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UOKUiV(£NTACJJA 

DRŽAVNEGA ZBORA REPUBLIKE SLOVENIJE 

Ljubljana, 15. maj 2002 Letnik XXVIII Št. 48 

PREDLOGI ZAKONOV 
- Predlog zakona o javnih agencijah (ZJA) - tretja obravnava - EPA 1292 - II 3 

- Predlog zakona o javnih uslužbencih (ZJU) - tretja obravnava - EPA 185 - III 15 

- Predlog zakona o inšpekcijskem nadzoru - (ZIN) - tretja obravnava - EPA 242 - III 51 

- Predlog zakona o državni upravi (ZDU-1) - tretja obravnava - EPA 280 - III 61 

RATIFIKACIJI 
- Predlog zakona o ratifikaciji Letnega sporazuma o financiranju 2001 med Komisijo Evropskih skupnosti 77 

v imenu Evropske skupnosti in Vlado Republike Slovenije (MSF 2001) - EPA 529 - III 

- Popravek obrazložitve predloga zakona o ratifikaciji konvencije o medsebojnem priznavanju žigov za 85 
ročno strelno orožje in poslovnika s prilogama I in II (MKPŽO) - EPA 449 - III 



Spoštovani naročnik POROČEVALCA, 

Na osnovi določil Zakona o davku na dodano 
vrednost (Ur. list 89/98) in Pravilnika o izvajanju 
zakona o davku na dodano vrednost (Ur. list 4/99) 
objavljamo, da je DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE 
SLOVENIJE, Šubičeva 4,1000 LJUBLJANA, davčni 
zavezanec za davek na dodano vrednost na 
podlagi prvega odstavka 76. člena zakona o davku 
na dodano vrednost. 

Za nemoteno poslovanje po uvedbi davka na 
dodano vrednost vam sporočamo podatke: 

matična številka : 5022924 
davčna številka : 21881677 
račun : 50100-845-50204 

Izdajatelj glasila nadomešča s to izjavo uradno 
pisno informacijo posameznim naročnikom. 

Uredništvo Poročevalca 



Predlog zakona o 

JAVNIH AGENCIJAH (ZJA) 

- tretja obravnava - EPA 1292 - II 

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE 

EVA: 1999-1711-0010 
Številka: 408-27/2000-1 
Ljubljana, 09.05.2002 

Vlada Republike Slovenije je na 73. redni seji dne 9.5.2002 
določila besedilo: 

- PREDLOGA ZAKONA O JAVNIH AGENCIJAH - EU, 

ki ga pošilja v tretjo obravnavo na podlagi sklepa 15. seje 
Državnega zbora Republike Slovenije z dne 19.4.2002, 
drugega odstavka 194. in 195. člena poslovnika Državnega 
zbora Republike Slovenije. 

Hkrati pošilja v obravnavo amandmaje Vlade Republike 
Slovenije k predlogu zakona o javnih agencijah - tretja 
obravnava. 

Vlada Republike Slovenije je na podlagi 45. člena poslovnika 
Vlade Republike Slovenije in na podlagi 176. in 268. člena 
poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije določila, da 
bosta kot njena predstavnika na sejah Državnega zbora in 
njegovih delovnih teles sodelovala: 

- dr. Rado Bohinc, minister za notranje zadeve, 
- dr. Grega Virant, državni sekretar v Ministrstvu za notranje 

zadeve. 

Mirko Bandelj, l.r. 
GENERALNI SEKRETAR 

1. BESEDILO ČLENOV 

I.Temeljne določbe 

1. člen 
Predmet urejanja 

Ta zakon ureja javno agencijo kot statusno obliko osebe javnega 
prava. Ta zakon se ne uporablja za agencije, ki delujejo kot organi 
v sestavi ministrstev. 

2. člen 
Javna agencija 

Javna agencija se ustanovi za opravljanje regulatomih, razvojnih 
ali strokovnih nalog v javnem interesu, če zanje z zakonom ni 
predvidena druga statusna oblika. 

Javna agencija se lahko ustanovi z enim ali več nameni iz 
prejšnjega odstavka. 

Za ustanovitev posamezne javne agencije mora imeti ustanovitelj 
podlago v posebnem zakonu. 

Pristojnosti javne agencije za izdajanje predpisov, posamičnih 
aktov in opravljanje oblastnih dejanj določa zakon. 

Naloge oziroma dejavnosti javne agencije se v skladu z zakonom 
iz tretjega oziroma četrtega odstavka tega člena določijo z 
ustanovitvenim aktom. 

Pri izvajanju nalog je javna agencija samostojna. 

3. člen 
Načela delovanja 

Glede zakonitosti, samostojnosti, strokovnosti, politične 
nevtralnosti, nepristranskosti, uradnega jezika, javnosti dela, 
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poslovanja s strankami, poslovanja z dokumentarnim gradivom, 
poslovnega časa in uradnih ur ter drugih vprašanj poslovanja se 
za javne agencije uporabljajo določbe zakona o državni upravi in 
na njegovi podlagi izdanih predpisov. 

V predpisih, s katerimi vlada ureja zadeve iz prejšnjega odstavka, 
se lahko posamezna vprašanja za javne agencije uredijo drugače 
kot za organe državne uprave. 

4. člen 
Kriteriji za ustanovitev 

Javna agencija se ustanovi: 

če je s tem omogočeno učinkovitejše in smotrnejše opravljanje 
nalog iz prvega odstavka 2. člena tega zakona, kot bi bilo v 
primeru opravljanja nalog v upravnem organu, zlasti če se 
lahko opravljanje upravnih nalog v celoti ali pretežno financira 
z upravnimi taksami oziroma plačili uporabnikov, ali 
če glede na naravo oziroma vrsto nalog ni potreben ali ni 
primeren stalni neposredni politični nadzor nad opravljanjem 
nalog. 

Javna agencija se lahko ustanovi le v primeru, ko z organizacijsko 
obliko organa v sestavi ministrstva ne bi bilo mogoče uresničiti 
cilja iz prve alinee prejšnjega odstavka. 

II. Ustanovitev javne agencije 

5. člen 
Ustanovitelji 

Javno agencijo lahko ustanovi Republika Slovenija (v nadaljnjem 
besedilu: država) ali samoupravna lokalna skupnost (v nadaljnjem 
besedilu: lokalna skupnost) ali zveza samoupravnih lokalnih 
skupnosti. 

Če javno agencijo ustanovi več ustanoviteljev, se njihove 
medsebojne pravice in obveznosti uredijo s pogodbo in z 
ustanovitvenim aktom. 

V imenu države izvršuje pravice in obveznosti ustanovitelja Vlada 
Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: vlada). V imenu lokalne 
skupnosti izvršuje pravice in obveznosti ustanovitelja svet lokalne 
skupnosti ali drug organ, določen s splošnim aktom lokalne 
skupnosti. 

Posamezne odločitve v okviru ustanoviteljskih pravic in obveznosti 
vladi predlaga ministrstvo, na katerega delovnem področju javna 
agencija deluje. Če javna agencija deluje na delovnih področjih 
več ministrstev, odločitve predlagajo ministrstva sporazumno. 

6. člen 
Način ustanovitve 

Javna agencija se ustanovi z ustanovitvenim aktom, ki ga sprejme 
ustanovitelj v skladu s tem zakonom in na podlagi posebnega 
zakona, ki daje podlago za ustanovitev te javne agencije. 

Če z zakonom ni drugače določeno, ustanovi javno agencijo v 
imenu države Vlada Republike Slovenije (v nadaljevanju: vlada). V 
imenu lokalne skupnosti ustanovi javno agencijo svet lokalne 
skupnosti. 

Če je ustanoviteljev več, se javna agencija ustanovi z 
ustanovitvenim aktom, ki ga sprejmejo vsi ustanovitelji. 

Javna agencija pridobi pravno sposobnost z dnem vpisa v sodni 
register. 

7. člen 
Ustanovitveni akt 

V ustanovitvenem aktu se določijo: 

ime in sedež javne agencije, 
namen javne agencije, 
naloge oziroma dejavnosti javne agencije, 
sestava organov javne agencije ter število in mandatna doba 
članov teh organov, 
pristojnosti organov javne agencije, 
razmerja javne agencije do ustanovitelja, 
razmerja javne agencije do drugih subjektov, 
sredstva, ki jih ustanovitelj namenja za ustanovitev in začetek 
dela javne agencije, 

- način financiranja javne agencije, 
odgovornost ustanovitelja za obveznosti javne agencije, 
druga vprašanja, pomembna za ustanovitev in delovanje 
javne agencije, 
druga vprašanja, za katera ta ali drug zakon določa, da morajo 
biti urejena v ustanovitvenem aktu. 

Če je ustanoviteljev več, se v ustanovitvenem aktu določi način 
skupnega izvrševanja ustanoviteljskih pravic, skupnega 
financiranja in nadzora ter posledice prenehanja javne agencije 
ter druga medsebojna razmerja pri upravljanju javne agencije. 

Ustanovitveni akt se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije 
ali v uradnem glasilu lokalne skupnosti. 

8. člen 
Pristojnosti ustanovitelja 

Ustanovitelj imenuje in razrešuje direktorja in člane sveta javne 
agencije, razen v primeru iz tretjega odstavka 13. člena tega 
zakona. 

Ustanovitelj imenuje vršilca dolžnosti direktorja javne agencije, ki 
opravlja naloge direktorja do imenovanja direktorja v skladu s 
tem zakonom. 

Ustanovitelj daje soglasje k programu dela in finančnemu načrtu 
ter k letnemu poročilu in drugim poročilom javne agencije. 

Ustanovitelj svojih pravic ne more prenesti na drug organ ali za 
njihovo Izvrševanje izdati javnega pooblastila. 

9. člen 
Vpis v sodni register 

Ustanovitev javne agencije se vpiše v sodni register. V sodni 
register se vpišejo podatki, ki se vpisujejo pri vseh subjektih 
vpisa po zakonu. 

Ustanovitelj mora predlogu za vpis javne agencije v sodni regis- 
ter priložiti ustanovitveni akt in sklep o imenovanju prvih članov 
sveta javne agencije in vršilca dolžnosti direktorja. 

10. člen 
Ime in sedež 

Ime javne agencije mora biti v slovenskem jeziku in mora 
vsebovati: 
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kratko označbo namena, 
poimenovanje "javna agencija", 
navedbo ustanovitelja. 

Če je ustanoviteljev več, se kot ime ustanovitelja v imenu uporablja 
označba, ki jo ustanovitelji določijo v ustanovitvenem aktu. 

Sedež javne agencije mora biti v Republiki Sloveniji. 

III. Organi javne agencije 

11. člen 
Organi javne agencije 

Organa javne agencije sta svet javne agencije (v nadaljnjem 
besedilu: svet) in direktorica oziroma direktor (v nadaljnjem 
besedilu: direktor). 

Zakon lahko določi tudi drugačno poimenovanje organov javne 
agencije. 

1. Svet javne agencije 

12. člen 
Sestava sveta javne agencije 

Svet ima najmanj tri in največ devet članov. 

Člane sveta imenuje in razrešuje, razen v primeru iz tretjega 
odstavka 13. člena tega zakona, ustanovitelj za dobo petih let z 
možnostjo ponovnega imenovanja. Predsednico oziroma 
predsednika (v nadaljnjem besedilu: predsednika) sveta izvoli 
svet izmed svojih članov. 

Za članico oziroma člana (v nadaljnjem besedilu: člana) sveta je 
lahko imenovana oseba, ki: 

ima najmanj visoko strokovno izobrazbo, 
- je strokovnjak s področja dela javne agencije, 

ni bila pravnomočno obsojena na nepogojno kazen zapora, 
daljšo od treh mesecev, ki še ni izbrisana, 
izpolnjuje druge z zakonom ali ustanovitvenim aktom določene 
pogoje. 

Člani sveta ne morejo biti: 

- osebe, ki so zaposlene v tej javni agenciji, 
- funkcionarji v izvršilni veji oblasti in 
- osebe, za katere obstaja možnost konflikta med njihovimi 

zasebnimi interesi in javnimi interesi, ki jih zasleduje javna 
agencija. 

13. člen 
Uporabniki v svetu javne agencije 

Člani sveta so lahko tudi predstavniki uporabnikov storitev javne 
agencije, če tako določi ustanovitelj v ustanovitvenem aktu. V tem 
primeru število predstavnikov uporabnikov storitev javne agencije 

ne sme biti manjše od tretjine ter ne večje od polovice članov 
sveta. 

Če so uporabniki storitev organizirani v obliki zbornic, društev ali 
drugih interesnih združenj, imenuje ustanovitelj člane sveta iz 
prejšnjega odstavka na njihov predlog, drugače pa na podlagi 
javnega poziva. 

Ustanovitveni akt lahko določi, da člane sveta - predstavnike 
uporabnikov izvolijo uporabniki storitev z neposrednim in tajnim 
glasovanjem 

Postopek zbiranja predlogov in kriteriji za izbiro predstavnikov 
uporabnikov oziroma postopek volitev iz prejšnjega odstavka se 
uredijo z ustanovitvenim aktom. 

14. člen 
Omejitve pri imenovanju predstavnikov uporabnikov 

Pri imenovanju predstavnikov uporabnikov oziroma pri urejanju 
načina volitev za člane javne agencije mora ustanovitelj upoštevati 
zastopanost različnih uporabnikov ali skupin uporabnikov. 

Kadar javna agencija dodeljuje finančne spodbude in druga 
sredstva, za člane sveta ne morejo biti imenovani dejanski ali 
potencialni prejemniki teh sredstev (v nadaljnjem besedilu: 
prejemniki sredstev). 

V primeru iz prejšnjega odstavka se kot predstavniki uporabnikov 
za člane sveta imenujejo predstavniki tistih uporabnikov, katerim 
so storitve prejemnikov sredstev namenjene in ki bodo na podlagi 
dodeljenih finančnih spodbud in drugih sredstev koristili njihove 
storitve, če z zakonom ali aktom o ustanovitvi ni določena druga 
skupina uporabnikov. 

