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1. Državni zbor Republike Slovenije (v nadaljevanju DZ ali zakonodajalec) je 27. 12. 2021 sprejel Zakon 

o dodatnih ukrepih za preprečevanje širjenja, omilitev, obvladovanje, okrevanje in odpravo posledic 

COVID-19 (Ur. list RS, št. 206/2021 z dne 29. 12. 2021, v nadaljevanju ZDUPŠOP). Dne 29. 12. 2021 je 

zakonodajalec prav tako sprejel Sklep o nedopustnosti razpisa zakonodajnega referenduma o zakonu 

o dodatnih ukrepih za preprečevanje širjenja, omilitev, obvladovanje, okrevanje in odpravo posledic 

COVID-19 (ZDUPŠOP, EPA 2297-VIII) (Ur. list RS, št. 206/2021 z dne 29. 12. 2021, v nadaljevanju Sklep). 

Tako ZDUPŠOP kot Sklep sta stopila v veljavo 30. 12. 2021.  

 

2. Po prepričanju vlagateljev zahteve  je zakonodajalec pri sprejemu 48. člena ZDUPŠOP kršil                                

2. odstavek 90. člena, posledično pa tudi 3. in 44. člen Ustave Republike Slovenije (v nadaljevanju 

Ustava). Poleg tega pa je zakonodajalec pri sprejemanju 48. člena ZDUPŠOP zagrešil še dve kršitvi 

zakonodajnega postopka, ki kažeta na očitno samovoljo zakonodajne veje oblasti (2. člen Ustave).  

 

3. V skladu s petim odstavkom 21.a člena Zakona o referendumu in o ljudski iniciativi (Ur. list RS, št. 

26/07, 6/18, in 52/20, v nadaljevanju ZRLI) lahko zahtevo za oceno ustavnosti zakona oziroma predpisa 

zaradi kršitve drugega odstavka 90. člena Ustave vloži vsak volivec v petnajstih dneh od uveljavitve 

zakona. Glede na to, da je izpodbijani predpis stopil v veljavo dne 30. 12. 2021, je predmetna zahteva 

pravočasna.  

 

I. 

Besedilo izpodbijanega člena 

 

4. ZDUPŠOP v 48. členu, podpoglavje »Zakon o sistemu plač v javnem sektorju«, določa1: 

 

»Ne glede na drugi odstavek 7. člena Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Ur. 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 in 84/18), je za 

plačno podskupino E1 – Zdravniki in zobozdravniki na delovnih mestih in v nazivih mogoče doseči 

največ 63. plačni razred za obdobje do 31. decembra 2022.« 

 

5. Citirano določbo vlagatelji izpodbijajo v povezavi z določbo I. člena Sklepa, ki preprečuje razpis 

referenduma v zvezi z njo, in ki določa:  

 

»Državni zbor ugotavlja, da zakonodajnega referenduma o Zakonu o dodatnih ukrepih za preprečevanje 

širjenja, omilitev, obvladovanje, okrevanje in odpravo posledic COVID-19 (ZDUPŠOP, EPA 2297-VIII) ni 

dopustno razpisati, ker gre za zakon iz prve alineje drugega odstavka 90. člena Ustave Republike 

Slovenije (Ur. list RS, št. 33/91-I, 42/97, 66/00, 24/03, 69/04, 68/06, 47/13, 75/16 in 92/21).« 

  

                                                           
1 Vlagatelji pojasnjujejo, da izpodbijana določba posega na področje plačnega sistema, vendar nomotehnično ni postala del 

predpisa, na katerega se nanaša (2. odstavek 7. člena ZSPJS), v smislu novele zakona in njenega inkorporiranja v zakonski 

tekst. Gre za postopke sprejema t.i. interventne zakonodaje in posebni del ZDUPŠOP.  
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II. Glede kršitve 3., 44. in drugega odstavka 90. člena Ustave 

 

a) (Ne)dopustnost omejevanja referendumskega odločanja 

 

6. V skladu s tretjim odstavkom 3. člena Ustave ima v Republiki Sloveniji oblast ljudstvo, ki jo uresničuje 

neposredno in z volitvami, po načelu delitve oblasti. Ustava v 44. členu določa, da ima vsak državljan 

pravico, da v skladu z zakonom neposredno ali po izvoljenih predstavnikih sodeluje pri upravljanju 

javnih zadev. 

 

7. Referendum kot oblika neposredne demokracije označuje obliko neposrednega odločanja volivcev 

o pravnem aktu.2 Gre za institut, ki posega v razmerje med posredno (predstavniško) in neposredno 

demokracijo oziroma v način izvrševanja (zakonodajne) oblasti in predstavlja pomemben mehanizem 

vključevanja državljanov v zakonodajni postopek.3  

 

8. V določenih izrednih in nujnih okoliščinah pa pomembnost drugih kategorij pravnega reda, ki jih 

predstavljajo tudi obramba države in varnost državljanov ter odprava posledic naravnih nesreč ter 

zahteva po hitrem in učinkovitem delovanju v tovrstnih nujnih primerih, terja, da se izvedba 

referendumskega odločanja onemogoči.4 V nasprotnem primeru lahko nastanejo težko popravljive 

oziroma nepopravljive posledice.5 

 

9. Ustava zato v prvi alineji drugega odstavka 90. člena določa, da referenduma ni dopustno razpisati 

o zakonih o nujnih ukrepih za zagotovitev obrambe države, varnosti ali odprave posledic naravnih 

nesreč. Določbo konkretizira ZRLI, ki v 21.a členu določa, da DZ na predlog vlade sprejme sklep, s 

katerim ugotovi, da referenduma ni dopustno razpisati, ker gre za zakon o nujnih ukrepih za 

zagotovitev obrambe države, varnosti ali odprave posledic naravnih nesreč.6 

 

10. Sklep mora vsebovati razloge, zaradi katerih referenduma ni dopustno razpisati. Sprejetje sklepa 

preprečuje izvedbo postopka za razpis naknadnega zakonodajnega referenduma. Da se kljub vsemu 

zagotovi učinkovito pravno varstvo pravice do referenduma, pa ima vsak volivec v petnajstih dneh od 

uveljavitve zakona možnost, da zahteva oceno ustavnosti zakona zaradi kršitve drugega odstavka 90. 

člena Ustave. 

 

  

                                                           
2 Prim. I. Kavčič v: Komentar Ustave Republike Slovenije, komentar k 90. členu Ustave; dostopno na: https://e-kurs.si/cleni/66-

clen/ 
3 Poročilo Ustavne komisije DZ o pripravi predloga ustavnega zakona o spremembah 90., 97. in 99. člena Ustave Republike 

Slovenije, EPA 620-VI (št. 001-02/12-16/) z dne 29. 3. 2012, str. 14. 
4 Ibidem. 
5 Besedilo Predloga zakona o spremembah in dopolnitvi Zakona o referendumu in o ljudski iniciativi 1. 4. 2020, EPA 1098 – 

VIII s 1. 4. 2020, str. 3. 
6 Poudariti je potrebno, da ustavna ureditev ne izključuje razpisa referenduma o vseh zakonih, ki urejajo področja iz drugega  

odstavka 90. člena Ustave, temveč le o zakonih, ki se sprejemajo zaradi nujnih ukrepov na teh področjih. Povzeto po: Poročilo 

Ustavne komisije DZ o pripravi predloga ustavnega zakona o spremembah 90., 97. in 99. člena Ustave Republike Slovenije, 

EPA 620-VI (št. 001-02/12-16/) z dne 29. 3. 2012. 
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b) Zakonodajni ukrepi za odpravo posledic COVID-19 

 

11. Zakonodajalec je s sprejemom ZDUPŠOP spremenil ali dopolnil določbe 13 zakonov ter odstopil od 

določb na področju 17 zakonov, med njimi tudi zakonodaje s področja plač javnega sektorja. Z 

ZDUPŠOP se zaradi preprečevanja širjenja, omilitve, obvladovanja, okrevanja in odprave posledic 

