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ZADEVA: Prehod na nov plačni sistem – prevedba s 1.8.2008 
 
Za učinkovit in predvsem zakonit prehod na nov plačni sistem je potrebno upoštevati predvsem 
naslednje predpise: 
 

- Zakon o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 95/07-upb, 17/07 in 57/08),  
- Kolektivna pogodba za javni sektor (Uradni list RS, št. 57/08),  
- Kolektivna pogodba za državno upravo, uprave pravosodnih organov in uprave samoupravnih 

lokalnih skupnosti (Uradni list RS št. 60/08) in  
- Uredba o notranji organizaciji, sistemizaciji, delovnih mestih in nazivih v organih javne 

uprave in v pravosodnih organih , priloga I, priloga I. a, priloga II, priloga II. a, priloga 
III  (Uradni list RS, št. 58/03, 81/03, 109/03, 22/04, 43/04, (58/04 - popr.), 138/04, 35/05, 
60/05, 72/05, 112/05, 49/06, 140/06, 9/07, 33/08, 66/08). 

 
Glede na to, da 18. člen Kolektivne pogodba za državno upravo, uprave pravosodnih organov in 
uprave samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS št. 60/08) določa, da uporabniki proračuna 
opravijo prvi obračun plač v skladu z ZSPJS meseca septembra 2008 za mesec avgust 2008, pri čemer 
v skladu s 50. členom Kolektivne pogodbe za javni sektor, poračunajo ¼ nesorazmerja v osnovnih 
plačah od 1. maja 2008 dalje, opozarjamo na naslednje: 
 
S 1.8. 2008 je potrebno opraviti le prevedbo na nov plačni sistem  (v sistemizacije določiti podatke v 
skladu s šestim odstavkom 7. člena ZSPJS, določiti plačne razrede za delovna mesta in nazive ter 
poimenovanja delovnih mest, če so se spremenila oziroma če so bila delovna mesta združena), kar 
pomeni, da se s 1.8. ne izvajajo reorganizacije oziroma premestitve javnih uslužbencev na 
zahtevnejša delovna mesta. Upoštevaje dejstvo, da bo poračun opravljen od 1.5.2008 dalje, bi to 
namreč lahko povzročilo, da bi javni uslužbenci prejeli poračun, ki jim ne pripada, kar bi pomenilo 
nezakonito rabo javnih sredstev, kar bosta lahko nadzorovala tako proračunska inšpekcija kot tudi 
Računsko sodišče RS. 
 
Predlagamo, da vse organizacijske spremembe in premestitve na druga oziroma zahtevnejša delovna 
mesta, za katera pa morajo javni uslužbenci izpolnjevati vse z zakonom, podzakonskim aktom in 
sistemizacijo predpisane oziroma določene pogoje, izvajate od 1.9. 2008 dalje oziroma po prehodu na 
nov plačni sistem. 



 
                                      
 

 
 

 
 
 
S spoštovanjem, 
 
 
 Dr. Gregor Virant 

minister 
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