15. člen 
Posebne pravice predstavnikov uporabnikov v svetu 

javne agencije 

Če v javni agenciji vsi člani sveta, ki predstavljajo uporabnike, 
soglasno nasprotujejo imenovanju določene osebe za direktorja 
te javne agencije, svet poleg predloga imenovanja izda tudi ločeno 
mnenje predstavnikov uporabnikov. 

Če javna agencija pridobiva več kot 50% svojih sredstev iz plačil 
uporabnikov, mora svet na soglasno zahtevo vseh članov, ki 
predstavljajo uporabnike, ustanovitelju predlagati razrešitev 
direktorja javne agencije. 

16. člen 
Dolžnosti in odgovornosti članov sveta javne agencije 

Člani sveta morajo pri svojem delu ravnati nepristransko in s 
skrbnostjo dobrega gospodarstvenika ter varovati poslovno 
skrivnost javne agencije. 

Člani sveta so upravičeni do sejnin ter povračila drugih stroškov, 
skladno s predpisom, ki ga izda vlada na predlog ministra, 
pristojnega za finance. 

Člani sveta so odgovorni za škodo, ki je nastala kot posledica 
kršitve njihove dolžnosti. 
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17. člen 
Odločanje sveta javne agencije 

Svet sprejema odločitve z večino glasov vseh članov. Če je rezultat 
neodločen, odloči glas predsednika. 

18. člen 
Pristojnosti sveta javne agencije 

Svet javne agencije: 

skrbi za delovanje javne agencije v javnem interesu, 
sprejema splošne akte javne agencije, 

- sprejema program dela in finančni načrt ter letno poročilo in 
druga poročila javne agencije, 
predlaga imenovanje in razrešitev direktorja javne agencije, 
daje direktorju javne agencije usmeritve in navodila za delo, 

- odloča o drugih zadevah, za katere je tako določeno z 
zakonom ali ustanovitvenim aktom. 

Svet oziroma osebe, ki jih svet pooblasti, lahko pregledujejo 
poslovne knjige in poslovno dokumentacijo javne agencije. 

Direktor mora svetu na njegovo zahtevo predložiti poročilo o 
opravljanju nalog v zvezi z zadevami iz svoje pristojnosti. 

2. Direktor 

19. člen 
Imenovanje direktorja 

Direktorja javne agencije imenuje in razrešuje ustanovitelj na 
predlog sveta javne agencije na podlagi javnega natečaja v skladu 
s pogoji in kriteriji, določenimi z zakonom in ustanovitvenim aktom. 
Direktor je imenovan za dobo petih let in je lahko ponovno 
imenovan. 

Za direktorja je lahko imenovana oseba, ki: 
ima najmanj visoko strokovno izobrazbo, 

- ima najmanj deset let delovnih izkušenj, 
- je strokovnjak na področju dela javne agencije, 

nI bila pravnomočno obsojena na nepogojno kazen zapora 
daljšo od treh mesecev, ki še ni izbrisana. 

Če direktor javne agencije odloča v upravnih stvareh, mora biti 
državljan Republike Slovenije. 

Zakon ali ustanovitveni akt lahko določita tudi dodatne pogoje za 
imenovanje direktorja. 

Če direktorju preneha funkcija, ustanovitelj na predlog sveta do 
imenovanja novega direktorja, vendar največ za šest mesecev, 
brez javnega natečaja imenuje vršilca dolžnosti direktorja. 

20. člen 
Pristojnost in odgovornosti direktorja 

Direktor zastopa in predstavlja javno agencijo, organizira in vodi 
delo ter poslovanje javne agencije. 

Direktor izdaja pravne akte v posamičnih zadevah Iz pristojnosti 
javne agencije, če z zakonom ni drugače določeno. 

Direktor sprejema akte za delo in poslovanje agencije. 

Direktor mora zagotoviti, da javna agencija posluje v skladu z 
zakonom in ustanovitvenim aktom. Pri svojem delu je dolžan 
varovati poslovne skrivnosti javne agencije. 

Direktor odgovarja javni agenciji za škodo, ki jo je povzročil s 
svojim nevestnim oziroma protipravnim ravnanjem. 

21. člen 
Javni natečaj za imenovanje direktorja 

Javni natečaj za imenovanje direktorja izvede svet javne agencije 
v skladu z določbami zakona, ki ureja delovna razmerja javnih 
uslužbencev. Zoper odločbo o izbiri ni pritožbe, dovoljen pa je 
upravni spor. 

Direktor javne agencije, katere ustanovitelj je Republika Slovenija, 
je za svoje delo odgovoren pristojnemu ministru in vladi. Direktor 
javne agencije, katere ustanovitelj je lokalna skupnost, je za svoje 
delo odgovoren izvršilnemu organu lokalne skupnosti. 

Direktor javne agencije sklene z vlado oziroma z izvršilnim 
organom lokalne skupnosti pogodbo, s katero se za dobo, za 
katero je bil imenovan, določijo cilji in pričakovani rezultati 
njegovega dela. 

Nadzorstvo nad pravilnostjo izvajanja določb tega zakona o 
imenovanju direktorja opravlja ministrstvOi pristojno za upravo. 

22. člen 
Razveljavitev 

Odločba o izbiri kandidatke oziroma kandidata, akt o imenovanju 
in pogodba o zaposlitvi se razveljavijo, če oseba v trenutku izbire 
ni izpolnjevala pogojev za imenovanje za direktorja ali če je bilo 
imenovanje izvedeno brez javnega natečaja. 

Za razveljavitev se smiselno uporabljajo določbe zakona, ki ureja 
delovna razmerja javnih uslužbencev. O razveljavitvi odloča 
ustrezna komisija za pritožbe, ustanovljena na podlagi zakona o 
javnih uslužbencih. Če so ustanovitelj javne agencije država in 
lokalne skupnosti, je pristojna komisija za pritožbe, ki deluje pri 
vladi. 

23. člen 
Predčasna razrešitev direktorja in članov sveta javne 

agencije 

Direktorja se predčasno razreši: 
- če to sam zahteva, 

če ne izpolnjuje pogojev za imenovanje, 
- če stori dejanje, ki je v zakonu o javnih uslužbencih določeno 

kot hujša disciplinska kršitev, 
• če svoje delo opravlja nevestno, nestrokovno ali se izkaže, 

da po delovnih in strokovnih kvalitetah ni primeren za 
opravljanje dela na položaju direktorja, 
če javna agencija ne dosega zadovoljivih delovnih rezultatov 
oziroma če pri njenem delu prihaja do ponavljajočih se napak 
ali do težje napake. 

Za razrešitev direktorja se uporabljajo določbe zakona, ki ureja 
položaj javnih uslužbencev. 

Člana sveta se predčasno razreši: 
- če to sam zahteva, 

če ne izpolnjuje pogojev za imenovanje, 
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če ne opravlja nalog, določenih v zakonu, ustanovitvenem 
aktu in splošnih aktih javne agencije, oziroma jih opravlja 
nevestno ali nestrokovno, 

- če ravna v nasprotju s svojimi obveznostmi iz 16. člena tega 
zakona. 

24. člen 
Postopek predčasne razrešitve 

član sveta in direktor se predčasno razreši z upravno odločbo 
ustanovitelja. Direktorja razreši ustanovitelj na lastno pobudo ali 
na predlog sveta. 

Za razrešitev direktorja se smiselno uporabljajo določbe zakona, 
ki ureja delovna razmerja javnih uslužbencev. 

25. člen 
Spori v zvezi z razrešitvijo članov organov javne 

agencije 

Zoper odločbo o razrešitvi člana sveta in direktorja ni pritožbe, 
dovoljen pa je upravni spor. 

IV. Splošni akti javne agencije 

26. člen 
Akti za delo in poslovanje javne agencije 

Svet javne agencije sprejme akt o notranji organizaciji in 
sistemizaciji delovnih mest. Pred sprejemom tega akta mora svet 
javne agencije pridobiti mnenje reprezentativnih sindikatov v javni 
agenciji po postopku, ki ga določa zakon, ki ureja delovna razmerja 
javnih uslužbencev. 

Javna agencija ima lahko tudi druge akte, s katerimi se urejajo 
vprašanja, pomembna za delo in poslovanje javne agencije, v 
skladu z ustanovitvenim aktom. 

V. Naloge in dejavnosti javne agencije 

27. člen 
Regulatorne naloge 

Javna agencija lahko po javnem pooblastilu na podlagi zakona 
ureja pravna razmerja in odloča v posamičnih stvareh. 

Pri izvajanju nalog iz prvega odstavka tega člena izdaja javna 
agencija splošne akte za izvrševanje javnih pooblastil (v 
nadaljnjem besedilu: splošni akti) in upravne odločbe. Splošne 
akte izdaja svet javne agencije. 

Splošni akti javne agencije iz prejšnjega odstavka so predpisi, ki 
se objavijo v Uradnem listu Republike Slovenije. Javna agencija 
je dolžna posredovati splošni akt iz prejšnjega odstavka za objavo 
ustanovitelju. 

Ustanovitelj lahko zadrži objavo splošnega akta javne agencije, 
če meni, da je v nasprotju z ustavo ali zakonom, in predlaga javni 
agenciji, da o njem ponovno odloči, pri čemer mora navesti razloge 
za zadržanje. Če javna agencija vztraja pri svoji odločitvi, se 

splošni akt objavi, ustanovitelj pa lahko zadrži njegovo izvrševanje, 
če najkasneje v 15 dneh po objavi splošnega akta vloži pri 
ustavnem sodišču zahtevo za oceno njegove skladnosti z ustavo 
in zakonom. 

Sklep ustanovitelja, s katerim zadrži izvrševanje splošnega akta 
v skladu s prejšnjim odstavkom, se objavi v Uradnem listu 
Republike Slovenije. 

28. člen 
Odločanje v javnopravnih stvareh 

O javnopravnih stvareh iz pristojnosti javne agencije odloča 
direktor oziroma osebe, ki jih direktor pooblasti v skladu z 
zakonom o splošnem upravnem postopku. 

Zoper odločbo direktorja oziroma pooblaščene osebe iz prejšnjega 
odstavka ima stranka pravico do pritožbe. O pritožbi odloča 
pristojno ministrstvo. Če je ustanovitelj javne agencije lokalna 
skupnost, odloča o pritožbi pristojni organ lokalne skupnosti, če 
zakon ne določa drugače. 

29. člen 
Razvojne naloge 

Javna agencija opravlja razvojne naloge v skladu z namenom, 
zaradi katerega je bila ustanovljena. 

Razvojne naloge javne agencije obsegajo predvsem svetovanje, 
opravljanje strokovnih razvojnih nalog za državne organe, lokalne 
skupnosti ter fizične ali pravne osebe, sprejemanje ukrepov iz 
lastne pristojnosti ter razporejanje in dodeljevanje finančnih 
spodbud in drugih sredstev. 

Finančne spodbude in druga sredstva iz prejšnjega odstavka se 
dodeljujejo v skladu z zakoni in drugimi predpisi ter ratificiranimi 
mednarodnimi pogodbami. 

30. člen 
Strokovne naloge 

Javna agencija opravlja strokovne naloge skladno z namenom, 
zaradi katerega je bila ustanovljena. 

Državni organi, organi lokalnih skupnosti ter osebe javnega prava 
so dolžni za potrebe priprave strokovnih analiz ter drugih vrst 
obdelav podatkov javni agenciji proti plačilu dejanskih stroškov 
oziroma proti plačilu po tarifi posredovati podatke, ki jih za njihovo 
pripravo potrebuje. 

31. člen 
Nadzorstvene naloge 

Nadzor, ki ga opravlja javna agencija, vključuje nadzor primernosti 
in strokovnosti dela pravnih ali fizičnih oseb, katerim dodeljuje 
finančna sredstva ali druge oblike spodbud, ter drugih oseb, za 
katere zakon tako določa. 

O opravljanju nadzora izdaja javna agencija poročila, ki morajo 
temeljiti na analizi ustrezne dokumentacije in posvetovanju s 
strankami v postopku. Skupne ugotovitve iz poročila morajo biti 
objavljene in dostopne javnosti. 
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32. člen 
Druge naloge 

Zakon ali ustanovitveni akt lahko določi, da javna agencija opravlja 
tudi druge naloge oziroma dejavnosti v javnem interesu, če zanje 
z zakonom ni predvidena druga statusna oblika ali če so 
povezane s temeljno dejavnostjo. 

Javna agencija lahko opravlja le dejavnosti, določene v aktu o 
ustanovitvi. 

Javna agencija lahko opravlja druge dejavnosti le, če so neločljivo 
povezane z dejavnostmi iz prejšnjega odstavka oziroma če so 
nujen pogoj za opravljanje teh dejavnosti. 

Glede veljavnosti pravnih poslov, sklenjenih izven obsega 
dejavnosti iz prejšnjega odstavka, se smiselno uporabljajo določbe 
zakona o gospodarskih družbah. 

VI. Odnosi z uporabniki 

33. člen 
Javnost dela 

Javna agencija je dolžna uporabnike svojih storitev (v nadaljnjem 
besedilu: uporabniki) na primeren način obveščati o svojem delu, 
nalogah in pristojnostih, o pravicah in obveznostih uporabnikov 
ter postopkih za njihovo uresničevanje, kot tudi o drugih 
pomembnih okoliščinah, ki na odnose do uporabnikov vplivajo. 

Pri obveščanju iz prejšnjega odstavka je javna agencija dolžna 
predvsem: ' 

- v prostorih, v katerih poteka poslovanje z uporabniki, v pisni 
obliki posredovati navedene podatke, med njimi tudi o 
direktorju javne agencije ter članih njenega sveta ter o imenu 
in priimku oseb, ki poslujejo z uporabniki ter odgovornih oseb, 
v prostorih, v katerih poteka poslovanje z uporabniki, v pisni 
obliki posredovati izjavo o strategiji javne agencije, 

- organizirati ustrezno možnost pridobivanja informacij tudi 
preko telefona in drugih zvez, za katere je zadostno tehnično 
opremljena, 
omogočiti vpogled v poročila o delu javne agencije, 
organizirati ustrezno možnost podaje pripomb in predlogov 
uporabnikov na delo javne agencije, tako v ustni, kot tudi 
telefonski in pisni obliki, 
v prostorih, v katerih poteka poslovanje z uporabniki v pisni 
obliki navesti organ, ki nadzoruje delo javne agencije, ter 
podatke, ko so potrebni za stik s tem organom. 