COVID-19 prav tako določajo začasni ukrepi na področju zdravstva, dela, socialnega varstva, vzgoje in 

izobraževanja, gospodarstva, dodeljevanja finančnih spodbud in likvidnostnih sredstev ter zaščite, 

reševanja in pomoči (1. člen ZDUPŠOP). Iz 1. člena ZDUPŠOP tako izhaja namen zakonodajalca za 

spremembo posameznih zakonov, ki je v blažitvi in odpravi posledic naravne nesreče nalezljive bolezni 

COVID-19 za gospodarstvo, javne finance in državljane.7 

 

12. DZ je v Sklepu na podlagi prve alineje drugega odstavka 90. člena Ustave in 21.a člena ZRLI odločil 

o nedopustnosti referenduma v zvezi z ZDUPŠOP ter se pri tem oprl na 2. točko 8. člena Zakona o 

varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (Ur. list RS, št. 51/06 in nasl., v nadaljevanju ZVNDN), v 

skladu s katerim se za naravno nesrečo šteje tudi množičen pojav nalezljive bolezni.8  

 

Nadalje je DZ v Sklepu pojasnil, da ZDUPŠOP predstavlja pravno podlago za nabor dodatnih nujnih 

ukrepov, s katerimi bo mogoče najširšemu možnemu krogu upravičencev olajšati obdobje razširjenosti 

COVID-19 ter našteva specifične rešitve ZDUPŠOP. Pojasnjuje, da zakonodajalec nima le pravice, 

temveč ̌ tudi dolžnost zakonodajo prilagajati danim družbenim razmeram, te pa zahtevajo hitro 

ukrepanje in učinkovite ukrepe. V skladu z navedenim DZ v Sklepu zaključuje, da se ZDUPŠOP nanaša 

na vsebino, glede katere v skladu s 1. alinejo drugega odstavka 90. člena Ustave razpis zakonodajnega 

referenduma ni dopusten, saj predstavlja zakon o nujnih ukrepih za zagotovitev odprave posledic. 

 

13. Ne glede na to, da Sklep na deklaratorni ravni zasleduje legitimne cilje, po mnenju vlagateljev 

izpodbijani 48. člen ZDUPŠOP ne predstavlja ukrepa, ki bi bil povezan z odpravo posledic COVID-19 

in zato ne sodi v materijo interventnega zakona.  

 

 

c) Glede nujnosti in primernosti ukrepa za dosego cilja 

 

14. Zakonodajalec je dolžan pri sprejemu ukrepov glede odprave posledic naravnih nesreč izkazati 

nujnost, kot to izhaja iz prve alineje drugega odstavka 90. člena Ustave. Pri tem je pojem nujnih 

ukrepov za odpravo posledic naravne nesreče na splošno treba razumeti kot ukrepe, ki se ob nastanku 

naravne nesreče ne smejo opustiti ali odložiti, oziroma kot ukrepe, brez katerih odprave posledic 

naravne nesreče ni mogoče zagotoviti.9 Pri tem pa se predpostavlja, da je med predvidenimi ukrepi in 

odpravo posledic naravnih nesreč stvarna (vzročna) povezava v smislu, da ti ukrepi dejansko 

zagotavljajo to ustavno vrednoto oziroma k njej prispevajo v kombinaciji z drugimi (že obstoječimi ali 

                                                           
7 Enako tudi Sklep, str. 2. 
8 Zakonodajalec stališče utemeljuje s tem, da podatki o številu prebivalcev Slovenije, okuženih z nalezljivo boleznijo COVID-

19, in zasedenosti bolnišničnih kapacitet z bolniki z nalezljivo boleznijo COVID-19 nesporno kažejo na to, da je prišlo do 

množičnega pojava nalezljive bolezni, zato je pogoj iz 2. točke 8. člena ZVNDN izpolnjen.  
9 Odločba Ustavnega sodišča št. U-I-480/20-17 z dne 11. 3. 2021, točka 27. 
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šele predvidenimi) ukrepi. Ukrepi morajo biti torej tudi primerni za zagotovitev željenega cilja, to je 

odprave posledic naravne nesreče.10  

 

15. Vlagatelji opozarjajo, da je trditveno in dokazno breme za utemeljitev nujnosti kodifikacije 

izpodbijane določbe v t.i. interventni protikoronski zakonodaji, ter s tem izključitve možnosti 

referenduma v zvezi z njo, na zakonodajalcu. Slednji je obvezan vsaj do stopnje verjetnosti izkazati, da 

gre za določbo, ki vsebinsko sodi v interventni zakonodajni paket. Zakonodajalec bi torej moral z veliko 

mero verjetnosti izkazati, da višanje plačnih razredov zdravnikov in zobozdravnikov res prispeva k 

zmanjševanju posledic COVID-19 krize, pa tega po prepričanju vlagateljev (zaenkrat) ni storil. Vlagatelji 

se sicer zavedajo, da lahko nujnost ukrepa, ki je primarno dejansko vprašanje, zakonodajalec in vlada 

izkažeta še v postopku pred Ustavnim sodiščem11, vendar je pri oceni verodostojnosti teh pojasnil 

potrebno upoštevati zakonodajno gradivo in tudi pojasnila, ki so jih predstavniki vlade in poslanci, ki 

so podprli zakon, v zvezi s tem podajali v postopku sprejemanja zakona in v medijih.   

 

16. Z izpodbijano določbo 48. člena ZDUPŠOP je zakonodajalec posegel na področje Zakona o sistemu 

plač v javnem sektorju (Ur. list RS, št. 108/09 in nasl., v nadaljevanju ZSPJS). Izpodbijana določba 

konkretneje posega v drugi odstavek 7. člena ZSPJP, ki določa: »(2) V plačnih podskupinah od C1 do J3 

je na delovnih mestih in v nazivih mogoče doseči največ 57. plačni razred.«  

 

17. Vlagatelji opozarjajo, da zakonodajalec v Sklepu med ukrepi, ki odpravljajo posledice epidemije, 

našteva naslednje specifične rešitve: (i) solidarnostni dodatki za upokojence in posebej ranljive 

skupine, (ii) dodatek za pripadnike sil za zaščito, reševanje in pomoč, (iii) enkratni solidarnostni dodatek 

za izboljšanje socialnega položaja oseb, (iv) pomoč za nakup antigenskih hitrih testov na virus SARS-

CoV-2 za samotestiranje, (v) delna povrnitev izgubljenega dohodka za čas trajanja karantene na domu 

ali nezmožnosti opravljanja dela zaradi višje sile zaradi obveznosti varstva otroka, (vi) dodatno 

financiranje programov v podporo družini, (vii) vzpostavitev pravne podlage za podaljšanje veljavnosti 

turističnih bonov ter (viii) denarna odškodnina osebam, ki jim je s cepljenjem proti nalezljivi bolezni 

COVID-19 nastala škoda na zdravju, ki se kaže v resnem in trajnem zmanjšanju življenjskih funkcij.  

Zakonodajalec torej med ukrepi, ki odpravljajo posledice epidemije, sploh ni omenil, da se za  

zdravnike in zobozdravnike odpravlja »kapica« iz drugega odstavka 7. člena ZSPJS, kar kaže na to, da 

pri ukrepu iz 48. člena ZDUPŠOP očitno ne gre za eno od specifičnih rešitev za odpravo posledic 

epidemije. 

