma poslovanju javne uprave ali pravosodnih organov: 

Zakon ne bo imel posledic v postopkih oziroma poslovanju javne uprave ali pravosodnih organov.

b) pri obveznostih strank do javne uprave ali pravosodnih organov:

Zakon ne bo imel posledic pri obveznostih strank do javne uprave ali pravosodnih organov.

6.2 Presoja posledic za okolje, vključno s prostorskimi in varstvenimi vidiki, in sicer za:

Zakon ne bo imel posledic za okolje

6.3 Presoja posledic za gospodarstvo, in sicer za:
Zakon ne bo imel posledic za gospodarstvo.

6.4 Presoja posledic za socialno področje, in sicer za:
Zakon ne bo imel posledic za socialno področje.

6.5 Presoja posledic za dokumente razvojnega načrtovanja, in sicer za:
Zakon ne bo imel posledic za dokumente razvojnega načrtovanja.

6.6 Presoja posledic za druga področja
Zakon ne bo imel posledic na drugih področjih. 

6.7 Izvajanje sprejetega predpisa:
a) Predstavitev sprejetega zakona:

Sprejeti zakon bo predstavljen na spletni strani Ministrstva za pravosodje.

b) Spremljanje izvajanja sprejetega predpisa

V okviru svojih pristojnosti bosta izvajanje sprejetega predpisa spremljala Ministrstvo za pravosodje 
in Ministrstvo za javno upravo.

6.8 Druge pomembne okoliščine v zvezi z vprašanji, ki jih ureja predlog zakona:
V zvezi z vprašanji, ki jih ureja predlog zakona, ni drugih pomembnih okoliščin.

7. PRIKAZ SODELOVANJA JAVNOSTI PRI PRIPRAVI PREDLOGA ZAKONA:

V postopku priprave predloga predpisa javnost ni sodelovala, ker gre za predpis, ki pomeni začasno 

rešitev do uveljavitve prenovljenega plačnega sistema javnega sektorja in odprave nesorazmerij v 

plačah v javnem sektorju.

8. PODATEK O ZUNANJEM STROKOVNJAKU OZIROMA PRAVNI OSEBI, KI JE SODELOVALA 

PRI PRIPRAVI PREDLOGA ZAKONA, IN ZNESKU PLAČILA ZA TA NAMEN:
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Zunanji strokovnjaki pri pripravi predloga zakona niso sodelovali.

9. NAVEDBA, KATERI PREDSTAVNIKI PREDLAGATELJA BODO SODELOVALI PRI DELU 

DRŽAVNEGA ZBORA IN DELOVNIH TELES

– dr. Dominika Švarc Pipan, ministrica, Ministrstvo za pravosodje,

– dr. Sebastjan Zbičajnik, državni sekretar, Ministrstvo za pravosodje,

– dr. Igor Šoltes, državni sekretar, Ministrstvo za pravosodje.
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II. BESEDILO ČLENOV

1. člen

(vsebina)

S tem zakonom se določa začasen dodatek kot del plače, ki pripada sodnikom                                                                                                                             

oziroma sodnicam (v nadaljnjem besedilu: sodniki) in državnim tožilcem oziroma državnim tožilkam.

2. člen

(začasen dodatek)

Ne glede na Zakon 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 – ORZSPJS49a, 27/12 – odl. US, 40/12 – ZUJF, 46/13, 

25/14 – ZFU, 50/14, 95/14 – ZUPPJS15, 82/15, 23/17 – ZDOdv, 67/17, 84/18, 204/21 in 139/22; v 

nadaljnjem besedilu: ZSPJS) do uveljavitve sistemskih sprememb plačnega sistema in odprave 

nesorazmerij v plačah iz 6. točke Dogovora o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v 

javnem sektorju za leti 2022 in 2023 (Uradni list RS, št. 136/22), vendar najdlje do 31. decembra 

2023, vsem funkcionarjem sodne oblasti, ki so sodniki in katerih funkcije so s Prilogo 3 ZSPJS 

uvrščene v plačno podskupino A3, in vsem funkcionarjem državnega tožilstva, katerih funkcije so s 

Prilogo 3 ZSPJS uvrščene v plačno podskupino A4, pripada tudi dodatek v višini 600 eurov mesečno 

za polni delovni čas.

PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA

3. člen

(prvo izplačilo dodatka)

Dodatek iz tega zakona se prvič izplača pri plači za januar 2023.

4. člen

(začetek veljavnosti)

Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
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III. OBRAZLOŽITEV

K 1. členu:

Člen določa vsebino zakona. S tem zakonom se določa nov dodatek za sodnike in državne tožilce, s 

čimer se ureja ustrezno materialno neodvisnost sodnikov in državnih tožilcev. Njihove plače se, v 

primerjavi z javnimi uslužbenci, niso usklajevale že vse od leta 2008.

K 2. členu:

S predlaganim členom se določa krog upravičencev do dodatka; upravičeni so funkcionarji sodne 

oblasti, ki so sodniki in katerih funkcije so s Prilogo 3 ZSPJS uvrščene v plačno podskupino A3, in 

funkcionarji državnega tožilstva iz plačne podskupine A4.

Do dodatka bodo sodniki in državni tožilci upravičeni začasno, in sicer do uveljavitve sistemskih 

sprememb plačnega sistema in odprave nesorazmerij v plačah iz 6. točke Dogovora o ukrepih na 

področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za leti 2022 in 2023 (Uradni list RS, št. 136/22), 

vendar najdlje do 31. decembra 2023, s čimer se še poudarja začasnost in časovno zamejenost 

dodatka. Finančne posledice so predvidene tudi za leto 2024, saj se plača za december 2023 izplača 

v januarju naslednje leto.

Dodatek je določen v višini 600 evrov mesečno za polni delovni čas. Višina dodatka je določena v 

bruto znesku.

Glede na to, da zakoni kot osnovo za nadomestilo določajo plačo funkcionarja (npr. 53. člen Zakona 

o sodniški službi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 91/09, 33/11, 46/13, 63/13, 

69/13 – popr., 95/14 – ZUPPJS15, 17/15, 23/17 – ZSSve in 36/19 – ZDT-1C), 52. člen Zakona o 

državnem tožilstvu (Uradni list RS, št. 58/11, 21/12 – ZDU-1F, 47/12, 15/13 – ZODPol, 47/13 – ZDU-

1G, 48/13 – ZSKZDČEU-1, 19/15, 23/17 – ZSSve, 36/19, 139/20, 54/21 in 105/22 – ZZNŠPP)), se 

bo v osnovi za nadomestilo plače upošteval tudi ta dodatek. Enako se bo dodatek upošteval v osnovi 

za odpravnino. 

K 3. členu:

Dodatek se vsem sodnikom in državnim tožilcem prvič izplača pri plači za januar 2023 (izplačilo plače 

v februarju 2023).

K 4. členu:

Predlagani člen določa, da začne zakon veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike 

Slovenije.