Za javnost dela iz prejšnjih odstavkov je odgovoren direktor javne 
agencije. 

34. člen 
Poslovanje z uporabniki 

Pri poslovanju z uporabniki je javna agencija dolžna zagotoviti 
primeren in uporabnikom prijazen odnos njenih zaposlenih. 

Javna agencija mora organizirati uradne ure za poslovanje z 
uporabniki v skladu z njihovimi potrebami ter najmanj enkrat 
tedensko tudi v popoldanskem času, razen če glede na naravo 
dela to ni potrebno in je to določeno z ustanovitvenim aktom. 

Javna agencija mora najmanj enkrat letno ugotoviti mnenje 
uporabnikov o njenem delu ter o možnih predlogih glede storitev 
in ustreznih izboljšav. Če je to mogoče, mora agencija v 
ugotavljanje mnenja poleg sedanjih vključiti tudi druge potencialne 
uporabnike njenih storitev. 

O ugotovitvah iz prejšnjega odstavka izda agencija poročilo, ki je 
sestavni del poročila o doseženih ciljih in rezultatih javne agencije. 

35. člen 
Obravnava pripomb in predlogov uporabnikov 

Pripombe in predloge uporabnikov v zvezi z delom javne agencije 
obravnava zaposleni, ki ga za to pooblasti svet javne agencije. 

Oseba iz prejšnjega odstavka o svojih ugotovitvah obvešča svet 
ter osebe, na katere se te ugotovitve nanašajo, po lastni presoji 
pa tudi uporabnika, ki je predlog ali pripombo podal. 

Zoper osebo iz prvega odstavka tega člena ni mogoče izreči 
ukrepa prenehanja delovnega razmerja na podlagi disciplinskega 
ali drugega postopka ali prerazporediti na drugo delovno mesto 
brez soglasja sveta javne agencije. 

VII. Program dela in poročanje javne agencije 

36. člen 
Program dela 

V letnem programu dela javne agencije se določijo cilji in naloge, 
ki jih bo javna agencija zasledovala in opravljala v posameznem 
letu v skladu s programi ustanovitelja, ter način njihovega 
doseganja oziroma izvrševanja. 

Programu dela mora biti priložena kratka izjava o večletni strategiji 
razvoja javne agencije, ki mora poudariti prispevek agencije k 
splošnemu nacionalnemu razvoju, ukrepe za zagotavljanje 
kvalitetnih storitev nasproti javnosti in uporabnikom ter ukrepe za 
zagotavljanje učinkovite porabe sredstev. 

Dodatne obvezne sestavine programa dela se lahko določijo z 
zakonom, ustanovitvenim aktom, z uredbo vlade ali odlokom 
lokalne skupnosti. 

37. člen 
Poročanje javne agencije 

Javna agencija poroča ustanovitelju o doseženih ciljih in rezultatih, 
o izvrševanju finančnih načrtov ter o izidu poslovanja skladno z 
Zakonom o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99) in Zakonom 
o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99). 

Obveznost priprave dodatnih poročil, njihovo vsebino ter rok za 
njihovo predložitev se lahko določi z zakonom, z ustanovitvenim 
aktom ali v pogodbi o financiranju. 

Direktor mora ustanovitelju na njegovo zahtevo predložiti poročilo 
o delovanju in poslovanju javne agencije ter izvrševanju nalog iz 
pristojnosti agencije. 
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VIII. Financiranje 

38. člen 
Sredstva za začetek dela 

Ustanovitelj mora v skladu z ustanovitvenim aktom zagotoviti 
javni agenciji potrebne prostore, opremo in sredstva za začetek 
dela. 

Prostori in oprema ostanejo v lasti ustanovitelja in se prenesejo v 
uporabo in upravljanje javne agencije. 

39. člen 
Financiranje javne agencije 

Prihodki za delo javne agencije so: 

- sredstva proračuna, pridobljena na podlagi pogodbe, 
sklenjene s pristojnim ministrstvom oziroma županom, 

- prihodki, pridobljeni s prodajo blaga in storitev, in 
drugi prihodki. v 

40. člen 
Tarifa 

Če javna agencija opravlja storitve za posameznike in pravne 
osebe proti plačilu, izda tarifo, s katero določi višino plačil za 
prodajo storitev, ki jih opravlja javna agencija. 

Višina plačil za prodajo storitev, ki jih opravlja javna agencija, se 
določi glede na potrebno pokrivanje stroškov posamezne storitve 
javne agencije ter glede na načrtovane cilje naloge, določene v 
programu dela javne agencije. 

Tarifa vsebuje posebno obrazložitev, v kateri se navede razloge 
za sprejem ali spremembo te tarife ter cilje, ki bi jih na ta način 
dosegli. 

Tarifa je splošni akt agencije, ki se objavi v Uradnem listu Republike 
Slovenije. Skupaj s tarifo se objavi tudi obrazložitev iz prejšnjega 
odstavka. 

41. člen 
Postopek izdaje ali spremembe tarife 

Pred izdajo ali spremembo tarife je potrebno ugotoviti stroške 
posamezne storitve javne agencije. Pri oblikovanju tarife ali njenih 
sprememb je potrebno natančno opredeliti vire financiranja 
posameznega dela stroškov te storitve. 

Pred izdajo ali spremembo tarife se določi rok, ki ne sme biti krajši 
od 15 dni in ne daljši od dveh mesecev, v katerem se pozove 
uporabnike storitev, da podajo svoje mnenje, pripombe in predloge 
glede načrtovanih sprememb. V tem času se lahko opravijo tudi 
medsebojni razgovori. 

Za izdajo ali spremembo tarife je potrebno pridobiti soglasje 
ustanovitelja. Tarifa prične veljati po objavi v Uradnem listu 
Republike Slovenije. 

42. člen 
Prejemnik taks 

Upravne takse za spise In dejanja v upravnih in drugih 
javnopravnih stvareh so prihodek proračuna. 

43. člen 
Odgovornost za obveznosti javne agencije 

Javna agencija je odgovorna za svoje obveznosti z vsem svojim 
premoženjem. 

Ustanovitelj javne agencije je odgovoren za obveznosti javne 
agencije, če agencija ne bi mogla poravnati obveznosti iz svojega 
premoženja ali če bi bilo s poravnavo obveznosti resno ogroženo 
opravljanje nalog javne agencije. 

44. člen 
Presežek prihodkov nad odhodki 

Presežek prihodkov nad odhodki javna agencija: 

uporabi za opravljanje in razvoj dejavnosti ali 
uporabi za plačilo delovne uspešnosti zaposlenih v javni 
agenciji v skladu z zakonom ali 
vplača v proračun ustanovitelja. 

O uporabi presežka prihodkov nad odhodki in o pokrivanju 
presežka odhodkov nad prihodki odloča svet javne agencije na 
predlog direktorja in v soglasju z ustanoviteljem. 

45. člen 
Zadolževanje 

Javna agencija se sme v skladu z zakonom zadolžiti samo, če je 
to določeno v finančnem načrtu, in če so izpolnjeni pogoji iz Zakona 
o javnih financah. 

IX. Računovodstvo in predložitev letnih poročil 

46. člen 
Splošna določba 

Javna agencija mora voditi računovodstvo in predložiti letna 
poročila skladno z Zakonom o računovodstvu, Zakonom o javnih 
financah in predpisi, izdanimi na njihovi podlagi. 

Letno poročilo javne agencije mora pregledati pooblaščeni revizor. 

V sistem enotnega zakladniškega računa iz 61. člena Zakona o 
javnih financah so s svojimi računi vključene tudi javne agencije. 

X. Nadzor 

47. člen 
Nadzor nad uporabo sredstev 

Nadzor nad zakonitostjo, namembnostjo, učinkovito in uspešno 
rabo sredstev javne agencije opravlja računsko sodišče. 

48. člen 
Nadzor nad delom in poslovanjem 

Nadzor nad zakonitostjo, učinkovitostjo in uspešnostjo dela javne 
agencije opravlja ministrstvo, na delovnem področju katerega 
javna agencija deluje, oziroma uprava lokalne skupnosti. 

15. maj 2002 9 poročevalec, št. 48 



Ministrstvo, pristojno za finance, opravlja v javnih agencijah nadzor 
nad izvajanjem predpisov, ki urejajo javne finance, predpisov, ki 
urejajo finančno, materialno in računovodsko poslovanje javnih 
agencij, zakonitostjo, namenskostjo in smotrnostjo uporabe 
sredstev, pridobljenih iz proračuna, ter nad upravljanjem s 
premoženjem v lasti ali uporabi javne agencije. 

Ministrstvo, pristojno za upravo, opravlja nadzor nad izvajanjem 
predpisov o upravnem postopku, poslovnem času, uradnih urah, 
poslovanju s strankami, poslovanju z dokumentarnim gradivom 
in zagotavljanju javnosti delovanja. 

XI. Prenehanje javne agencije 

49. člen 
Prenehanje 

Javna agencija preneha: 

če se s pravnomočno odločbo ugotovi ničnost vpisa javne 
agencije v sodni register, 
če ustanovitelj sprejme akt o prenehanju javne agencije, ker 
so prenehale potrebe oziroma pogoji za opravljanje namena, 
za katero je bila agencija ustanovljena, 
če se javna agencija pripoji ali spoji z drugo pravno osebo ali 
razdeli v dve ali več pravnih oseb, 
v drugih primerih, določenih z zakonom ali aktom o ustanovitvi. 

V primeru prenehanja javne agencije se opravi postopek likvidacije 
javne agencije v skladu z zakonom. 

XII. Prehodne in končne določbe 

50. člen 
Uporaba zakona za obstoječe agencije 

Za Agencijo za trg vrednostnih papirjev, Agencijo za zavarovalni 
nadzor, Agencijo za telekomunikacije in radiofuzijo Republike 
Slovenije, Agencije za energijo in Agencijo Republike Slovenije za 
revidiranje lastninskega preoblikovanja podjetij se uporabljajo 
določbe posebnih zakonov in naslednje določbe tega zakona: 

- 3. člen, 
- tretji odstavek 5. člena, 
- tretji odstavek 16. člena, 

drugi, tretji in četrti odstavek 19. člena, 
• četrti in peti odstavek 20. člena, 

21. člen, pri čemer javni natečaj izvede posebna natečajna 
komisija, ki jo imenuje uradniški svet; člen se ne uporablja za 
Agencijo Republike Slovenije za revidiranje lastninskega 
preoblikovanja podjetij, 
22. člen, pri čemer se ta določba ne uporablja za direktorje, ki 
so na položaju ob uveljavitvi tega zakona, 
prvi odstavek 23. člena, pri čemer se določba prvega odstavka 
uporablja skupaj z razlogi za razrešitev, določenimi s 
posebnimi zakoni oziroma na njihovi podlagi, 

- prva, druga in tretja alinea tretjega odstavka 23. člena za 
Agencijo za zavarovalni nadzor in Agencijo za trg vrednostnih 
papirjev, pri čemer se ta določba uporablja skupaj z razlogi 
za razrešitev, določenimi s posebnimi zakoni oziroma na njihovi 
podlagi, 

prvi stavek prvega odstavka 24. člena, pri čemer upravno 
odločbo izda organ, pristojen za razrešitev, 
drugi odstavek 24. člena, 
25. člen, 
33. člen, 
34. člen, 

- 35. člen, 
- 37. člen, 

47. člen in 
48. člen, pri čemer ministrstvo opravlja le nadzor nad 
zakonitostjo dela agencije. 

Javne agencije iz tega člena morajo uskladiti svoje splošne akte 
z določbami tega zakona, navedenim v prvem odstavku tega 
člena, v šestih mesecih od njegove uveljavitve. 

Z dnem uveljavitve tega zakona preneha veljati omejitev, določena 
v prvem odstavku 259. člena Zakona o zavarovalništvu in prvem 
odstavku 302. člena Zakona o trgu vrednostnih papirjev, da se 
lahko direktorja agencije imenuje samo izmed članov strokovnega 
sveta. 

51. člen 
Zaposleni v javni agenciji 

Za določitev plač zaposlenih v javnih agencijah se do uveljavitve 
zakona, ki bo uredil sistem plač v javnem sektorju, smiselno 
uporabljajo določbe predpisov, ki urejajo plače v državni upravi. 

Določbe prejšnjega odstavka se ne uporablja za zaposlene v 
obstoječih javnih agencijah, ki imajo sklenjene pogodbe o zaposlitvi 
pod drugačnimi pogoji. 

52. člen 
Sprejem podzakonskega predpisa 

Vlada sprejme predpis iz drugega odstavka 16. člena najkasneje 
v treh mesecih po uveljavitvi tega zakona. 

53. člen 
Uporaba nekaterih določb tega zakona 

Določbe 21. in 22. člena tega zakona se začnejo uporabljati z 
dnem, ko se začne uporabljati zakon o javnih uslužbencih. Do 
začetka uporabe zakona o javnih uslužbencih, se za javni natečaj 
za imenovanje direktorja uporablja Zakon o delavcih v državnih 
organih (Uradni list RS, št. 15/1990, 5/1991,18/1991, 22/1991, 4/ 
1993,18/1994,41/1994,70/1997,87/1997,38/1999) in na njegovi 
podlagi izdani predpisi. 

Do začetka uporabe zakona o javnih uslužbencih se za kršitve iz 
tretje alinee prvega odstavka 23. člena tega zakona štejejo dejanja, 
ki so določena kot težje disciplinske kršitve po Zakonu o delavcih 
v državnih organih, postopek razrešitve direktorja pa se izvaja 
skladno z Zakonom o delavcih v državnih organih. 