 

Nadalje pa vlagatelji opozarjajo, da je zakonodajalec v Sklepu zgolj pavšalno navedel, da gre pri 

sprejetju ZDUPŠOP za »... nujne ukrepe, ki jih država sprejme za omejevanje posledic razširjenosti 

bolezni COVID-19...« ter da »... ZDUPŠOP tako predstavlja nabor nujnih ukrepov, s katerimi bo mogoče 

takoj in učinkovito pomagati gospodarstvu in prebivalstvu pri obvladovanju posledic razširjenosti 

nalezljive bolezni...«, ob tem pa ne utemelji, kako/na kakšen način materija višanja plačnih razredov 

ozkega kroga javnih uslužbencev zadosti kriteriju nujnih ukrepov, brez katerih odprave posledic 

naravne nesreče ni mogoče zagotoviti. Zakonodajalec tako ni vzpostavil (vzročne) povezave v smislu, 

                                                           
10 Ibidem, točka 28. 
11 To stališče je sicer po mnenju vlagateljev sporno. Z vidika pravne varnosti in možnosti argumentirane razprave bi bilo 
namreč nujno, da zakonodajalec in predlagatelj zakona razumne razloge, da se določen ukrep vključi v interventni zakon, 
navedeta že v fazi sprejemanja zakona in ne šele v postopku pred Ustavnim sodiščem. 
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da izpodbijani ukrep dejansko zasleduje deklarirane cilje oziroma k njim prispeva v kombinaciji z 

drugimi (že obstoječimi ali šele predvidenimi) ukrepi. 

 

18. Da zakonodajalec tekom zakonodajnega postopka ni uspel izkazati nujnosti ukrepa, nenazadnje 

potrjuje tudi mnenje Zakonodajno - pravne službe DZ (v nadaljevanju ZPS), ki izhaja iz izseka prepisa 

magnetograma 68. nujne seje Odbora za finance z dne 23. 12. 2021, ob obravnavi amandmaja, ki je 

vpeljal izpodbijano spremembo:12 

 

»13. TRAK: (TB) – 10.45 

 

PREDSEDNIK ROBERT POLNAR: Hvala, gospod minister. 

Zdaj vprašujem tu prisotne predstavnike ostalih vabljenih ministrstev, ali bi v uvodu želel kdo spregovoriti? (Ne.) V redu, 

hvala lepa, zato nadaljujemo s stališčem oziroma mnenjem Zakonodajno-pravne službe. Besedo ima gospa Sonja Bien 

Karlovšek. Prosim 

 

MAG. SONJA BIEN KARLOVŠEK: Hvala lepa.  

Z vidika predlagane rešitev torej odstopa od Zakona o sistemu plač v javnem sektorju se najprej zastavi 

vprašanje ali je predlagana rešitev sploh povezana z namenom in vsebino obravnavanega zakona. Iz 

obrazložitve ne izhaja, da ne bi šlo v primeru predlagane odstopa za ukrep povezan s preprečevanjem širjenja, 

omilitvi, obvladovanjem, okrevanjem in odpravo posledic Covid-19, kar je vsebina zakona temveč naj bi 

zagotovil izpolnitev vladne zaveze iz stavkovnega sporazuma iz leta 2016, iz časa, ko razlogov, zaradi katerih 

se zakon sprejema ni bilo mogoče niti predvideti, zato je umeščane predlagane rešitve katere dokonča 

realizacija naj bi bila odvisna od kolektivnega pogajanja po mnenju ZPS vprašljivo.« 

 

Dokaz:  

- 1., 36. in 37. stran prepisa magnetograma 68. nujne seje Odbora za finance z dne 23. decembra 

2021; 

 

 

Iz citiranega mnenja ZPS prav tako izhaja, da je bila okoliščina vsebinske in časovne nepovezanosti 

izpodbijanega ukrepa in cilja ZDUPŠOP podana in zaznana že v samem zakonodajnem postopku, na kar 

je bil zakonodajalec izrecno opozorjen, vendar ga to očitno ni odvrnilo od nadaljevanja postopka 

sprejemanja 48. člena ZDUPŠOP.  

 

19. Stališče vlagateljev, da gre za pri sprejetju določbe 48. člena ZDUPŠOP za materijo, ki ni vsebinsko 

povezana s t.i. protikoronsko zakonodajo, in gre tako za neustavno omejevanje pravice do 

referendumskega odločanja, poleg že citiranega Sklepa potrjuje sicer tudi drugo gradivo iz 

zakonodajnega postopka sprejema ZDUPŠOP.  

 

                                                           
12 Prepis magnetograma 68. nujne seje Odbora za finance z dne 23. 12. 2021 je dostopen na URL  https://www.dz-

rs.si/wps/portal/Home/seje/evidenca/!ut/p/z1/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfIjo8zivSy9Hb283Q0N3E3dLQwCQ7z9g7w8n

AwsPE31w9EUGAWZGgS6GDn5BhsYGwQHGlHEaPfAAdwNCBOPx4FUfiNL8gNDQ11VFQEAF8pdGQ!/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9

nQSEh/?mandat=VIII&type=magdt&uid=1F00212A21C98D0BC12587B40049AC28#. 

https://www.dz-rs.si/wps/portal/Home/seje/evidenca/!ut/p/z1/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfIjo8zivSy9Hb283Q0N3E3dLQwCQ7z9g7w8nAwsPE31w9EUGAWZGgS6GDn5BhsYGwQHGlHEaPfAAdwNCBOPx4FUfiNL8gNDQ11VFQEAF8pdGQ!/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/?mandat=VIII&type=magdt&uid=1F00212A21C98D0BC12587B40049AC28
https://www.dz-rs.si/wps/portal/Home/seje/evidenca/!ut/p/z1/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfIjo8zivSy9Hb283Q0N3E3dLQwCQ7z9g7w8nAwsPE31w9EUGAWZGgS6GDn5BhsYGwQHGlHEaPfAAdwNCBOPx4FUfiNL8gNDQ11VFQEAF8pdGQ!/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/?mandat=VIII&type=magdt&uid=1F00212A21C98D0BC12587B40049AC28
https://www.dz-rs.si/wps/portal/Home/seje/evidenca/!ut/p/z1/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfIjo8zivSy9Hb283Q0N3E3dLQwCQ7z9g7w8nAwsPE31w9EUGAWZGgS6GDn5BhsYGwQHGlHEaPfAAdwNCBOPx4FUfiNL8gNDQ11VFQEAF8pdGQ!/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/?mandat=VIII&type=magdt&uid=1F00212A21C98D0BC12587B40049AC28
https://www.dz-rs.si/wps/portal/Home/seje/evidenca/!ut/p/z1/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfIjo8zivSy9Hb283Q0N3E3dLQwCQ7z9g7w8nAwsPE31w9EUGAWZGgS6GDn5BhsYGwQHGlHEaPfAAdwNCBOPx4FUfiNL8gNDQ11VFQEAF8pdGQ!/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/?mandat=VIII&type=magdt&uid=1F00212A21C98D0BC12587B40049AC28
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20. Iz dokumenta zakonodajnega postopka Amandmaji k Predlogu ZDUPŠOP z dne 22. 12. 2021, na 
str. 17 tako izhaja:13 
 

“Za novo 11.A poglavje in novi 40.a člen 

 Za 40. členom se doda novo 11.A poglavje ter novi 40.a člen, ki se glasita: 

»11.A Zakon o sistemu plač v javnem sektorju 

40.a člen 

Ne glede na drugi odstavek 7. člena 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 in 84/18) je za plačno podskupino E1 – Zdravniki in zobozdravniki na 

delovnih mestih in v nazivih mogoče doseči največ 63. plačni razred za obdobje do 31. decembra 2022.«.  

Obrazložitev: 

Drugi odstavek 7. člena predpisa, ki ureja sistem plač v javnem sektorju, določa, da je v plačnih skupinah od C1 do J3 

mogoče doseči največ 57. plačni razred. Za plačno skupino E – Delovna mesta na področju zdravstva, E1 – Zdravniki in 

zobozdravniki, se določa, da se ta omejitev za njo ne uporablja do 31. decembra 2022. Začasni ukrep je izpolnitev vladne 

zaveze iz stavkovnega sporazuma med Vlado Republiko Slovenije in sindikatom FIDES v skladu s sklepom Vlade RS št. 

10103-2/2016/13 z dne 1. 12. 2016. Določbo o odstopu od predpisa, ki ureja sistem plač v javnem sektorju, je mogoče 

realizirati le, če bo za plačno skupino E1 izvedena sprememba Kolektivne pogodbe za zdravnike in zobozdravnike v 

Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 14/94, 15/94, 18/94 – ZRPJZ, 22/96, 23/96 – popr., 39/98, 46/98 – popr., 39/99 – 

ZMPUPR, 97/00, 43/06 – ZKolP, 60/08, 5/12, 40/12, 46/13, 16/17, 80/18, 160/20 in 88/21) na podlagi predhodnih pogajanj 

med partnerjema kolektivne pogodbe."  

