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Prenos plačnih razredov na nove dolžnosti v SV 

Povzetek predloga 276/52/2:  
Razmišljate o odpravi anomalij, ki so bile povzročena višjim častnikom in podčastnikom pri napredovanjih v 
plačilne razrede? Del pripadnikov plačnih razredov ni prenesel na novo dolžnost. S tem ste povzročili veliko 
neenakosti med pripadniki, saj nekdo, ki je napredoval brez prenosa plačnih razredov, nikoli več ne dohiti precej 
mlajših pripadnikov, ki napredujejo leta za njim. Predlagam, da se vsaj za naprej odpravi krivica z vrnitvijo 
plačnih razredov. 

  

MORS je pripadnike razvrstilo v plačne razrede, upoštevaje relevantne zakonske določbe ZSPJS, zaradi česar 
mu v ničemer ni mogoče očitati, da je z višjimi častniki in podčastniki ravnalo krivično oziroma da je protipravno 
poseglo v njihove že pridobljene pravice iz delovnega razmerja. Nenazadnje slednje, in sicer da je delodajalec 
pri določitvi plačnih razredov zaposlenim ravnal zakonito, izhaja tudi iz obsežne sodne prakse Višjega delovnega 
in socialnega sodišča v Ljubljani. V kolikor je pobudnik mnenja, da je bil zakon v navedenem delu »krivičen«, 
torej da je neposredno posegel v njegove že pridobljene pravice, ima možnost (oziroma je imel) vložiti pobudo 
za začetek postopka za oceno ustavnosti oziroma zakonitosti navedenih določb ZSPJS na Ustavno sodišče RS. 
Seveda pod pogojem, da izpolnjuje vse obvezne predpostavke, določene z ZUstS.  

Odprava anomalij, ki jih je prinesla reforma plačnega sistema v letu 2008 je bila že nekajkrat predmet 
obravnave sprememb in dopolnitev ZSPJS, vendar pa predlagane spremembe niso bile pripeljane do konca, še 
posebej pa to ni mogoče pričakovati v sedanji situaciji, ko je plačna masa omejena zaradi različnih vladnih 
ukrepov. Prav tako se ne podpira določitev plačnih razredov na podlagi 2. odstavka 19. člena ZSPJS, za katero 
je prav tako potrebno soglasje Vlade RS. 
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