54. člen 
Uveljavitev zakona 

Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu 
Republike Slovenije. 
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2. OBRAZLOŽITEV 

Državni zbor Republike Slovenije je na 15. redni seji dne 19. 04. 
2002 opravil drugo obravnavo predloga zakona o javnih agencijah 
in sprejel amandmaje k predlogu zakona (pregled sprejetih 
amandmajev številka 020-05/00-0021/0003 z dne 19. 04. 2002). 
Državni zbor Republike Slovenije je naložil Vladi Republike 
Slovenije, da pripravi predlog zakona za tretjo obravnavo in ga 
predloži Državnemu zboru. 

V drugi obravnavi so bili sprejeti amandmaji k 1., 4., 5., 8., 9., 10., 
12., 18., 19., 20., 21., 26., 27., 28., 31., 32., 34., 38., 46., 47., 48., 
50. in 51. členu. Vsi sprejeti amandmaji so vključeni v predlog 
zakona o javnih agencijah za tretjo obravnavo. 

Spremembe in dopolnitve, ki so vnešene v predlog zakona v 
skladu s sprejetimi amandmaji, so: 

v 1. členu: Zakon o javnih agencijah se ne uporablja za agencije, 
ki delujejo kot organi v sestavi ministrstev. Javna agencija po 
tem zakonu se ustanovi le v primeru, če so podani pogoji 
oziroma izpolnjena merila za ustanovitev. Po predlaganem 
zakonu o državni upravi bodo organi v sestavi ministrstev 
podobno kot danes delovali kot relativno samostojne entitete 
v okviru ministrstva (strokovna in upravljavska samostojnost 
v okviru predpisov, finančnega načrta in programa dela in 
usmeritev ministra). V prehodnem obdobju po uveljavitvi 
zakona o državni upravi bodo še vedno delovale tudi t. i. 
organizacije v sestavi ministrstev, vendar bo dualizem organi 
- organizacije odpravljen z vladno uredbo. Veljavni zakon o 
upravi omogoča ustanovitev agencije kot organizacije v 
sestavi ministrstva. Z vladno uredbo bodo te agencije dobile 
status organa v sestavi. Nesmiselno bi bilo spreminjati njihova 
imena samo zato, da bi jih ločevali od javnih agencij, ki bodo 
delovale kot samostojne pravne osebe. Bistveno je, da je 
opredeljena tipologija upravnih institucij (ministrstvo in organ 
v sestavi kot državna organa brez samostojne pravne 
subjektivitete, javna agencija kot oseba javnega prava), 
kakšna imena konkretnih institucij se pojavljajo znotraj te 
tipologije, pa je manj pomembno. 
v 5. členu: Dodano besedilo je v skladu z novelo zakona o 
lokalni samoupravi, ki bo omogočila, da zveze občin delujejo 
kot osebe javnega prava. Upoštevano je stališče, da 
soustanovitelji pred ustanovitvijo javne agencije sklenejo 
pogodbo, s katero uredijo medsebojna razmerja, sama 
ustanovitev pa se izvede z ustanovitvenim aktom, ki ga 
sprejmejo v enakem besedilu. Odgovornost sveta lokalne 
skupnosti kot najvišjega organa odločanja v lokalni skupnosti 
za Izvrševanje ustanoviteljskih pravic, kot je določena v tretjem 
odstavku je uveljavljena tudi pri drugih osebah javnega prava 
(javnih zavodih in javnih skladih). Zaradi večje operativnosti 
sprejemanja odločitev lahko splošni akt občine pooblasti npr. 
župana, da izvršuje ustanoviteljske pravice. Novi četrti 
odstavek pojasnjuje, da vez med javno agencijo in vlado kot 
ustanoviteljico poteka prek resornega ministrstva, 
v 8. in 9. členu: Zaradi lažje operativne izvedbe postopka 
ustanovitve javne agencije ustanovitelj Imenuje vršilca 
dolžnosti direktorja javne agencije, ki opravlja naloge direktorja 
do imenovanja direktorja v skladu s tem zakonom, 
v 10. členu: Po vzoru zakona o gospodarskih družbah je 
določeno, da so lahko imena pravnih oseb le v slovenskem 
jeziku. 
v 12. členu: Določena fiksna doba imenovanja članov sveta 
zagotavlja večjo samostojnost tega organa, kar je za stabilno 
in samostojno poslovanje javne agencije bistvenega pomena. 
Izključitveni razlogi za izbor članov sveta so bili določeni 

preširoko, na specifičnih področjih, za katere se bodo 
ustanavljale agencije, bi lahko izločili večino strokovnjakov iz 
tega področja, je izključitev podana le za primer konflikta 
individualnih in organizacijskih interesov. 

- v 18. členu: Poslovnik kot akt javne agencije je nepotreben. 
Svet javne agencije kot kolegijski organ pa bo seveda lahko 
sprejel svoj poslovnik, vendar za to ni potrebna posebna 
zakonska podlaga. 
v 19. členu: Določena je fiksna doba imenovanja direktorja, ki 
zagotavlja direktorju večjo neodvisnost pri delu (pet let). Pogoji 
za imenovanje direktorja javne agencije so spremenjeni tako, 
da je večji poudarek dan strokovnosti na področju dela javne 
agencije. Spremenjeno besedilopetega odstavka daje podlago 
za imenovanje vršilca dolžnosti direktorja, kar omogoča 
normalno vodenje poslov javne agencije po prenehanju 
funkcije direktorja do imenovanja novega. 

- v 20. členu: Imenovanje namestnika direktorja je stvar notranje 
organizacije in sistemizacije delovnih mest, ki jo ureja javna 
agencija sama, zato je v tem zakonu črtana. 
v 21. členu: Nov dmgi in tretji odstavek vnašata v razmerje 
med ustanoviteljem in direktorjem javne agencije pomembne 
elemente odgovornosti. Posebej je določeno, da je razmerje 
pogodbeno, da torej direktor sklene z ustanoviteljem 
managersko pogodbo, v kateri so določeni cilji in pričakovani 
rezultati njegovega dela oziroma dela agencije po njegovim 
vodstvom. Pogodbena določila tako postanejo tudi merilo za 
ugotavljanje direktorjeve uspešnosti. 

- v 26. členu: Dodano besedilo pomeni uskladitev s predlogom 
zakona o javnih uslužbencih. 
v 27. členu: Dodano besedilo jasno določa, da mora javna 
agencija posredovati splošni akt pred objavo ustanovitelju, ta 
pa odloči o objavi oziroma zadržanju splošnega akta. 
Sprememba naslova V. poglavja in spremembe v 32. členu: 
Spremenjeni prvi odstavek razširja možnost ustanovitve javne 
agencije za naloge oziroma dejavnosti, ki se opravljajo v 
javnem interesu, pa zanje ni predvidena druga statusna oblika 
osebe javnega prava (javni zavod, javni sklad). Novi tretji, 
četrti in peti odstavek urejajo dejavnost kot statusno značilnost 
pravne osebe. To statusno značilnost je potrebno urediti 
zaradi varnosti pravnega prometa, čeprav gre za osebo 
javnega prava, ki opravlja naloge v javnem interesu, 
v 38. členu: Ustanovitvena sredstva javne agencije so 
namenjena izvajanju javnih funkcij, zato je primerneje, če 
ostanejo v lasti ustanovitelja (države oziroma lokalne 
skupnosti). Takšna rešitev je uveljavljena tudi pri javnih 
zavodih. 
v 46. členu: Vsebina je urejena v zakonu o javnih financah, 
zato je tu črtana 
v 47. in 48. členu: Natančneje so določena sredstva, nad 
katerimi opravlja nadzor računsko sodišče oziroma 
ministrstvo, pristojno za finance. 
v 50. členu: Izrecno je določena veljavnost posameznih določb 
zakona o javnih agencijah tudi za tiste javne agencije, ki so 
ustanovljene po posebnih zakonih, 
v 51. členu: Do sistemske ureditve plač v javnem sektorju z 
zakonom je primerneje, da se za plače zaposlenih v javnih 
agencijah uporabljajo predpisi, ki veljajo za plače zaposlenih 
v upravi. Ne sme pa ta ureditev poseči v pridobljene pravice 
tistih, ki so glede na pomanjkljive določbe zakonodaje sklenili 
pogodbe o zaposlitvi pod ugodnejšimi pogoji, 
v 4., 28., 31. in 34. členu ter naslovu IV. poglavja: Gre zgolj za 
redakcijske popravke, ki ne pomenijo spremembe vsebinskih 
rešitev. 

11 



IZJAVA O SKLADNOSTI 

PREDLOG ZAKONA O JAVNIH AGENCIJAH - TRETJA OBRAVNAVA 

EVA 1999-1711-0010 (EPA 1292 - II) 

1. Naslov predloga akta: 
predlog zakona o javnih agencijah - tretja obravnava EVA 1999- 
1711-0010 (EPA 1292-11) 

2. Skladnost predloga akta z določbami "Evropskega sporazuma 
p pridružitvi" 
a) Navedba določb "Evropskega sporazuma o pridružitvi", ki se 
nanašajo na predloženo gradivo: 
/ 

b) V kakšnem obsegu so iz sporazuma izhajajoče obveznosti 
izpolnjene: 
/ 

c) Razlogi za neizpolnitev obveznosti: 
/ 

3, Skladnost predloga akta s predpisi ES 
a) Direktive oziroma drugi sekundarni viri prava ES, ki se nanašajo 
na predlog akta z navedbo usklajenosti (v celoti usklajeno, delno 
usklajeno, neusklajeno):' 
/ 

b) Ali je predlog akta usklajen z ostalimi viri prava ES 
/ 

c) Razlogi za delno usklajenost oziroma neusklajenost 
/ 

4. Navedba roka predvidene popolne uskladitve akta z zaorai 
navedenimi pravnimi viri ES (leto) 
/ 

5. Ali so zgoraj navedeni pravni viri ES prevedeni v slovenščino? 
/ 

6. Ali ie predlog akta preveden in v kateri iezik? 
/ 

7. Sodelovanje neodvisnih strokovnjakov (PHARE. TAIEX. 
Komisija ES. države članice ES. SIGMA. OECD. Univerza...) 
Sodelovali so neodvisni strokovnjaki z Inštituta za javno upravo 
pri Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani in organizacije SIGMA. 

8. Povezava z Državnim programom za prevzem pravnega reda 
ES m upoštevanje roka ;a uskladitev 
Državni program za prevzem pravnega reda ES do konca leta 
2002 določa, da se v okviru področja Upravna usposobljenost za 
izvajanje pravnega reda skupnosti, Upravne strukture sprejme 
zakon o javnih agencijah. 

dr. Grega VIRANT dr. Rado BOHINC 
DRŽAVNI SEKRETAR MINISTER 

poročevalec, št. 48 12 15. maj 2002 



Ljubljana, dne 9.5.2002 

AMANDMAJI VLADE REPUBLIKE 

SLOVENIJE 
K PREDLOGU ZAKONA O JAVNIH 

AGENCIJAH - 
tretja obravnava 

Amandmaja k 1. členu: 

1. Drugi stavek 1. člena se črta. 

Obrazložitev: 
Določba ni potrebna, zakon o javnih agencijah se uporablja za 
javne agencije, ki so ustanovljene kot samostojne pravne osebe 
po tem zakonu. 

2. Doda se nov drugi odstavek, ki se glasi: 

»Določbe tega zakona se za posamezne agencije ne uporabljajo 
glede tistih vprašanj, ki so urejena s posebnimi zakoni.« 

Obrazložitev: 
Amandma eksplicitno uvaja subsidiamo rabo zakona o javnih 
agencijah za posamezne agencije, tako da splošni zakon velja, 
vkolikor posamezno vprašanje ne rešuje drugače področni zakon. 

Amandmaji k 50. členu: 

1. V prvem odstavku 50. člena se besedilo prve alinee spremeni 
tako, da se glasi: 

»- 3. člen glede zakonitosti, samostojnosti, strokovnosti, 
nepristranskosti, uradnega jezika, poslovanja z dokumentarnim 
gradivom in javnosti dela,«. 

Obrazložitev: 
3. člen obravnava načela delovanja javnih agencij, med katerimi 
so navedena tudi organizacijska načela, ki v skladu z 
avtonomnostjo obstoječih javnih agencij ne pridejo v poštev (npr. 
urejanje poslovnega časa in uradnih ur). S predlaganim 
amandmajem se zato izrecno navaja splošno veljavna načela, to 
so načela zakonitosti, samostojnosti, strokovnosti, 
nepristranskosti, uradnega jezika, poslovanja z dokumentarnim 
gradivom in javnosti dela. 

2. V prvem odstavku 50. člena se besedilo četrte alinee spremeni 
tako, da se glasi: 

»- drugi, tretji in četrti odstavek 19. člena ter smiselno peti 
odstavek 19. člena,«. 

Obrazložitev: 
Obstoječe agencije morajo upoštevati tudi nekatera določila o 
direktorju javne agencije, natančneje o pogojih za direktorja. 
Amandma pa uvaja smiselno uporabo določb zakona o javnih 
agencijah tudi za ureditev položaja v primeru prenehanja funkcije 
direktorja, tako da se vršilca direktorja javne agencije imenuje 
brez javnega natečaja (s časovno omejitvijo). 

3. V prvem odstavku 50. člena se za petnajsto alineo doda nova 
šestnajsta alinea, ki se glasi: 

»- 36. člen,«. 

Šestnajsta, sedemnajsta in osemnajsta alinea postanejo 
sedemnajsta, osemnajsta in devetnajsta. 

Obrazložitev: 
Amandma predvideva med ostalimi določbami zakona o javnih 
agencijah, ki veljajo za obstoječe agencije, tudi člen o programu 
dela agencije. Veljavnost teh določb je pomembna z vidika 
uveljavljanja pogodbenega principa odgovornosti v javnem 
sektorju. V programu se določijo cilji in naloge javne agencije ter 
strategija njihove realizacije. 

4. V prvem odstavku 50. člena se besedilo »Agencijo za 
telekomunikacije in radiofuzijo Republike Slovenije« nadomesti z 
besedilom »Agencijo za telekomunikacije, radiofuzijo in pošto 
Republike Slovenije«. 

Obrazložitev: 
Sprememba naziva Agencije za telekomunikacije in radiofuzijo 
Republike Slovenije je potrebna zaradi sprejema zakona o poštnih 
storitvah na 15. redni seji Državnega zbora RS dne 25. 04.2002, 
ki uveljavlja zaradi novih pristojnosti dopolnjen naziv agencije. 