 

Dokaz:  

- Amandmaji k Predlogu zakona o dodatnih ukrepih za preprečevanje širjenja, omilitev, obvladovanje, 

okrevanje in odpravo posledic COVID-19 (ZDUPŠOP), nujni postopek - druga obravnava, EPA 2297 - 

VIII, za matično delovno telo, št. 411-01 / 21 - 0095 /z dne 22. 12. 2021; 

 

 

Glede na to, da je zakonodajalec razlog za sprejem izpodbijane zakonske določbe utemeljil s tem, da 

gre za izpolnjevanje vladnih zavez iz stavkovnega sporazuma s FIDES iz leta 2016, je očitno, da je 

zakonodajalec nujnost ukrepa za dosego ciljev t.i. interventne zakonodaje COVID – 19 zanikal kar sam. 

Da gre pri 48. členu ZDUPŠOP zgolj za uresničevanje problematike plač v povezavi s stavkovnim 

sporazumom iz leta 2016, ko ni bilo ne epidemije ne pojava virusne okužbe COVID-19, izhaja sicer tudi 

iz pojasnila ministra za zdravje Janeza Poklukarja, kot je povzeto v prispevku z dne 24. 12. 2021. Sicer 

pa je minister za javno upravo mag. Boštjan Koritnik govoril o odpravi zgornje omejitve plačnega 

razreda že na predavanju o prenovi plačnega sistema v februarja 2021, kar je razvidno iz ppt 

prezentacije (prim. diapozitiv št. 8), še pred njim pa v letu 2019 minister Rudi Medved, kar je prav tako 

razvidno iz prezentacije (prim. diapozitiv št. 11).  

 

Odprava »kapice« iz drugega odstavka 7. člena ZSPJS je torej tema, ki ni nikakor povezana z 

epidemijo COVID-19 in odpravljanjem njenih posledic, temveč s prenovo plačnega sistema javnih 

uslužbencev, o čemer se med deležniki razpravlja že dlje časa.   

 

 

                                                           
13 Amandmaji k Predlogu zakona o dodatnih ukrepih za preprečevanje širjenja, omilitev, obvladovanje, okrevanje in odpravo 

posledic COVID-19 (ZDUPŠOP), nujni postopek - druga obravnava, EPA 2297 - VIII, za matično delovno telo, št. 411-01 / 21 - 

0095 /z dne 22. 12. 2021, str. 17.  
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Dokaz: 

- prispevek z dne 24. 12. 2021 »Dvig plačnega stropa v PKP 10 le podlaga pogajanjem s Fidesom« 

- 1. in 8. diapozitiv ppt prezentacije Ministrstva za javno upravo, ki jo je predstavil mag. Boštjan 

Koritnik 

- 1. in 11. diapozitiv ppt prezentacije Ministrstva za javno upravo, ki jo je predstavil Rudi Medved 

 

 

21. Vlagatelji nadalje opozarjajo, da pri presoji nujnosti ukrepa tudi ni mogoče spregledati, da 

uveljavitev 48. člena ZDUPŠOP časovno sovpada ravno z zahtevo sindikata FIDES, da zdravniki in 

zobozdravniki izstopijo iz enotnega plačnega sistema. To časovno sovpadanje seveda ni naključno. 

Sindikat FIDES je namreč dne 21. 12. 2021 naslovil na vlado in poslance javni poziv, že takoj naslednji 

dan, tj. 22. 12. 2021, pa je bil predlagan že zgoraj omenjeni amandma, na podlagi katerega je bil v 

ZDUPŠOP vnesen izpodbijani 48. člen. Opisano sosledje dogodkov tako samo še dodatno potrjuje, da 

pri tem ukrepu ne gre za ciljni odziv na začasne izjemne razmere zaradi blaženja posledic epidemije 

COVID-19, temveč se z njim dejansko zasleduje interes sindikata FIDES po reformi plačnega sistema.  

 

To razkriva tudi vsebina javnega poziva z dne 21. 12. 2021, iz katerega je razvidno, da želi sindikat FIDES 

z reformo plačnega sistema ohraniti javno zdravstvo, katerega delovanja naj bi bilo ogroženo zaradi 

odhodov zdravnikov in zobozdravnikov iz javnega sistema. Reforma plačnega sistema tako tudi po 

oceni sindikata FIDES, čigar javni poziv je očitno zakonodajalca spodbudil k sprejetju 48. člen 

ZDUPŠOP, ni povezana s COVID-19.  

 

Dokaz: 

- javni poziv sindikata FIDES z dne 21. 12. 2021  

 

 

Ne glede na to, da odhodi zdravnikov in zobozdravnikov iz javnega zdravstva niso povezani s COVID-

1914 in da posledično tudi ukrepa, ki naj bi preprečil odhode zdravnikov, logično ni mogoče utemeljiti 

z odpravljanjem posledic COVID-19, vlagatelji v zvezi s tem opozarjajo še na izjavo ministra za javno 

upravo mag. Boštjana Koritnika, ki jo je podal v oddaji Studio City dne 10. 1. 2022, in sicer, da je v 

zadnjih nekaj letih iz javnega zdravstva odšla le peščica zdravnikov. 

 

22. Ker je mogoče pričakovati, da bosta zakonodajalec in vlada za potrebe predmetnega postopka zelo 

verjetno pričela trditi, da se s tem ukrepom skuša do določene mere finančno nagraditi zdravnike in 

zobozdravnike zaradi preobremenjenosti ali pa za delo v rizičnih razmerah in da to dokazuje ravno 

začasna narava ukrepa, vlagatelji že sedaj opozarjajo, da bi zakonodajalec v tem primeru (če bi šlo za 

nagrajevanje) to nedvomno storil za celotno zdravstveno osebje, ki so enako (ali pa še bolj) kot 

zdravniki in zobozdravniki pri svojem delu obremenjeni in izpostavljeni rizičnim razmeram. Tako pa 

ravno dejstvo, da je zakonodajalec v 48. člen ZDUPŠOP vključil tudi zobozdravnike, izpustil pa celotno 

raziskovalno sfero, katere del nedvomno izjemno sodeluje pri spopadanju s COVID-19 (npr. Inštitut 

Jože Štefan in Kemijski inštitut), kaže na to, da namen tega ukrepa nedvomno ni v nagrajevanju 

najzahtevnejših delovnih mest zaradi preobremenjenosti in dela v rizičnih razmerah.  

                                                           
14 Ravno nasprotno. Epidemija COVID-19 in z njo povezani dodatki v PKP-ih so bili verjetno razlog, da število odhodov 
zdravnikov v tem obdobju ni bilo takšno, kot bi bilo, če ne bi bilo COVID-19.  
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23. Če pa bi se tekom postopka slučajno vseeno izkazalo, da je bil resnični cilj zakonodajalca v 

finančnem nagrajevanju zdravnikov in zobozdravnikov zaradi njihove preobremenjenosti, povezane s 

COVID-1915, kot je to na 23. 12. 2021 na seji odbora za finance navrgel minister za finance mag. Andrej 

Šircelj, potem je očitno, da ta ukrep tudi ni primeren za dosego cilja.  

 

Zakonodajalec je namreč spregledal, da vsi zdravniki zaradi COVID-19 niso preobremenjeni, prav tako 

tudi niso vsi enako izpostavljeni tveganjem, povezanimi z okužbo. Celo več, nekateri zdravniki niso tem 

tveganjem nič bolj izpostavljeni kot tisti javni uslužbenci, za katere še naprej velja omejitev iz drugega 

odstavka 7. člena ZSPJS. Povedano še toliko bolj velja za zobozdravnike. Ker torej ukrep enako 

obravnava vse zdravnike in zobozdravnike, čeprav z vidika tveganj, povezanih s COVID-19, več kot 

očitno niso vsi v enakem položaju, ukrep že iz tega razloga ni primeren za dosego cilja.  

