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Vlada Republike Slovenije je na 59. dopisni seji dne 30. 1. 2023 določila besedilo:

– Predloga zakona o začasnem dodatku sodnikov in državnih tožilcev – nujni postopek,

ki vam ga pošiljam v obravnavo in sprejem na podlagi 143. člena Poslovnika državnega zbora 

(Uradni list RS, št. 92/07 – uradno prečiščeno besedilo, 105/10, 80/13, 38/17, 46/20, 105/21 -

odl. US in 111/21).

Vlada Republike Slovenije predlaga Državnemu zboru, da predlog zakona obravnava po 

nujnem postopku, da se s tem preprečijo morebitne težko popravljive posledice za delovanje 

države.

Aktualna razmerja med uvrstitvami funkcionarjev kot tudi razmerja med plačami javnih 

uslužbencev in funkcionarjev zahtevajo ponovno presojo ustreznosti. Iz 6. točke Dogovora o 

ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za leti 2022 in 2023 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 obstoječega zakona 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, z namenom, da bo dogovor o 

odpravi plačnih nesorazmerij v osnovnih plačah, upoštevaje tudi spodnjo tretjino plačne lestvice,

dosežen najpozneje do 30. 6. 2023. 

Glede na to, da imajo sodniki ustavno zagotovljeno posebno mesto v družbeni ureditvi in da je 

dostojna oziroma primerna plača sodnika bistven pogoj za neodvisnost sodstva, se s predlogom 

zakona predlaga uvedba začasnega 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, vendar najdlje do 31. decembra 

2023. Izplačevanje se določa že pri plači za januar 2023, katera bo izplačana v mesecu 

februarju 2023.

Materialna neodvisnost sodnikov in državnih tožilcev je namreč ključna za zagotavljanje 

neodvisnosti pravosodnih organov in s tem pravne države. Ustrezen materialni položaj sodnikov 

in državnih tožilcev mora biti namreč primeren oziroma takšen, da so varovani pred pritiski, ki bi 

lahko vplivali na njihovo odločanje, oziroma takšen, da ustreza dostojanstvu njihovega poklica 



in obsegu odgovornosti. To pomeni, da je ustrezen materialni položaj sodnikov in državnih 

tožilcev pomemben dejavnik tudi pri zagotavljanju nemotenega in neokrnjenega delovanja 

pravosodja, redno delovanje pravosodja pa je ključno pri zagotavljanju delovanja ostalih 

družbenih sistemov. Okrnjena materialna neodvisnost sodnikov in državnih tožilcev bi torej

lahko vplivala na zagotavljanje rednega izvajanja sodne oblasti in s tem povzročila težko 

popravljive posledice za delovanje države, zato se predlaga obravnava zakona po nujnem 

postopku. 

Vlada Republike Slovenije predlaga Državnemu zboru, da predlog zakona obravnava na izredni 

seji Državnega zbora. 

Vlada Republike Slovenije je na podlagi 45. člena Poslovnika Vlade Republike Slovenije 

(Uradni list RS, št. 43/01, 23/02 – popr., 54/03, 103/03, 114/04, 26/06, 21/07, 32/10, 73/10, 

95/11, 64/12, 10/14, 164/20, 35/21, 51/21 in 114/21) in 235. člena Poslovnika državnega zbora

(Uradni list RS, št. 92/07 – uradno prečiščeno besedilo, 105/10, 80/13, 38/17, 46/20, 105/21 -

odl. US in 111/21) določila, da bodo kot njeni predstavniki pri delu Državnega zbora in njegovih 

delovnih teles sodelovali:

– dr. Dominika Švarc Pipan, ministrica za pravosodje,

– dr. Igor Šoltes, državni sekretar, Ministrstvo za pravosodje,

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

Barbara Kolenko Helbl
generalna sekretarka
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