5. V prvem odstavku 50. člena se v zadnji alinei za vejico doda 
besedilo »razen za Agencijo za telekomunikacije, radiofuzijo in 
pošto Republike Slovenije,«. 

Obrazložitev: 
Agencija za telekomunikacije, radiofuzijo in pošto Republike 
Slovenije ima v področnem zakonu natančno opredeljen nadzor 
nad zakonitostjo in učinkovitostjo ter uspešnostjo, zato določba 
zakona o javnih agencijah v skladu z načelom subsidiarnosti ne 
pride v poštev. 

Amandma k 51. členu: 
V prvem odstavku 51. člena se besedilo »do uveljavitve zakona« 
nadomesti z besedilom »do začetka uporabe zakona«. 

Obrazložitev: 
Amandma pravilneje opredeljuje začetek smiselne uporabe 
zakona o razmerjih plač v javnem sektorju tako, da določa rok z 
dnem uporabe in ne uveljavitve, kar pomeni bistveno razliko, saj 
gre za odlog leta in pol. 
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Predlog zakona o 

JAVNIH USLUŽBENCIH (ZJU) 

- tretja obravnava - EPA 185 - III 

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE 

EVA: 2001-1711-0010 
Številka: 016-01/2001-1 
Ljubljana, 09.05.2002 

Vlada Republike Slovenije je na 73. redni seji dne 9.5.2002 
določila besedilo: 

- PREDLOGA ZAKONA O JAVNIH USLUŽBENCIH - EU, 

ki ga pošilja v tretjo obravnavo na podlagi sklepa 15. seje 
Državnega zbora Republike Slovenije z dne 25.4.2002, 
drugega odstavka 194. in 195. člena poslovnika Državnega 
zbora Republike Slovenije. 

Hkrati pošilja v obravnavo amandmaje Vlade Republike 
Slovenije k predlogu zakona o javnih uslužbencih - tretja 
obravnava. 

Vlada Republike Slovenije je na podlagi 45. člena poslovnika 
Vlade Republike Slovenije in na podlagi 176. in 268. člena 
poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije določila, da 
bosta kot njena predstavnika na sejah Državnega zbora in 
njegovih delovnih teles sodelovala: 

- dr. Rado Bohinc, minister za notranje zadeve, 
- dr. Grega Virant, državni sekretar v Ministrstvu za notranje 

zadeve. 

Mirko Bandelj, l.r. 
GENERALNI SEKRETAR 

1. BESEDILO ČLENOV 

PRVI DEL 

I. poglavje 
UVODNE DOLOČBE 

Javni uslužbenec 
1. člen 

(1) Javni uslužbenec je posameznik, ki sklene delovno razmerje 
v javnem sektorju. 

(2) Javni sektor po tem zakonu sestavljajo: 

državni organi in uprave samoupravnih lokalnih skupnosti, 
- javne agencije, javni skladi, javni zavodi in javni gospodarski 

zavodi; 
- druge osebe javnega prava, če so posredni uporabniki 

državnega proračuna ali proračuna lokalne skupnosti. 

(3) Javna podjetja In gospodarske družbe, v katerih ima večinski 
delež oziroma prevladujoč vpliv država ali lokalna skupnost, niso 
del javnega sektorja po tem zakonu. 

(4) Funkcionarji v državnih organih in organih lokalnih skupnosti 
niso javni uslužbenci. 

(5) V zakonu uporabljeni izrazi uradnik, uslužbenec, predstojnik 
in drugI izrazi, zapisani v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni 
kot nevtralni za moške in ženske. 

Predmet urejanja 
2. člen 

(1) Ta zakon ureja skupna načela in druga skupna vprašanja 
sistema javnih uslužbencev. 

(2) Ta zakon celovito ureja sistem javnih uslužbencev v državnih 
organih in upravah lokalnih skupnosti ter posebnosti delovnih 
razmerij javnih uslužbencev v državnih organih in upravah lokalnih 
skupnosti. 

Delodajalec 
3. člen 

(1) Delodajalec je pravna oseba, s katero je javni uslužbenec v 
delovnem razmerju. 

(2) Delodajalec v državnem organu je Republika Slovenija, v 
upravi lokalne skupnosti pa lokalna skupnost. 
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(3) Zakon lahko določi, da določene pravice delodajalca v 
razmerju do javnih uslužbencev, ki sklenejo delovno razmerje z 
osebo javnega prava, izvaja Vlada Republike Slovenije (v 
nadaljevanju: vlada). 

Izvrševanje pravic in dolžnosti delodajalca 
4. člen 

(1) V državnem organu in upravi lokalne skupnosti pravice in 
dolžnosti delodajalca izvršuje predstojnik. 

(2) V osebah javnega prava pravice in dolžnosti delodajalca 
izvršuje poslovodni organ. Poslovodni organ lahko za izvrševanje 
posameznih pravic in dolžnosti delodajalca pisno pooblasti javnega 
uslužbenca z najmanj visoko strokovno izobrazbo ter z najmanj 
petimi leti delovnih izkušenj. 

Delovna razmerja javnih uslužbencev in plače v 
javnem sektorju 

5. člen 

(1) Za delovna razmerja javnih uslužbencev ter za pravice in 
dolžnosti iz delovnega razmerja veljajo predpisi, ki urejajo delovna 
razmerja, in kolektivne pogodbe, kolikor ta ali drug poseben 
zakona ne določa drugače. 

(2) Sistem plač v javnem sektorju ureja poseben zakon. 

Pomen izrazov 
6. člen 

Posamezni izrazi v tem zakonu imajo naslednji pomen: 

1. državni organ je organ državne uprave in drug državni or- 
gan; 

2. organ državne uprave je ministrstvo, organ v sestavi 
ministrstva, vladna služba in upravna enota; 

3. drug državni organ je Državni zbor, Državni svet, Ustavno 
sodišče, Računsko sodišče, Varuh človekovih pravic, 
pravosodni organ in drug državni organ, ki ni organ državne 
uprave; 

4. pravosodni organ je sodišče, državno tožilstvo, državno 
pravobranilstvo in samostojni organ za odločanje o prekrških; 

5. lokalna skupnost je občina ali pokrajina; 
6. sistemizacija delovnih mest je akt, ki določa delovna mesta, 

potrebna za izvajanje nalog državnega organa, uprave lokalne 
skupnosti oziroma osebe javnega prava, z opisom pogojev 
in nalog na posameznih delovnih mestih; 

7. delovno mesto je najmanjša enota organizacije državnega 
organa, uprave lokalne skupnosti oziroma osebe javnega 
prava; 

8. položaj je delovno mesto z vodstvenimi pooblastili In 
odgovornostmi; 

9. predstojnik je oseba, ki vodi delo državnega organa oziroma 
uprave lokalne skupnosti; predstojnik občinske uprave je 
župan; 

10. delovna doba je doba v delovnem razmerju; 
11. službena doba je delovna doba v statusu javnega uslužbenca 

v državnih organih in upravah lokalnih skupnosti; 
12. izobrazba je javno veljavna izobrazba; 
13. delovne izkušnje so delovna doba na delovnem mestu z isto 

stopnjo izobrazbe in čas pripravništva v isti stopnji izobrazbe, 
ne glede na to, ali je bilo delovno razmerje sklenjeno oziroma 
pripravništvo opravljeno pri istem ali pri drugem delodajalcu; 
za delovne izkušnje se štejejo tudi delovne izkušnje, ki jih je 
javni uslužbenec pridobil z opravljanjem del na delovnem 
mestu z eno stopnjo nižjo izobrazbo iste smeri oziroma v 

istem poklicu, razen pripravništva v eno stopnjo nižji izobrazbi; 
14. strokovno znanje so izobrazba in druga funkcionalna ter 

specialna znanja; 
15. strokovna usposobljenost so strokovno znanje in osebne 

sposobnosti za uporabo tega znanja; 
16. javne naloge so naloge, ki sodijo v delovno področje 

državnega organa ali organa lokalne skupnosti oziroma 
naloge, za katere je bila ustanovljena oseba javnega prava; 

17. spremljajoča dela so dela na področju kadrovskega in 
materialno-finančnega poslovanja, tehnična in podobna dela 
ter druga dela, ki jih je potrebno opravljati zaradi nemotenega 
izvajanja javnih nalog organa oziroma osebe javnega prava. 

II. poglavje 
SKUPNA NAČELA SISTEMA JAVNIH USLUŽBENCEV 

Načelo enakopravne dostopnosti 
7. člen 

Zaposlovanje javnih uslužbencev se izvaja tako, da je zagotovljena 
enakopravna dostopnost delovnih mest za vse zainteresirane 
kandidate pod enakimi pogoji, in tako, da je zagotovljena izbira 
kandidata, ki je najbolje strokovno usposobljen za opravljanje 
nalog na delovnem mestu. 

Načelo zakonitosti 
8. člen 

Javni uslužbenec izvršuje javne naloge na podlagi in v mejah 
ustave, ratificiranih in objavljenih mednarodnih pogodb, zakonov 
in podzakonskih predpisov. 

Načelo strokovnosti 
9. člen 

Javni uslužbenec izvršuje javne naloge strokovno, vestno in 
pravočasno. Pri svojem delu ravna po pravilih stroke in se v ta 
namen stalno usposablja in izpopolnjuje, pri čemer pogoje za 
strokovno izpopolnjevanje in usposabljanje zagotavlja delodajalec. 

Načelo častnega ravnanja 
10. člen 

Javni uslužbenec ravna pri izvrševanju javnih nalog častno v 
skladu s pravili poklicne etike. 

Omejitve in dolžnosti v zvezi s sprejemanjem daril 
11. člen 

(1) Javni uslužbenec, ki opravlja javne naloge, ne sme sprejemati 
daril v zvezi z opravljanjem službe, razen protokolarnih in 
priložnostnih daril manjše vrednosti. Za darila manjše vrednosti 
se štejejo darila, katerih vrednost ne presega 15.000 tolarjev, 
oziroma katerih skupna vrednost v posameznem letu ne presega 
30.000 tolarjev, če so prejeta od iste osebe. Za protokolarna 
darila se štejejo darila funkcionarjev ali javnih uslužbencev drugih 
držav in mednarodnih organizacij, dana ob obiskih, gostovanjih 
ali drugih priložnostih ter druga darila, dana v podobnih okoliščinah. 

(2) Prepoved oziroma omejitev Iz prvega odstavka tega člena 
velja tudi za zakonca javnega uslužbenca, osebo, s katero javni 
uslužbenec živi v zunajzakonski skupnosti, In njegove otroke, 
starše ter osebe, ki živijo z njim v skupnem gospodinjstvu. 
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(3) Javni uslužbenec je dolžan darovalca opozoriti, da darila ki 
presegajo vrednost iz prvega odstavka tega člena, postanejo 
last delodajalca. Če darovalec pri darilu vztraja, je javni uslužbenec 
oziroma oseba iz drugega odstavka tega člena darilo dolžna 
izročiti delodajalcu oziroma organu delodajalca, ki je pooblaščen, 
da z njimi razpolaga. 

(4) Podatki o sprejetem darilu, njegovi vrednosti, osebi, od katere 
je darilo sprejeto in drugih okoliščinah, se vpišejo v seznam daril. 
Podatke za vpis je dolžan sporočiti javni uslužbenec, ki je darilo 
prejel. Javni uslužbenec je dolžan sporočiti podatke tudi v primeru 
iz drugega odstavka tega člena. 

(5) Način razpolaganja z darili iz tretjega odstavka tega člena, 
način vodenja seznama iz četrtega odstavka tega člena in druga 
izvedbena vprašanja v zvezi z omejitvami in dolžnostmi iz tega 
člena za organe državne uprave, pravosodne organe, upravne 
lokalnih skupnosti in osebe javnega prava predpiše vlada z uredbo. 
V uredbi se lahko določi, da se darila do določene vrednoti ne 
vpisujejo v seznam 

Načelo zaupnosti 
12. člen 

Javni uslužbenec mora varovati tajne podatke, ne glede na to, 
kako jih je izvedel. Dolžnost varovanja velja tudi po prenehanju 
delovnega razmerja. Dolžnost varovanja tajnih podatkov velja, 
dokler delodajalec javnega uslužbenca te dolžnosti ne razreši. 

Načelo odgovornosti za rezultate 
13. člen 

Javni uslužbenec odgovarja za kvalitetno, hitro in učinkovito 
izvrševanje zaupanih javnih nalog. 

Načelo dobrega gospodarjenja 
14. člen 

Javni uslužbenec mora gospodarno in učinkovito uporabljati javna 
sredstva, s ciljem doseganja najboljših rezultatov ob enakih 
stroških oziroma enakih rezultatov ob najnižjih stroških. 

Načelo varovanja poklicnih interesov 
15. člen 

Delodajalec mora omogočiti plačano pravno pomoč javnemu 
uslužbencu ali nekdanjemu javnemu uslužbencu, zoper katerega 
je uveden kazenski ali odškodninski postopek pri izvrševanju 
javnih nalog, če oceni, da so bile te javne naloge izvršene zakonito 
in v skladu s pravicami in obveznostmi iz delovnega razmerja. 

III. poglavje 
DRUGA SKUPNA VPRAŠANJA SISTEMA JAVNIH 

USLUŽBENCEV 

Način določanja pravic in obveznosti 
16. člen 

(1) Pravice in obveznosti javnih uslužbencev iz delovnih razmerij 
se urejajo s predpisi s področja delovnih razmerij, s kolektivnimi 
pogodbami, s tem in drugimi zakoni ter na njihovi podlagi izdanimi 
podzakonskimi predpisi. 

(2) Delovno razmerje se sklene ter pravice in obveznosti javnega 
uslužbenca iz delovnega razmerja določijo s pogodbo o zaposlitvi, 
če zakon ne določa drugače. 

(3) Delodajalec javnemu uslužbencu ne sme zagotavljati pravic v 
večjem obsegu, kot je to določeno z zakonom, podzakonskim 
predpisom ali s kolektivno pogodbo, če bi s tem obremenil javna 
sredstva. 