 

Ukrep pa nadalje ni primeren tudi zato, ker je preobremenjenost zdravnikov zaradi COVID-19 začasne 

narave, začasnih stvari pa se po naravi stvari ne rešuje s sistemskimi spremembami plačnega 

sistema, do česar je prišlo v konkretnem primeru. Če bi torej zakonodajalec resnično želel finančno 

nagraditi zdravnike in zobozdravnike zaradi njihove preobremenjenosti, povezane s COVID-19, bi to 

lahko storil s t.i. COVID dodatki (enako, kot je bilo to urejeno v okviru preteklih PKP-jev16), ali pa na 

podlagi že veljavne Kolektivne pogodbe za javni sektor (KPJS), ki omogoča, da se zdravnikom in 

zobozdravnikom v primeru razglašene epidemije izplača dodatni osebni prejemek oz. dodatek za delo 

v rizičnih razmerah, med katere spada tudi delo v času epidemije.17 

 

24. Če torej upoštevamo način, na katerega je zakonodajalec v preteklosti uredil nagrajevanje 

zdravstvenega osebja zaradi dela v razmerah, povezanih s COVID-19, je po mnenju vlagateljev očitno, 

da zakonodajalec s tokratnim ukrepom, s katerim posega v enotni plačni sistem javnih uslužbencev, ne 

zasleduje nagrajevanja zdravnikov in zobozdravnikov zaradi njihove preobremenjenosti ali pa zaradi 

dela v rizičnih razmerah. To navsezadnje potrjuje tudi dejstvo, da ukrep enači vse zdravnike in 

zobozdravnike – če bi bil ukrep povezan s COVID-19, bi zakonodajalec nedvomno upošteval že zgoraj 

omenjeno okoliščino, da vsi zdravniki in zobozdravniki niso v enaki meri izpostavljeni tveganjem, ki so 

povezanima z okužbo. 

 

25. Da materija 48. člena ZDUPŠOP ne sodi v interventno zakonodajo, pa potrjuje navsezadnje tudi 

dejstvo, da gre pri tem ukrepu za sistemsko spremembo plačnega sistema18, do katere lahko pride sicer 

le v za to posebej predvidenem postopku, ki je urejen v VIII. poglavju ZSJPS (33. člen ZPSJS). Tako že 

dejstvo, da je za tovrstne posege v plačni sistem v ZSJPS predviden poseben postopek spreminjanja, 

                                                           
15 V tem primeru se seveda z vidika 14. člena Ustave postavlja vprašanje, zakaj ne celotnega zdravstvenega osebja.  
16 Prim. 71. člen Zakona o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in 

gospodarstvo (Ur. list RS, št. 49/20; ZIUZEOP), 56. člen Zakona o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic Covid-19 

(Ur. list RS, št. 152/20; ZZUOOP) ter 33. in 86. člen Zakona o interventnih ukrepih za pomoč pri omilitvi posledic drugega vala 

epidemije COVID-19 (Ur. list RS, št. 203/20; ZIUPOPDVE).  
17 11. točka 39. člena KPJS določa: “Dodatek za delo v rizičnih razmerah (območje vojne nevarnosti, nevarnosti terorističnih 

napadov z biološkimi agensi, demonstracij, naravnih nesreč, epidemij in epizootij) v višini 65 % urne postavke osnovne plače 

javnega uslužbenca.« 
18 Izpodbijana določba posega v drugi odstavek 7. člena ZSPJP, ki določa najvišji možni plačni razred za določene plačne 

podskupine.  
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v katerega so vključeni vsi deležniki socialnega dialoga, samo po sebi kaže na to, da ne gre za 

materijo, ki se lahko obravnava v interventni zakonodaji.  

 

26. Iz prepisa magnetograma 91. izredne seje DZ z dne 27. 12. 2021 (prim. 33. in 54. stran) je nadalje 

razvidno, da naj bi se s tem ukrepom pomagalo predvsem mladim zdravnikom, kar prav tako nima 

nikakršne zveze z odpravljanjem posledic epidemije COVID-19. 

 

Dokaz: 

- 1., 33. in 54. stran prepisa magnetograma 91. izredne seje DZ z dne 27. 12. 2021  

 

 

27. Glede na pojasnjeno lahko torej sklenemo, da gre pri ukrepu iz 48. člena ZDUPŠOP dejansko za 

nekakšen kompromis med zahtevo sindikata FIDES, da se zdravniki in zobozdravniki izločijo iz enotnega 

plačnega sistema, in stališčem zdravstvenega ministra Janeza Poklukarja, razvidnim iz prispevka z dne 

22. 12. 2021, tj., da je sprememba plačnega sistema stvar celotne družbe. Ta ukrep, ki dejansko pomeni 

odstop od ureditve plačnega sistema javnih uslužbencev v ZSPJS, tako praktično ni v ničemer povezan 

s preprečevanjem širjenja, omilitvijo, obvladovanjem, okrevanjem in odpravo posledic COVID-19, kar 

je oz. bi morala biti vsebina sprejetega interventnega zakona.19 (Ne)obstoj enotnega plačnega sistema 

javnih uslužbencev je primarno politično vprašanje, ki že na prvi pogled nima nikakršne zveze z 

odpravljanjem posledic epidemije COVID-19 in bi se moralo reševati v okviru socialnega dialoga, ne 

pa z interventnimi zakoni brez resnega premisleka o posledicah.  

 

Dokaz: 

- prispevek z dne 22. 12. 2021 »Sindikat Fides zahteva reformo plač, v nasprotnem primeru grozi s 

stavko«  

 

 

28. Po oceni vlagateljev je očitno, da je zakonodajalec skušal izkoristiti trenutno družbeno klimo, ki je 

zdravnikom zaradi njihove vloge pri spopadanju s COVID-19 naklonjena, in tako vsaj delno ugoditi 

zahtevam sindikata FIDES po dvigu plač zdravnikov in zobozdravnikov. Tako je mogoče iz razprave 

poslancev v Državnem zboru razbrati, da se 48. člen ZDUPŠOP dojema kot nekakšna nagrada (zahvala) 

zdravnikom za vlogo, ki jo imajo pri spopadanju z epidemijo COVID-19. Vlagatelji s tem, da se 

požrtvovalnost in napor, ki so ga zdravstveni delavci in ostali javni uslužbenci (ne zgolj zdravniki in 

zobozdravniki) vložili v spopadanje z epidemijo COVID-19, ustrezno nagradi, seveda nimajo težave. 

Takšen cilj je nedvomno legitimen, kar pa ne upravičuje sistemske spremembe ZSPJS za zdravnike in 

zobozdravnike. Težava je torej, kot običajno, v načinu doseganja legitimnega cilja.  

 

                                                           
19 Edino dejstvo, ki ta ukrep morda na prvi pogled povezuje z obvladovanjem COVID-19, je dejansko zgolj njegova domnevna 

začasnost, kar pa ne zadošča za izkaz nujnosti v smislu drugega odstavka 90. člena Ustave. Vlagatelji pri tem opozarjajo, da je 

sicer tudi začasnost ukrepov vprašljiva. Če bo namreč podlagi 48. člena ZDUPŠOP sklenjena kolektivna pogodba in bo prišlo 

do napredovanj, je namreč po mnenju vlagateljev vprašljivo, ali bo mogoče zdravnikom, ki bodo napredovali v letu 2022, 

naknadno, tj. po izteku leta 2022, že dosežena napredovanja odvzeti. Ukrep iz 48. člena ZDUPŠOP bo tako v primeru sprejetja 

kolektivne pogodbe in doseženega napredovanja po mnenju vlagateljev dejansko postal trajen. 
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29. Zakonodajalec je tako s sprejemom 48. člena ZDUPŠOP ter Sklepa več kot očitno (ponovno20) kršil 

ustavna pravila referendumskega postopka in s tem preprečil izvedbo referenduma. Zato je bila ta 

zakonska določba, o kateri bi sicer moral biti dovoljen referendum, sprejeta po protiustavnem 

postopku, t.j. v neskladju s prvo alinejo drugega odstavka 90. člena Ustave. Vlagateljem je bila torej s 

strani zakonodajalca kršena pravica do referenduma in s tem pravica do sodelovanja pri upravljanju 

javnih zadev (44. člen Ustave).  

 

III. 

Kršitev načela pravne države (2. člen Ustave) 

 

30. Ne glede na to, da se lahko na podlagi ZRLI z zahtevo uveljavljajo zgolj tiste kršitve zakonodajnega 

postopka, ki predstavljajo kršitev referendumskega postopka, pa vlagatelji v nadaljevanju opozarjajo 

še na dve kršitvi zakonodajnega postopka v ožjem smislu, ki zgolj še dodatno potrjujeta, da je pri 

sprejemanju 48. člena ZDUPŠOP prišlo do očitne samovolje zakonodajne veje oblasti (v navezavi z 

izvršilno vejo oblasti), ki več kot očitno dobesedno ignorira pravila zakonodajnega postopka, kar je 

pomembno tudi za presojo škodljivih posledic v okviru odločanja o predlogu za začasno zadržanje 

izpodbijane zakonske določbe.  

 

31. Kot že pojasnjeno, gre pri izpodbijani določbi 48. člena ZDUPŠOP za poseg na področju sistema plač 

javnih uslužbencev, ki ga ureja ZSPJS.21 Gre nedvomno za sistemsko spremembo plačnega sistema, do 

katere lahko pride le v posebej predvidenem postopku, ki je urejen v VIII. poglavju ZSJPS (33. člen 

ZPSJS). Tako ZSPJS ustanavlja poseben organ, tj. Svet za sistem plač v javnem sektorju (v nadaljevanju 

Svet), ki ga sestavljajo predstavniki državnih organov in združenj lokalnih skupnosti ter sindikatov 

javnega sektorja, ki sprejema odločitve s soglasjem obeh strani. Nadalje 35. člen ZPSJS nalaga 

predlagatelju zakona, ki se nanaša na vprašanja plačne lestvice in razmerij med plačami, da pred 

vložitvijo predloga v zakonodajno obravnavo pridobi mnenje Sveta. Tak postopek omogoča 

poglobljeno javno razpravo in socialni dialog. 

 

32. Vlagatelji opozarjajo, da 48. člen ZDUPŠOP pred vložitvijo v zakonodajno obravnavo ni bil predložen 

Svetu, in to kljub temu, da se z njim dejansko posega v ZSPJS. Svet posledično ni mogel podati mnenja, 

kot mu to nalaga 35. člen ZPSJP.22 Gre torej za očitno samovoljo zakonodajalca (ki je dobesedno 

ignoriral 33. člen ZSJPS) in s tem za kršitev 2. člena Ustave. Vse to implicira izrazito neodgovoren 

pristop h koreniti (sistemski) spremembi plačnega sistema javnih uslužbencev. Evidentno, da do tako 

velike spremembe, kot je plačni sistem v javnem sektorju, ne more priti z interventnim zakonom ter 

brez javne razprave in socialnega dialoga. Zato je očitno, da je zakonodajalec načrtno (in ponovno) 

zlorabil (nujni) zakonodajni postopek in interventno zakonodajo, vse z namenom, da bi onemogočil 

                                                           
20 Ta zadeva je po mnenju vlagateljev v bistvenem podobna zadevi U-I-480/20 z dne 11. 3. 2021, v kateri se je Ustavno sodišče 

že ukvarjalo s to problematiko.  
21 Cilj ZSPJS je v skladu z drugim odstavkom 1. člena, da določa skupne temelje sistema plač v javnem sektorju, in sicer za 

uveljavitev načela enakega plačila za delo na primerljivih delovnih mestih, nazivih in funkcijah, za zagotovitev preglednosti 

sistema plač ter stimulativnosti plač. 
22 V postopku presoje skladnosti zakona z Ustavo Ustavno sodišča ne presoja le tega, ali so zakoni po vsebini skladni z Ustavo, 

temveč ̌tudi, ali so bili sprejeti po ustavnoskladnem postopku. Glej odločbo Ustavnega sodišča št. U-I-480/20-17 z dne 11. 3. 

2021, točka 13.  
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socialni dialog, državljanom pa preprečil sodelovanje pri upravljanju javnih zadev, kar je sicer njihova 

temeljna ustavna pravica.  

 

S takšnim ravnanjem pa je bil kršen tudi Sporazum o razreševanju stavkovnih zahtev (Ur. list RS, št. 

80/18), ki določa, da bo o temeljnih vprašanjih s področja uslužbenske zakonodaje (ZJU) in sistema plač 

v javnem sektorju (ZSPJS) potrebno soglasje reprezentativnih sindikatov javnega sektorja in vlade. 

Slednja se je s tem sporazumom tudi zavezala, da doseže najvišjo možno stopnjo usklajenosti z 

reprezentativnimi sindikati javnega sektorja in predlog zakonodaje pošlje v zakonodajni postopek s 

priloženo izjavo o stopnji usklajenosti.  

 

33. Do kršitev zakonodajnega postopka pri sprejemanju ZDUPŠOP pa je prišlo tudi v Državnem svetu 

RS (v nadaljevanju DS). Vlagatelji opozarjajo, da se je v Državnem svetu zlasti zvezi z interventno 

zakonodajo (PKP) uveljavila praksa t.i. »anti« vetov. Gre za to, da kvalificirana skupina predlagateljev 

(običajno le nekaj ur po tem, ko zakon prispe v DS), vloži pobudo za sprejem odložilnega veta, vendar 

ne z namenom, da bi se uveljavitev zakona odložila, temveč z namenom, da se zakon čimprej uveljavi. 

Predlog za odločanje o odložilnem vetu je torej vložen z namenom, da se čimprej zavrne in s tem 

omogoči, da se zakon čimprej uveljavi. Ravno to se je zgodilo tudi pri odločanju o odložilnem vetu v 

zvezi z ZDUPŠOP.  

 

Tudi v zvezi z ZDUPŠOP je namreč kvalificirana skupina predlagateljev vložila predlog za sprejem 

odložilnega veta z namenom, da se ta zakon čimprej uveljavi, torej v nasprotju z namenom instituta. 

To je jasno razvidno iz predloga odložilnega veta z dne 28. 12. 2021, v katerem obstaja očitno notranje 

nasprotje (nesklepčnost) med obrazložitvijo ter naslovom in besedilom predlaganega akta.  

 

Dokaz: 

- predlog odložilnega veta z dne 28. 12. 2021 v zvezi ZDUPŠOP 

 

 

34. Vlagatelji opozarjajo, da vlaganje tovrstnih (prehitrih) predlogov za odločanje o odložilnem vetu, ki 

so dejansko v nasprotju z njegovim namenom, predstavlja očitno zlorabo tega instituta, s čimer je 

Državnemu svetu oziroma njegovim članom dejansko odvzeta ustavno zagotovljena možnost, da 

vložijo predlog za sprejem odložilnega veta, saj nimajo dovolj časa za razmislek in odločitev. Ker je tudi 

glasovanje o odložilnem vetu del zakonodajnega postopka (v ožjem smislu), je to še dodatna kršitev, ki 

po mnenju vlagateljev kaže na to, da ZDUPŠOP tudi iz tega razloga ni bil sprejet po ustavnoskladnem 

postopku. 

 

IV. 