(4) Vlada lahko z uredbo določi enotna pravila oziroma merila za 
odločanje organov državne uprave, pravosodnih organov in oseb 
javnega prava, katerih ustanovitelj je država oziroma v katerih 
država zagotavlja sredstva za plače, o pravicah in obveznostih 
javnih uslužbencev v skladu z zakonom. Pred izdajo uredbe mora 
vlada omogočiti reprezentativnim sindikatom dejavnosti oziroma 
poklicev v javnem sektorju, da podajo svoje mnenje. V primeru 
negativnega mnenja mora vlada izvesti usklajevanje in morebitne 
neusklajene rešitve posebej obrazložiti in z obrazložitvijo seznaniti 
sindikate. 

Posebni pogoj za zasedbo delovnega mesta 
17. člen 

Za delovna mesta javnih uslužbencev, ki morajo na podlagi zakona 
kot uradni jezik uporabljati tudi jezik narodne skupnosti, se kot 
pogoj določi tudi znanje tega jezika. 

Delovanje sindikata in kolektivna dogovarjanja 
18. člen 

(1) Javni uslužbenci imajo pravico do sindikalnega združevanja 
in sindikalnega delovanja. 

(2) Javni uslužbenci imajo pravico do kolektivnih dogovarjanj. 

Stavka 
19. člen 

(1) Javni uslužbenci imajo pravico do stavke. 

(2) Način uresničevanja pravice do stavke in omejitve stavke 
zaradi varstva javnih koristi določa zakon. 

Kadrovske evidence 
20. člen 

Za posamezna področja javnega sektorja se za potrebe 
kakovostnega upravljanja s kadrovskimi viri in spremljanja stanja 
na tem področju vzpostavijo kadrovske evidence. , 

Sistemizacija 
21. člen 

(1) Če poseben zakon ne določa drugače, mora imeti vsak državni 
organ, uprava lokalne skupnosti in oseba javnega prava akt o 
sistemizaciji delovnih mest (v nadaljevanju: sistemizacija), v 
katerem so v skladu z notranjo organizacijo določena delovna 
mesta, potrebna za izvajanje nalog. Pri vsakem delovnem mestu 
se v sistemizaciji določijo najmanj opis nalog in pogoji za zasedbo 
delovnega mesta. 

(2) Vsak državni organ, uprava lokalne skupnosti in oseba javnega 
prava vodi evidenco o dejanski zasedenosti delovnih mest; državni 
organ, uprava lokalne skupnosti in oseba javnega prava na 
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področju javnega sektorja, kjer je vzpostavljen sistem nazivov, 
vodi tudi evidenco o strukturi javnih uslužbencev po nazivih. 

DRUGI DEL - POSEBNE DOLOČBE ZA 
JAVNE USLUŽBENCE V DRŽAVNIH 
ORGANIH IN UPRAVAH LOKALNIH 

SKUPNOSTI 

IV. poglavje 
TEMELJNE DOLOČBE IN NAČELA 

Veljavnost drugega dela zakona 
22. člen 

(1) Drugi del tega zakona velja za javne uslužbence v državnih 
organih in upravah lokalnih skupnosti (v nadaljevanju: organi). 

(2) Posamezna vprašanja so lahko za sodno osebje in osebje 
državnih tožilstev, državnega pravobranilstva in samostojnih 
organov za odločanje o prekrških, za diplomate, poklicne 
pripadnike Slovenske vojske, javne uslužbence na področju 
obrambe ter zaščite in reševanja, policiste, inšpektorje, delavce 
v davčni in v carinski službi ter službi za izvrševanje kazenskih 
sankcij, pooblaščene uradne osebe v varnostnih službah in druge 
uradne osebe s posebnimi pooblastili z zakonom drugače urejena, 
kot so urejena v tem zakonu, če je to potrebno zaradi specifične 
narave njihovih nalog oziroma za izvrševanje posebnih dolžnosti 
in pooblastil. 

(3) Vlada lahko z uredbo podrobneje uredi vprašanja, urejena s 
tem zakonom, za organe državne uprave in pravosodne organe 

(4) Drugi državni organi in lokalne skupnosti lahko vprašanja, 
urejena s tem zakonom podrobneje uredijo s svojimi splošnimi 
akti. 

(5) Organi iz tretjega odstavka tega člena lahko podrobneje uredijo 
vprašanja, urejena s tem zakonom, s svojimi splošnimi akti. Splošni 
akt iz tega odstavka mora biti v skladu z uredbo iz tretjega 
odstavka tega člena. Splošni akt Izda predstojnik. 

(6) če zakon tako določa, lahko vlada z uredbo podrobneje uredi 
vprašanja, urejena s tem zakonom, tudi za uprave lokalne 
skupnosti. Pred izdajo uredbe mora vlada omogočiti združenjem 
lokalnih skupnosti, da podajo svoje mnenje in izvesti postopek 
usklajevanja. Morebitne neusklajene rešitve mora vlada posebej 
obrazložiti. 

(7) Vprašanja iz tretjega do šestega odstavka tega člena se lahko 
uredijo s kolektivno pogodbo; vprašanj, ki so urejena s kolektivno 
pogodbo, z akti iz tretjega, četrtega, petega in šestega odstavka 
tega člena ni dopustno drugače urejati. 

Uradniki in drugi javni uslužbenci 
23. člen 

(1) Uradniki so javni uslužbenci, ki v organih opravljajo javne 
naloge, in javni uslužbenci, ki v organih opravljajo zahtevnejša 
spremljajoča dela, ki zahtevajo poznavanje javnih nalog organa. 

(2) Delovna mesta, na katerih se opravljajo naloge Iz prvega 
odstavka tega člena, so uradniška delovna mesta. 

(3) Javni uslužbenci, ki v organih opravljajo druga spremljajoča 
dela, so strokovno-tehnični javni uslužbenci (v nadaljevanju: 
strokovno-tehnični uslužbenci). 

(4) Delovna mesta, na katerih se izvajajo dela iz tretjega odstavka 
tega člena, so strokovno-tehnična delovna mesta. 

(5) Uradnik je lahko v skladu s tem zakonom premeščen na 
strokovno-tehnično delovno mesto, vendar pri tem ohrani status 
uradnika in s tem statusom združene pravice, vključno s pravico 
do napredovanja, in obveznosti. 

Pravno varstvo in arbitražno reševanje sporov 
24. člen 

(1) O pravici oziroma obveznosti javnega uslužbenca, razen 
navodil za delo v okviru opisa nalog delovnega mesta, oziroma o 
zahtevi za odpravo kršitev pravice iz delovnega razmerja se 
odloči s pisnim sklepom, ki mora biti obrazložen in vročen javnemu 
uslužbencu. Za vročitev se smiselno uporabljajo določbe zakona, 
ki ureja pravdni postopek. 

(2) Če javni uslužbenec meni, da delodajalec ne izpolnjuje 
obveznosti iz delovnega razmerja ali krši katero od njegovih pravic 
iz delovnega razmerja, ima pravico zahtevati, da delodajalec 
kršitev odpravi oziroma da svoje obveznosti izpolni. Rok za 
izpolnitev obveznosti oziroma odpravo je 15 dni. 

(3) Zoper odločitev o pravici oziroma obveznosti iz delovnega 
razmerja javnega uslužbenca in zoper kršitev pravic iz delovnega 
razmerja je dovoljena pritožba, če zakon ne določa drugače. 
Pritožba zadrži izvršitev odločitve o pravici oziroma obveznosti 
iz delovnega razmerja javnega uslužbenca, če zakon ne določa 
drugače. 

(4) Zoper sklep o pravici oziroma obveznosti iz delovnega 
razmerja je dovoljeno sodno varstvo pred delovnim sodiščem 
pod pogojem, da je javni uslužbenec izkoristil možnost pritožbe. 

(5) V primerih, ko se o pravicah oziroma obveznostih po tem 
zakonu odloča z upravno odločbo, je zoper odločbo dovoljena 
pritožba v skladu z zakonom, ki ureja splošni upravni postopek, 
če ta zakon ne določa drugače; zoper dokončno odločbo je 
dovoljen upravni spor. 

(6) Če je s kolektivno pogodbo predvidena arbitraža za reševanje 
individualnih delovnih sporov, se lahko delavec in delodajalec 
najkasneje v roku petnajst dni od odločitve o pritožbi oziroma od 
poteka roka za odločitev o pritožbi sporazumeta o reševanju 
spora pred arbitražo. 

Uveljavljanje pravnega varstva 
25. člen 

(1) Javni uslužbenec lahko vloži pritožbo v osmih dneh od vročitve 
pisnega sklepa o pravici oziroma obveznosti iz delovnega 
razmerja oziroma v petnajstih dneh po preteku roka iz drugega 
odstavka 24. člena tega zakona. 

(2) Sodno varstvo pred pristojnim delovnim sodiščem lahko javni 
uslužbenec zahteva v 30 dneh od dneva vročitve sklepa komisije 
za pritožbe oziroma od dneva, ko poteče rok za izdajo sklepa 
komisije za pritožbe. Če zoper sklep ni dovoljena pritožba, začne 
teči rok iz tega odstavka z vročitvijo sklepa prve stopnje. 

poročevalec, št. 48 



(3) Sodno varstvo v upravnem sporu lahko javni uslužbenec 
zahteva v roku, določenem z zakonom, ki ureja upravni spor. 

Socialno partnerstvo 
26. člen 

(1) Za uresničevanje socialnega partnerstva na področju delovnih 
razmerij v državnih organih in organih lokalnih skupnosti se 
ustanovi stalno telo. 

(2) Sestavo in način delovanja stalnega telesa iz prejšnjega 
odstavka uredi kolektivna pogodba. V stalnem delovnem telesu 
sodelujejo na strani delodajalca predstavniki organov državne 
uprave, drugih državnih organov in lokalnih skupnosti, na strani 
javnih uslužbencev sodelujeijo predstavniki reprezentativnih 
sindikatov dejavnosti oziroma poklica. 

(3) Pred sprejetjem predpisa, ki vpliva na delovna razmerja 
oziroma položaj javnih uslužbencev v državnih organih in upravah 
lokalnih skupnosti, mora vlada oziroma pristojni minister omogočiti 
reprezentativnim sindikatom dejavnosti oziroma poklicev v 
državnih organih in upravah lokalnih skupnosti, da podajo svoje 
mnenje. 

(4) Predstojnik mora pred sprejetjem splošnega akta, ki vpliva na 
pravice oziroma obveznosti javnih uslužbencev, omogočiti 
reprezentativnemu sindikatu, ki deluje v organu, da poda mnenje. 
Za reprezentativni sindikat, ki deluje v organu, se šteje 
reprezentativni sindikat v organu oziroma reprezentativni sindikat 
dejavnosti ali poklica v državnih organih in upravah lokalnih 
skupnosti, če ima imenovanega zaupnika v organu (v nadaljevanju: 
reprezentativni sindikat v organu). 

(5) V primeru iz tretjega oziroma četrtega odstavka tega člena je 
potrebno predlog akta oziroma odločitve poslati 
reprezentativnemu sindikatu v organu in določiti razumen rok za 
oblikovanje mnenja. Če reprezentativni sindikat v organu v tem 
roku poda mnenje, mora predlagatelj to mnenje upoštevati ali 
povabiti reprezentativni sindikat v organu k usklajevanju. Če 
predlagatelju ne uspe doseči uskladitve predloga akta oziroma 
odločitve z mnenjem reprezentativnih sindikatov v organu, se 
lahko sprejme neusklajen akt oziroma odločitev, vendar je treba 
razloge, zaradi katerih ni bilo upoštevano mnenje reprezentativnih 
sindikatov v organu, pisno obrazložiti in poslati reprezentativnim 
sindikatom v organu, katerih mnenje ni bilo upoštevano. 

Načelo javnega natečaja 
27. člen 

(1) Uradniki se izbirajo na javnem natečaju, razen v primerih, ko 
je z zakonom drugače določeno. 

(2) V postopku javnega natečaja se kandidati obravnavajo 
enakopravno; izbira se opravi na podlagi izkazane boljše 
strokovne usposobljenosti. 

Načelo politične nevtralnosti in nepristranskosti 
28. člen 

Uradnik izvršuje javne naloge v javno korist, politično nevtralno in 
nepristransko. 

Načelo kariere 
29. člen 

Uradniku je omogočena kariera z napredovanjem. Kariera je 
odvisna od strokovne usposobljenosti in drugih delovnih in 
strokovnih kvalitet ter od rezultatov dela. 

Načelo prehodnosti 
30. člen 

Pod pogoji, ki jih določa ta zakon, je lahko javni uslužbenec 
premeščen na drugo delovno mesto v okviru organov. 

Načelo varovanja poklicnih interesov 
31. člen 

(1) Uradnika mora delodajalec varovati pred šikaniranjem, 
grožnjami in podobnimi ravnanji, ki ogrožajo opravljanje njegovega 
dela. 

(2) Delodajalec mora omogočiti plačano pravno pomoč uradniku 
ali nekdanjemu uradniku v sodnih postopkih, ki so sproženi zoper 
tistega, ki je pri delu oziroma v zvezi z delom uradnika storil 
dejanje, s katerim je bil oškodovan uradnik ali njegov ožji družinski 
član; delodajalec lahko zavrne plačilo pravne pomoči, če oceni, 
da je postopek sprožen iz neutemeljenih razlogov. Če se v sodnem 
postopku uradniku stroški pravne pomoči povrnejo, jih uradnik 
povrne delodajalcu. 

Načelo odprtosti do javnosti 
32. člen 

Organ obvešča javnost o svojem delovanju in o rezultatih 
opravljenega dela uradnikov na način, določen z zakonom in 
podzakonskimi predpisi. 

V. p o g I a v j e 
ODLOČANJE O PRAVICAH IN OBVEZNOSTIH 

Predstojnik 
33. člen 

(1) Pravice in dolžnosti delodajalca v organu državne uprave in v 
upravi lokalne skupnosti izvršuje predstojnik. 

(2) V drugih državnih organih pravice in dolžnosti delodajalca 
izvršuje predstojnik, če zakon, drug predpis ali splošni akt organa 
ne določa drugače. 