O predlogu za začasno zadržanje 

 

35. Na podlagi 39. člena ZUstS sme Ustavno sodišče do končne odločitve v celoti ali delno zadržati 

izvršitev zakona (ali drugega predpisa ali splošnega akta za izvrševanje javnih pooblastil), če bi zaradi 

njegovega izvrševanja lahko nastale težko popravljive škodljive posledice. Kadar Ustavno sodišče 

odloča o začasnem zadržanju izvrševanja izpodbijanega predpisa, vselej tehta med škodljivimi 
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posledicami, ki bi jih povzročilo izvrševanje morebitnega protiustavnega predpisa, in med škodljivimi 

posledicami, ki bi nastale, če se izpodbijane določbe začasno ne bi izvrševale.23  

 

36. Po prepričanju vlagateljev pa je treba pri odločanju o začasnem zadržanju upoštevati tudi kriterij 

verjetnosti, da je zakon v nasprotju z Ustavo oziroma v konkretnem primeru verjetnost, da je podana 

kršitev pravice do referenduma.24 Tako je potrebno ob zelo visoki stopnji izkazanosti zatrjevane 

protiustavnosti izpodbijanega zakona uporabiti ustrezno milejšo presojo glede nastanka škodljivih 

posledic.25 Ker je torej presoja škodljivih posledic odvisna od stopnje verjetnosti zatrjevane 

protiustavnosti izpodbijanega predpisa, je jasno, da mora Ustavno sodišče, ko odloča o začasnem 

zadržanju, narediti t.i. prehitro (premature) presojo zatrjevane protiustavnosti – podobno, kot to stori 

pri presoji procesne predpostavke ogroženosti delavcev, ko so vlagatelji zahteve sindikalne 

organizacije.26 Od tega, ali je zatrjevana protiustavnost zakona očitna, bo namreč odvisno, ali se bodo 

škodljive posledice, do katerih bi prišlo z uveljavitvijo zakona, sploh ugotavljale in s kakšno stopnjo 

strogosti. 

 

37. Vlagatelji zato ponovno opozarjajo, da je v konkretnem primeru z zelo visoko stopnjo verjetnosti 

izkazano, da je zakonodajalec kršil pravico do referenduma. Iz zakonodajnega gradiva, v katerem bi 

moral zakonodajalec utemeljiti nujnost 48. člena ZDUPŠOP, namreč ni razvidno, da gre za ukrep, ki bi 

bil kakorkoli povezan z odpravljanjem posledic COVID-19. Ravno nasprotno. Iz že omenjene 

obrazložitve Amandmajev k ZDUPŠOP je razvidno, da gre pri 48. členu ZDUPŠOP dejansko za ukrep, s 

katerim se uresničuje zaveza iz stavkovnega sporazuma, sklenjenega s FIDES v letu 2016.  

 

38. V takem primeru, ko je torej očitno, da zakonska materija ne sodi v interventni zakon in je tako 

jasno, da je podana kršitev pravice do referenduma, se po prepričanju vlagateljev o škodljivih 

posledicah, ki bi nastale z uveljavitvijo izpodbijanega zakona (njegove vsebine), niti ne sme spraševati, 

kar potrjuje tudi naslednji hipotetični primer. Tako si lahko zamislimo položaj, ko bi npr. predsednik RS 

razglasil zakon, o katerem DZ pred tem niti ne bi glasoval, ali pa zakon, v zvezi s katerim bi bila DS  

odvzeta možnost glasovanja o odložilnem vetu. Očitno je, da se v takem primeru Ustavno sodišče o 

morebitnih negativnih učinkih, do katerih bi prišlo zaradi vsebine zakona, ne bi spraševalo, temveč bi 

takšen zakon ravno zaradi dejstva, ker je bil sprejet z očitno kršitvijo zakonodajnega postopka, čimprej 

izločilo iz pravnega življenja. V nasprotnem primeru bi Ustavno sodišče dalo napačen signal, tj. da 

lahko v pravnem redu (vsaj začasno) učinkujejo tudi predpisi, ki so bili sprejeti z očitno kršitvijo pravil 

zakonodajnega postopka. To pa bi po prepričanju vlagateljev že samo po sebi pomenilo 

nepopravljive posledice v smislu 39. člena ZUstS, saj oblast (niti začasno) ne sme biti nad pravom. Če 

ji to dovolimo, ni več mogoče govoriti o pravni državi. Pri tem pa je pomembno tudi to, da je država 

z svojimi ravnanji vzor. Če torej oblast, ki bi morala biti državljanom za zgled, ni sposobna držati niti 

pravil zakonodajnega postopka, ampak je njen glavni modus operandi izigravanje pravnih pravil, je 

                                                           
23 Prim. npr. sklep Ustavnega sodišča št. U-I-296/05 z dne 3. 11. 2005, 3. točka obrazložitve. 
24 To je logika, ki jo je Ustavno sodišče zavzelo v zadevi št. U-I-110/2003, Up-631/03 z dne 14. 4. 2005 v zvezi z odlogom 

izvršbe in jo je po mnenju vlagateljev mogoče smiselno uporabiti tudi pri odločanju o začasnem zadržanju zakona.    
25 Gre dejansko za odraz načela enakosti (14. člen Ustave), ki terja, da se položaji, ki so si v bistvenem različni, tudi drugače 

vrednotijo. Če bi torej izkaz škodljivih posledic razlagali neodvisno od stopnje verjetnosti, s katero je izkazana zatrjevana 

neustavnost zakona, bi tako nedvomno ravnali v nasprotju s 14. členom Ustave.  
26 Prim. odklonilno ločeno mnenje sodnika dr. Kneza k sklepu Ustavnega sodišča št. U-I-823/21 z dne 23. 12. 2021.  
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jasno, da obstaja realno tveganje, da bodo državljani in ostali podsistemi prevzeli tovrstne (skrajno 

škodljive) vzorce ravnanja, kar lahko v skrajni točki pripelje do razgradnje pravne države. Da je to 

tveganje realno, potrjujejo nenazadnje tudi že omenjena ravnanja nekaterih članov DS, ki sistematično 

zlorabljajo (kršijo) ustavno zagotovljeno pravico do odložilnega veta. 

 

39. Začasno zadržanje 48. člena ZDUPŠOP pa poleg visoke stopnje verjetnosti, da je zakonodajalec kršil 

pravico do referenduma, po mnenju vlagateljev narekuje tudi dejstvo, da v primeru zadržanja 

izpodbijane zakonske ureditve niti ne bodo nastale težko popravljive posledice. In to velja tako v 

primeru, če je bil cilj izpodbijanega ukrepa začasno spremeniti plačni sistem javnih uslužbencev kot 

tudi v primeru, če je bil cilj ukrepa finančno pomagati zdravnikom in zobozdravnikom.  

 

40. Če je bil cilj 48. člena začasno spremeniti plačni sistem javnih uslužbencev, ima namreč 

zakonodajalec vso možnost, da kljub zadržanju 48. člen ZDUPŠOP vsebino te določbe še vedno 

sprejme v obliki novele ZSPJS. Res je, da bo to zaradi 33. člena ZSPJS trajalo dlje, kot pa sprejem 

ZDUPŠOP, vendar so te »škodljive« posledice (kasnejša uveljavitev spremembe plačnega sistema za 

skupino javnih uslužbencev) nedvomno manjšega pomena od tistih, ki bi nastale, če bi izpodbijana 

zakonska določba kljub očitni kršitvi pravice do referenduma še naprej učinkovala.  

 

O škodljivih posledicah v primeru zadržanja 48. člena ZDUPŠOP pa tudi ne moremo govoriti, če je bil 

cilj izpodbijanega ukrepa finančno pomagati zdravnikom in zobozdravnikom. Zakonodajalec ima 

namreč kljub morebitnemu zadržanju 48. člen ZDUPŠOP še vedno možnost, da zdravnikom in 

zobozdravnikom, ki so pri svojem delu izpostavljeni okužbam zaradi COVID-19, finančno pomaga z 

dodatki, enako kot je storil pri prejšnjih PKP-jih27. Pri tem pa je treba tudi upoštevati, da zdravniki in 

zobozdravniki zaradi morebitnega zadržanja 48. člena ZDUPŠOP tudi ne bodo eksistenčno ogroženi, saj 

ne gre za javne uslužbence z najnižjimi dohodki. Ravno nasprotno: že sedaj 57. plačni razred  dosega 

več kot tretjina zdravnikov v RS, kljub temu da ne delajo vsi na »najbolj ogroženih« deloviščih.28 

 

Dokaz: 

- prispevek z dne 28. 12. 2021 »Dvig plačnega razreda za zdravnike in zobozdravnike. Koliko 

bi zaslužili?« 

 

 

41. V prid začasnemu zadržanju pa govori tudi vsebina 48. člena ZDUPŠOP, o čemer se po sicer mnenju 

vlagateljev, kot že pojasnjeno zgoraj, Ustavno sodišče v primeru tako očitne kršitve zakonodajnega 

postopka ne bi smelo spraševati. Izpodbijani ukrep je namreč po prepričanju vlagateljev v očitnem 

nasprotju s 14. členom Ustave, saj ni jasno, zakaj bi se »kapica« iz drugega odstavka 7. člena ZSPJS 

odpravila zgolj za zdravnike in zobozdravnike, ne pa tudi za ostale javne uslužbence. Iz razprave v DZ 

je sicer mogoče zaslediti, da je to nagrada za vlogo, ki jo imajo zdravniki pri spopadanju s COVID-19. 

Kot že pojasnjeno, vlagatelji nimajo težave s tem, da se nagradi vse javne uslužbence (ne zgolj zdravnike 

in zobozdravnike), ki imajo odločilno vlogo pri spopadanju z epidemijo COVID-19, vendar pa tega ni 

mogoče storiti na način, da se ZSPJS brez dialoga in mimo predvidenih postopkov sistemsko spremeni. 

                                                           
27 Gl. opombo 16. 
28 Vir: https://www.24ur.com/novice/slovenija/dvig-placnega-razreda-za-zdravnike-in-zobozdravnike-koliko-bi-zasluzili.html 

https://www.24ur.com/novice/slovenija/dvig-placnega-razreda-za-zdravnike-in-zobozdravnike-koliko-bi-zasluzili.html
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In če se je zakonodajalec že odločil, da nagradi zdravnike in zobozdravnike, bi to moral storiti najmanj 

enako tudi za najzahtevnejša delovna mesta v raziskovalni dejavnosti, saj imajo tudi raziskovalci na 

raziskovalnih zavodih izjemno pomembno vlogo pri spopadanju s COVID-19. Tako pa je njihov najvišji 

možni plačni razred še vedno podvržen »kapici« iz drugega odstavka 7. člena ZSPJS.29 Povedano velja 

tudi za vodjo medicinskega laboratorija.  

 

42. Še dodatna okoliščina, ki bi jo bilo treba po oceni vlagateljev upoštevati pri odločanj u o začasnem 

zadržanju, so tudi finančne posledice izpodbijanega ukrepa. Napredovanj, ki bodo namreč dosežena 

(ali pa sproščena30) na podlagi 48. člena ZDUPŠOP, namreč ne bo mogoče naknadno (v primeru 

razveljavitve 48. člena ZDUPŠOP) kar odvzeti, saj bodo temeljila na Aneksu h Kolektivni pogodbi za 

zdravnike in zobozdravnike31, ki bo še vedno veljal. Dejstvo, da je zakonodajalec posegel v plačni sistem 

javnih uslužbencev brez socialnega dialoga, tako prinaša velika tveganja, ki jih v tem trenutku niti ni 

mogoče jasno opredeliti.  

 

43. Ker je zelo verjetno, da bo Aneks h Kolektivni pogodbi za zdravnike in zobozdravnike sklenjen že v 

januarju 2022 (takšno zahtevo je sindikat FIDES postavil na izredni letni konferenci), je po prepričanju 

vlagateljev nujno, da se izvajanje ukrepa iz 48. člena ZDUPŠOP nemudoma zadrži. 

 

Dokaz: 

- prispevek z dne 12. 1. 2022 »Fides bo stopnjeval pritisk« 

 

 

V. 

Sklepno 

 

43. Vlagatelji so torej prepričani, da je izpodbijana določba 48. člena ZDUPŠOP v neskladju z Ustavo, 

zato jo je potrebno razveljaviti, državljanom pa varstvo njihovih pravic zagotoviti že z njenim začasnim 

zadržanjem izvrševanja. Vlagatelji zahtevajo tudi povrnitev stroškov, kot izhajajo iz stroškovnika.  

 

V Domžalah, 13. 1. 2022     

                                                                                        

Po pooblastilih: 

Iztok Ščernjavič, odvetnik v Domžalah 

 

 

 

 

 

                                                           
29 Vlagatelji pri tem še opozarjajo, da so sicer že vse od vzpostavitve enotnega plačnega sistema glede maksimalnega plačnega 
razreda z raziskovalci izenačeni visokošolski učitelji in svetniki v kulturi (arhivski in bibliotekarski svetnik, kustos svetnik, 
konservator svetnik, konservator-restavrator svetnik) ter orkestrski glasbeniki, dramski igralci, operni solo pevci in baletni 
solo plesalci, ki lahko najvišje plačne razrede dosežejo preko naziva »vrhunski glasbenik« ali »prvak«. 
30 Zelo verjetno je namreč, da se bodo zdravnikom upoštevala pretekla napredovanja, ki jih je »kapica« iz drugega odstavka 

7. člena ZSPJS doslej preprečevala.  
31 Ta naj bil sklenjen že v januarju 2022, saj sindikat FIDES pričakuje takojšno realizacijo PKP10.  
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Priloge: 

- pooblastila (5x) 

- Amandmaji k Predlogu zakona o dodatnih ukrepih za preprečevanje širjenja, omilitev, obvladovanje, 

okrevanje in odpravo posledic COVID-19 (ZDUPŠOP), nujni postopek - druga obravnava, EPA 2297 - 

VIII, za matično delovno telo, št. 411-01 / 21 - 0095 /z dne 22. 12. 2021, 

- 1., 36. in 37. stran prepisa magnetograma 68. nujne seje Odbora za finance z dne 23. 12. 2021, 

- prispevek z dne 24. 12. 2021 »Dvig plačnega stropa v PKP 10 le podlaga pogajanjem s Fidesom«, 

- 1. in 8. diapozitiv ppt prezentacije ministra za javno upravo mag. Boštjana Koritnika, 

- 1. in 11. diapozitiv ppt prezentacije bivšega ministra za javno upravo Rudija Medveda, 

- javni poziv sindikata FIDES z dne 21. 12. 2021, 

- 1., 33. in 54. stran prepisa magnetograma 91. izredne seje DZ z dne 27. 12. 2021,  

- prispevek z dne 22. 12. 2021 »Sindikat Fides zahteva reformo plač, v nasprotnem primeru grozi s stavko«,  

- Predlog odložilnega veta z dne 28. 12. 2021 v zvezi ZDUPŠOP, 

- prispevek z dne 28. 12. 2021 »Dvig plačnega razreda za zdravnike in zobozdravnike. Koliko bi 

zaslužili?«, 

- prispevek z dne 12. 1. 2022 »Fides bo stopnjeval pritisk«. 

 

Stroškovnik po veljavni OT: 

a) Nagrada:  

- za sestavo zahteve za presojo ustavnosti: 2.800 točk (1. točka tar. št. 7 OT v zvezi z 8. členom OT);   

- za sestavo predloga za začasno zadržanje: 1.400 točk (5. točka tar. št. 7 OT v zvezi z 8. členom OT) 

b) Izdatki: 

- pavšalni znesek za plačilo poštnih, telekomunikacijskih storitev, za fotokopiranje in      

  prepisovanje spisov, listin: 84 točk (12. člen OT) 

c) 22 % DDV na odvetniške storitve (Odvetnik Iztok Ščernjavič sem na podlagi odločbe FURS št. DT 3842-

5064/2015-2 z dne 24. 3. 2015 zavezanec za plačilo DDV. ID za DDV je SI57217912. Sodišče pooblaščam, 

da pridobi odločbo iz uradnih evidenc DURS.)  

 

v primeru zamude z zakonskimi zamudnimi obrestmi od poteka paricijskega roka dalje do plačila.  

 

 

 

 

 