(3) V primerih, ko ima predstojnik status uradnika, o njegovih 
pravicah in dolžnostih iz delovnega razmerja odloča oseba, ki ji je 
predstojnik odgovoren. Določba tega odstavka se uporablja tudi 
za odločitev o izbiri uradnika za položaj in za sklenitev pogodbe o 
zaposlitvi oziroma aneksa k tej pogodbi. 
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Vodja kadrovskega poslovanja 
34. člen 

(1) Predstojnik lahko za izvrševanje pravic in dolžnosti delodajalca 
pooblasti uradnika z univerzitetno izobrazbo ali visoko strokovno 
izobrazbo s specializacijo ali magisterijem in najmanj petimi leti 
službene dobe (v nadaljevanju: vodja kadrovskega poslovanja). 
Pooblastilo se v organu objavi na primeren način; o pooblastilu se 
posebej obvesti reprezentativni sindikat v organu. Vodja 
kadrovskega poslovanja lahko dobi vsa pooblastila, ki jih ima po 
tem zakonu predstojnik. 

(2) Pooblastilo iz prejšnjega odstavka se lahko da samo eni osebi. 
Kljub danemu pooblastilu predstojnik obdrži pooblastila v zvezi z 
izvrševanjem pravic in dolžnosti delodajalca. Pooblastilo je lahko 
časovno in vsebinsko omejeno. 

(3) Za izvrševanje posameznih nalog na področju poslovanja s 
kadrovskimi viri lahko predstojnik pooblasti tudi drugo osebo, če 
to možnost posebej predvideva zakon. 

Komisije za pritožbe iz delovnega razmerja 
35. člen 

(1) O pritožbah zoper odločitve o pravicah ali obveznostih iz 
delovnega razmerja javnega uslužbenca, zoper kršitve pravic iz 
delovnega razmerja in o drugih vprašanjih, kadar zakon tako 
določa, odloča pristojna komisija za pritožbe iz delovnega razmerja 
(v nadaljevanju: komisija za pritožbe). 

(2) O zadevah iz prejšnjega odstavka odločajo naslednje komisije 
za pritožbe: 

1. za javne uslužbence pri organih državne uprave in pri 
pravosodnih organih komisija za pritožbe pri vladi; 

2. za javne uslužbence pri drugem državnemu organu komisija 
za pritožbe pri tem državnem organu; 

3. za javne uslužbence pri upravah lokalnih skupnosti komisija 
za pritožbe pri reprezentativnih združenjih lokalnih skupnosti; 
če se ta komisija ne organizira, odloča o pritožbah komisija iz 
prve točke tega odstavka. 

(3) Komisijo za pritožbe sestavljajo predsednik in člani. 

Imenovanje in razrešitev predsednika in članov 
komisije za pritožbe 

36. člen 

(1) Predsednika in člane komisije za pritožbe iz prve točke 
drugega odstavka 35. člena imenuje vlada na predlog ministra, 
pristojnega za upravo, in organov, za katere deluje. Predsednika 
in člane komisije za pritožbe iz druge točke drugega odstavka 35. 
člena imenuje državni organ, pri katerem komisija deluje. 
Predsednika in člane komisije iz tretje točke drugega odstavka 
35. člena imenujejo pristojni organi reprezentativnih združenj 
lokalnih skupnosti. 

(2) Pri sestavi komisije za pritožbe iz prve točke drugega odstavka 
35. člena mora vlada zagotoviti sorazmerno zastopanost 
kandidatov, ki jih predlagajo drugi državni organi, glede na razmerje 
med številom javnih uslužbencev, zaposlenih v teh organih, in 
številom javnih uslužbencev, zaposlenih pri organih državne 
uprave. Predloge podajo: 

1. za sodišča in za organe, ki odločajo v postopkih o prekrških 
Vrhovno sodišče Republike Slovenije, 

2. za državna tožilstva Državno tožilstvo Republike Slovenije, 
3. za državna pravobranilstva Državno pravobranilstvo 

Republike Slovenije. 

(3) Določba 35. odstavka se smiselno uporablja tudi v primeru, 
ko komisija za pritožbe iz prve točke drugega odstavka 35. člena 
deluje tudi za javne uslužbence pri upravah lokalnih skupnosti. 
Predloge za člane komisije v tem primeru podajo lokalne skupnosti 
oziroma njihova združenja. 

Pogoji za imenovanje oziroma razrešitev predsednika 
in članov komisije za pritožbe 

37. člen 

(1) Predsednik in člani komisij za pritožbe se imenujejo z odločbo 
za obdobje petih let in so lahko ponovno imenovani. 

(2) Predsednik in člani komisij za pritožbe opravljajo naloge v 
komisijah za pritožbe neprofesionalno, pri čemer jim pripada 
ustrezno denarno nadomestilo, ali profesionalno, v statusu 
uradnika. 

(3) Predsednik komisije za pritožbe mora biti univerzitetni 
diplomirani pravnik z najmanj petimi leti delovnih izkušenj. Član 
komisije za pritožbe mora imeti univerzitetno izobrazbo ali visoko 
strokovno izobrazbo s specializacijo ali magisterijem in najmanj 
pet let delovnih izkušenj. 

(4) Predsednik ali član komisije za pritožbe se predčasno razreši 
z upravno odločbo, če to sam zahteva, če svojih nalog ne opravlja 
ali jih opravlja v nasprotju s poslovnikom komisije za pritožbe ali 
če mu je bil v času delovanja v komisiji za pritožbe z dokončnim 
sklepom izrečen katerikoli disciplinski ukrep. O razrešitvi odloča 
organ, ki je pristojen za imenovanje predsednika oziroma člana 
komisije za pritožbe. Zoper odločbo o razrešitvi ni pritožbe, dovoljen 
pa je upravni spor. 

Delovanje komisije za pritožbe 
38. člen 

(1) Komisije za pritožbe delajo v senatih treh članov. Predsedujoči 
v senatu mora biti univerzitetni diplomirani pravnik. 

(2) Komisija za pritožbe je pri svojem delu samostojna. Svoje delo 
opravlja v skladu s poslovnikom o delu, ki ga sprejme sama. 

(3) Na občne seje komisije za pritožbe in pri izrekanju o pravnem 
vprašanju iz četrtega odstavka 39. člena se vabi reprezentativne 
sindikate iz tretjega odstavka 26. člena. 

(4) Strokovno-tehnična in administrativna opravila za komisijo za 
pritožbe iz prve točke drugega odstavka 35. člena opravlja organ 
državne uprave, pristojen za kadrovske zadeve (v nadaljevanju: 
organ, pristojen za kadrovske zadeve). Pri tem organu se 
zagotavljajo tudi sredstva za delo te komisije za pritožbe. 

Pravila za odločanje komisije za pritožbe 
39. člen 

(1) Pri odločanju o pritožbah zoper upravne akte komisija za 
pritožbe uporablja zakon, ki ureja splošni upravni postopek. 

(2) Pri odločanju o pritožbah zoper sklepe, s katerimi se odloča o 
pravicah in obveznostih javnih uslužbencev, in o pritožbah v 
primeru drugih kršitev pravic, komisija za pritožbe smiselno 
uporablja določbe zakona, ki ureja pravdni postopek. 

(3) Ne glede na določbe zakona, ki ureja splošni upravni postopek, 
mora komisija za pritožbe odločiti o pritožbi najkasneje v 30 dneh. 
Po poteku tega roka lahko javni uslužbenec zahteva sodno 
varstvo pred pristojnim sodiščem. 
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(4) Na zahtevo reprezentativnega sindikata dejavnosti oziroma 
poklica se mora komisija za pritožbe izreči o pravnem vprašanju, 
ki vpliva na odločanje o pravicah oziroma dolžnostih večjega 
števila javnih uslužbencev v organih. 

VI. p o g I a v j e 
ORGANIZACIJSKE DOLOČBE 

1. Sistemizacija delovnih mest 

Določitev sistemizacije 
40. člen 

(1) Sistemizacijo v organih državne uprave in v upravah lokalnih 
skupnosti določi predstojnik. Sistemizacijo v organu v sestavi 
ministrstva določi minister na predlog predstojnika organa v 
sestavi. 

(2) V drugih državnih organih sistemizacijo določi predstojnik, če 
zakon ali splošni akt državnega organa ne določa drugače. 

Skupna izhodišča za sistemizacijo in soglasje k 
sistemizaciji 

41. člen 

(1) Skupna izhodišča za sistemizacijo v organih državne uprave 
in upravah lokalnih skupnosti določi vlada z uredbo. 

(2) K sistemizaciji organa državne uprave je potrebno pridobiti 
soglasje vlade. 

2. Kadrovski načrt 

Kadrovski načrt 
42. člen 

(1) Organi sklepajo delovna razmerja in upravljajo s kadrovskimi 
viri v skladu s kadrovskimi načrti 

(2) S kadrovskim načrtom se prikaže dejansko stanje zaposlenosti 
po delovnih mestih ter v skladu z delovnim področjem in delovnim 
programom organa za obdobje dveh let določi predvideno ciljno 
stanje zaposlenosti po delovnih mestih, za katera se sklene 
delovno razmerje za nedoločen čas, ter predvidene zaposlitve 
za določen čas. 

(3) V kadrovskem načrtu se prikaže tudi predvideno zmanjšanje 
števila delovnih mest ali prestrukturiranje delovnih mest. 

(4) S kadrovskim načrtom se za obdobje iz drugega odstavka 
tega člena določi tudi najvišje možno število pripravnikov, vajencev, 
dijakov In študentov na praktičnem pouku ali na podobnem 
teoretičnem in praktičnem usposabljanju. 

(5) Načrtovanje novih zaposlitev za nedoločen čas in načrtovanje 
novih zaposlitev za določen čas je mogoče, če se trajno ali 
začasno poveča obseg dela, povečanega obsega dela pa ni 
mogoče opravljati z obstoječim številom javnih uslužbencev. 

Predlog kadrovskega načrta 
43. člen 

(1) Predlog kadrovskega načrta poda predstojnik ob pripravi 
proračuna. Predlog kadrovskega načrta mora biti usklajen s 
predlogom proračuna. 

(2) Predlog kadrovskega načrta za upravne enote poda minister, 
pristojen za upravo, na predlog načelnikov upravnih enot. Predlog 
kadrovskega načrta za organ v sestavi poda minister. 

(3) Za organe državne uprave, za sodišča, za državna tožilstva, 
za državna pravobranilstva in za samostojne državne organe za 
postopek o prekrških se na podlagi predlogov predstojnikov 
pripravijo predlogi skupnih kadrovskih načrtov. 

(4) Predlog skupnega kadrovskega načrta pripravi: 

1. za organe državne uprave organ, pristojen za kadrovske 
zadeve; 

2. za sodišča in za organe, ki odločajo v postopkih o prekrških 
Vrhovno sodišče Republike Slovenije; 

3. za državna tožilstva Državno tožilstvo Republike Slovenije; 
4. za državna pravobranilstva Državno pravobranilstvo 

Republike Slovenije. 

(5) Za usklajevanje predlogov kadrovskih načrtov se smiselno 
uporabljajo določbe zakona o javnih financah, ki urejajo 
usklajevanje predlogov pri pripravi proračuna. 

(6) Predlagatelj mora omogočiti reprezentativnim sindikatom, da 
podajo mnenje k predlogu kadrovskega načrta oziroma k predlogu 
skupnega kadrovskega načrta. Mnenje k predlogu skupnega 
kadrovskega načrta iz četrtega odstavka tega člena podajo 
reprezentativni sindikati dejavnosti oziroma poklica. 

(7) Minister, pristojen za upravo, predpiše način za pripravo in 
predložitev predlogov kadrovskih načrtov državnih organov. 

Sprejem kadrovskega načrta 
44. člen 

(1) Organ sprejme kadrovski načrt, usklajen s sprejetim 
proračunom, najkasneje v 60 dneh po uveljavitvi proračuna. 

(2) Kadrovski načrt sprejme v državnih organih in upravah lokalnih 
skupnosti predstojnik. 

(3) Za organe iz tretjega odstavka 43. člena se sprejme skupni 
kadrovski načrt. Skupni načrt za organe državne uprave sprejme 
vlada, za druge organe iz tretjega odstavka 43. člena pa organ iz 
četrtega odstavka 43. člena. Skupni načrt je sestavljen iz zbirnih 
podatkov (skupnih kvot) in iz načrtov posameznih organov. 

Sprememba kadrovskega načrta 
45. člen 

(1) Med proračunskim obdobjem se kadrovski načrt lahko 
spremeni, če pride do trajnega ali začasnega povečanja obsega 
dela, ki ga ni mogoče opravljati z obstoječim številom javnih 
uslužbencev in so zagotovljena finančna sredstva za nove 
zaposlitve. 
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(2) Glede postopka za spremembo kadrovskega načrta se 
uporabljajo določbe 43. in 44. člena. 

3. Kadrovske evidence 

Centralna kadrovska evidenca državne uprave 
46. člen 

(1) Za izvajanje politike upravljanja s kadrovskimi viri v organih 
državne uprave, za obračun plač in izvajanje drugih obveznosti 
delodajalca ter za odločanje o pravicah in obveznostih iz delovnih 
razmerij se vodi centralna kadrovska evidenca državne uprave 
(v nadaljevanju: centralna kadrovska evidenca). 

(2) Upravljalec centralne kadrovske evidence je organ, pristojen 
za kadrovske zadeve. 

(3) Centralna kadrovska evidenca se vodi kot informatizirana 
baza podatkov. 

Podatki centralne kadrovske evidence 
47. člen 

(1) V centralni kadrovski evidenci se za javnega uslužbenca 
vodijo: 

1. identifikacijski podatki (ime in priimek, naslov prebivališča ter 
EMŠO); 

2. podatki o delovnem razmerju (vrsta delovnega razmerja - za 
določen ali za nedoločen čas; datum sklenitve delovnega 
razmerja); 

3. podatki o sedanjem delovnem mestu oziroma položaju in o 
prejšnjih delovnih mestih oziroma položajih v organih; 

4. podatki o imenovanjih, napredovanjih in veljavnem nazivu; 
5. podatki o stopnji izobrazbe, funkcionalnem in specialnem 

znanju, udeležbi na različnih oblikah izpopolnjevanja in 
usposabljanja in o opravljenih strokovnih izpitih in preizkusih 
znanja ter drugi podatki o strokovni usposobljenosti; 

6. podatki o strokovni usposobljenosti in izkušnjah na področju 
evropskih zadev; 

7. podatki o prejšnjih delovnih razmerjih, delovni dobi, pokojninski 
dobi in službeni dobi; 

8. podatki o izvrševanju funkcij, o sodelovanju v projektnih 
skupinah in o opravljanju drugega dela v interesu delodajalca; 

9. podatki o letnih ocenah; 
10. podatki o priznanjih in nagradah; 
11. podatki o dokončno ugotovljeni disciplinski in odškodninski 

odgovornosti; 
12. podatki o dokončni ugotovitvi nesposobnosti; 
13. podatki o prenehanju delovnega razmerja, 
14. kratek življenjepis, če tako želi oziroma s tem soglaša javni 

uslužbenec, 
15. podatki o dovoljenju za dostop do tajnih podatkov, 
16. podatki, potrebni za obračun plače, in 
17. drugi podatki v skladu z zakonom. 

(2) V centralni kadrovski evidenci se vodi tudi zbirka dokumentov, 
ki se nanašajo na podatke Iz prejšnjega odstavka. Zbirka 
dokumentov se lahko namesto v centralni kadrovski evidenci 
vodi v organu, kjer javni uslužbenec dela. 

Evidenca internega trga dela 
48. člen 

(1) Organ, pristojen za kadrovske zadeve, vodi evidenco 
internega trga dela v državni upravi. V tej evidenci se vodijo podatki 
o prostih delovnih mestih, potrebah po delu v projektnih skupinah 
in podobnih kadrovskih potrebah ter podatki o javnih uslužbencih, 
ki želijo biti trajno ali začasno premeščeni oziroma njihovi 
predstojniki predlagajo takšno premestitev. O javnih uslužbencih 
se vodijo podatki iz centralne kadrovske evidence, na željo javnega 
uslužbenca pa tudi drugi podatki, pomembni za kadrovske 
odločitve. 

(2) V večjih organih se vodi tudi evidenca internega trga dela v 
organu. 

Pridobivanje podatkov 
49. člen 

(1) Predstojnik mora posredovati podatke za vpis v centralno 
kadrovsko evidenco in evidenco internega trga dela najkasneje v 
osmih dneh od nastopa okoliščin, o katerih se vpisujejo podatki. 
Podatki o možnostih premestitev se pridobivajo tudi od javnih 
uslužbencev, ki bi želeli biti premeščeni na drugo delovno mesto. 

(2) Podatki iz prve točke prvega odstavka 47. člena tega zakona 
se lahko pridobivajo tudi iz centralnega registra prebivalstva. 

Uporaba podatkov 
50. člen 

(1) Za namene iz prvega odstavka 46. člena tega zakona lahko 
podatke centralne kadrovske evidence pridobijo predstojniki, vodje 
kadrovskega poslovanja, druge osebe, ki odločajo o pravicah in 
obveznostih javnih uslužbencev, ter inšpektorji. 

(2) Vsak javni uslužbenec lahko pridobi iz kadrovske evidence 
podatke, ki se nanašajo nanj. Vsak javni uslužbenec lahko pridobi 
podatke o kadrovskih potrebah iz evidence internega trga dela. 

Kadrovske evidence drugih organov 
51. člen 

(1) Drugi državni organi in uprave lokalnih skupnosti lahko vodijo 
kadrovsko evidenco za svoje potrebe. V kadrovski evidenci se 
vodijo vsi ali nekateri podatki iz 47. člena tega zakona. 

(2) Za kadrovske evidence se smiselno uporabljajo določbe tega 
zakona o centralni kadrovski evidenci. 

(3) Kadrovske evidence se lahko povezujejo, če se državni organi 
in lokalne skupnosti tako dogovorijo. Dogovor o povezavi centralne 
kadrovske evidence državne uprave z drugimi kadrovskimi 
evidencami sklene vlada. 

(4) Če so kadrovske evidence povezane, ima vsaka oseba, ki 
Ima pravico pridobiti podatke ene izmed povezanih kadrovskih 
evidenc, pravico pridobiti podatke tudi Iz drugih povezanih 
kadrovskih evidenc. 
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(5) Kadrovsko evidenco s podatki iz 47. člena tega zakona in 
evidenco internega trga dela vodi za sodišča, samostojne organe 
za odločanje o prekrških, državna tožilstva in državno 
pravobranilstvo ministrstvo, pristojno za pravosodje. 

(6) Z vzpostavitvijo povezave med kadrovskimi evidencami 
organov se vzpostavi tudi enotna evidenca internega trga dela 
za te organe. 

VII. POGLAVJE 
ŠTIPENDIRANJE 

Podeljevanje štipendij 
52. člen 

(1) Dijakom in študentom se podeljujejo štipendije. 

(2) Štipendisti se izbirajo na javnem natečaju. Izbira se opravi z 
upravno odločbo, ki se vroči vsem, ki so sodelovali na javnem 
natečaju. Zoper odločbo je dovoljena pritožba, o kateri določa 
komisija za pritožbe. 

(3) S štipendistom se po dokončnosti odločbe o izbiri sklene 
pogodba. 

VIII. poglavje 
SKLENITEV DELOVNEGA RAZMERJA 

Način sklenitve delovnega razmerja 
53. člen 

(1) Delovno razmerje sklene javni uslužbenec s pogodbo o 
zaposlitvi. 

(2) Za sestavine pogodbe o zaposlitvi se ne uporabljajo določbe 
splošnih predpisov o delovnih razmerjih. Pogodba o zaposlitvi 
vsebuje naslednje sestavine: 

1. navedbo pogodbenih strank, 
2. navedbo organa, v katerem bo javni uslužbenec opravljal 

delo, 
3. čas trajanja delovnega razmerja, 
4. navedbo delovnega mesta oziroma položaja, na katerem bo 

javni uslužbenec opravljal delo, oziroma podatki o vrsti dela s 
kratkim opisom dela, 

5. datum začetka opravljanja dela, 
6. kraj opravljanja dela, 
7. določilo o tem, ali se delo opravlja s polnim ali skrajšanim 

delovnim časom, 
8. druge podatke, ki jih določa ta zakon ali področni zakon, ki 

ureja položaj javnih uslužbencev v organih, 
9. določilo o osnovni plači in morebitnih dodatkih, vezanih na 

delovno mesto, 
10. določilo o letnem dopustu, 
11. določilo o delovnem času, 
12. določilo o odpovednem roku, 
13. navedbo, da lahko posamezne sestavine pogodbe delodajalec 

enostransko spreminja v skladu z zakonom. 

(3) Glede sestavin, navedenih v deseti, enajsti in dvanajsti točki 
drugega odstavka tega člena se pogodba o zaposlitvi sklicuje na 
veljavne predpise, kolektivne pogodbe oziroma splošne akte 
delodajalca. V pogodbi o zaposlitvi morajo biti določno navedeni 
akti Iz tega odstavka, vključno z načinom in datumom njihove 
objave. 

(4) O pravicah in obveznostih javnega uslužbenca delodajalec 
izda sklep v skladu z zakonom, podzakonskimi predpisi, kolektivno 
pogodbo in pogodbo o zaposlitvi. Sklep, s katerim se določijo 
pravice oziroma obveznosti javnega uslužbenca, lahko 
delodajalec nadomesti z novim sklepom, ki mora biti v skladu z 
zakonom, podzakonskimi predpisi, kolektivno pogodbo in 
pogodbo o zaposlitvi. 

(5) Ob imenovanju v drug naziv, ob napredovanju v višji plačilni 
razred in ob premestitvi na drugo delovno mesto se izda sklep o 
pravicah in obveznostih, ki se spreminjajo. Sklep nadomesti 
določbe pogodbe o zaposlitvi oziroma prejšnji sklep. 

(6) Spremembe zakona, podzakonskega predpisa, kolektivne 
pogodbe oziroma splošnega akta delodajalca ne vplivajo na pravice 
in obveznosti javnega uslužbenca, določene s pogodbo o zaposlitvi 
oziroma sklepom, če se pogodba o zaposlitvi ne spremeni. 

Čas trajanja delovnega razmerja 
54. člen 

(1) Javni uslužbenec sklene delovno razmerje za nedoločen čas, 
razen v primerih, ki jih določa ta zakon ali drug zakon, ki ureja 
delovna razmerja javnih uslužbencih v organih na določenem 
področju. 

(2) Določbe pogodbe o zaposlitvi, ki omejujejo čas trajanja 
delovnega razmerja v nasprotju z zakonom, so nične. 

Sklenitev delovnega razmerja in sistemizacija 
55. člen 

(1) Delovno razmerje se sklene za delovno mesto, ki je določeno 
v sistemizaciji. 

(2) Izven sistemizacije se lahko sklene delovno razmerje za 
določen čas in za opravljanje pripravništva ali druge podobne 
oblike teoretičnega in praktičnega usposabljanja. 

Zaposlitev 
56. člen 

O zaposlitvah odloča predstojnik. Odločitev o zaposlitvi se 
sprejme, če so izpolnjeni naslednji pogoji: 

da se trajno ali začasno poveča obseg dela, povečanega 
obsega dela pa ni mogoče opravljati z obstoječim številom 
javnih uslužbencev, oziroma se ob nespremenjenem obsegu 
dela izprazni delovno mesto; 
da ima organ zagotovljena finančna sredstva za zaposlitev, 

- da je delovno mesto določeno v sistemizaciji, razen v primerih 
iz drugega odstavka 55. člena, 
da je delovno mesto prosto in 
da je nova zaposlitev v skladu s kadrovskim načrtom. 

Postopek pred novo zaposlitvijo 
57. člen 

(1) Preden sprejme odločitev o novi zaposlitvi, predstojnik preveri, 
ali je mogoče prosto delovno mesto zasesti s premestitvijo javnega 
uslužbenca iz istega organa. 

(2) Če prostega delovnega mesta ni mogoče zasesti na način iz 
prejšnjega odstavka, se lahko delovno mesto zasede s 
premestitvijo javnega uslužbenca iz drugega organa; za ta namen 
se lahko izvede interni natečaj. 
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(3) Interni natečaj v organih državne uprave se izvaja tako, da 
zajame tudi druge državne organe in uprave lokalnih skupnosti, o 
čemer sklenejo državni organi in lokalne skupnosti poseben 
dogovor. Za organe državne uprave dogovor sklene vlada. 

(4) Pod pogoji iz prejšnjega odstavka se lahko interni natečaj tudi 
v drugih državnih organih in v upravah lokalnih skupnosti izvede 
tako, da zajame več organov oziroma uprav lokalnih skupnosti. 

(5) Postopek izvedbe internega natečaja za vse organe določi 
vlada z uredbo. 

(6) Če se na prosto delovno mesto ne premesti javni uslužbenec 
iz istega oziroma drugega organa, se začne postopek za novo 
zaposlitev. 

(7) Postopek za novo zaposlitev uradnika se izvaja kot javni 
natečaj, postopek za novo zaposlitev na strokovno-tehničnem 
delovnem mestu pa po postopku, določenem s predpisi, ki urejajo 
delovna razmerja, in kolektivno pogodbo. 

Objava javnega natečaja 
58. člen 

(1) Javni natečaj se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije ali 
v dnevnem časopisu ter pri Zavodu za zaposlovanje Republike 
Slovenije. 

(2) Rok za vlaganje prijav na javni natečaj ne sme biti krajši od 8 
dni od dneva objave javnega natečaja. 

Vsebina objave javnega natečaja 
59. člen 

Objava javnega natečaja mora vsebovati podatke: 
1. o organu in o kraju opravljanja dela; 
2. o vrsti uradniškega delovnega mesta; 
3. o nazivih, v katerih se lahko opravlja delo uradniškega 

delovnega mesta; 
4. o pogojih za opravljanje dela; 
5. o dokazilih, ki jih mora kandidat priložiti prijavi; 
6. o roku in naslovu za vlaganje prijav in o roku obveščanja o 

izbiri; 
7. o osebi, ki daje informacije o izvedbi javnega natečaja. 

Izvedba javnega natečaja 
60. člen 

(1) Izmed prijavljenih kandidatov se izberejo tisti, ki na podlagi 
predloženih dokazil izpolnjujejo natečajne pogoje in so s tem 
uvrščeni v izbirni postopek. 

(2) V ministrstvu lahko po pooblastilu predstojnika izbirni postopek 
za delovno mesto v organizacijski enoti, ki jo vodi, izvaja generalni 
direktor ali generalni sekretar. Za izvedbo izbirnega postopka 
oseba, ki vodi izbirni postopek, imenuje natečajno komisijo, katere 
član je lahko tudi sam; član natečajne komisije mora biti tudi uradnik, 
ki vodi organizacijsko enoto, v kateri je prosto delovno mesto, za 
katero se izbira kandidat. 

(3) Če zaradi majhnega števila javnih uslužbencev sestava 
natečajne komisije ni mogoča, lahko izvaja izbirni postopek 
predstojnik sam. 

(4) Javni natečaj za položaje generalnih direktorjev, generalnih 
sekretarjev, predstojnikov organov v sestavi ministrstev, 
predstojnikov vladnih služb in načelnikov upravnih enot izvaja 
posebna natečajna komisija, ki jo za vsak primer posebej imenuje 
uradniški svet. 

(5) Posebna natečajna komisija iz prejšnjega odstavka izvaja tudi 
interne natečaje za položaje iz prejšnjega odstavka. 

(6) V drugih državnih organih se javni natečaj izvaja v skladu z 
zakonom ali splošnim aktom državnega organa. 

Izbirni postopek 
61. člen 

(1) Izbira kandidata se opravi v izbirnem postopku, v katerem se 
preizkusi usposobljenost kandidata za opravljanje nalog na 
uradniškem delovnem mestu. 

(2) Izbirni postopek se opravi s kandidati, ki na podlagi predloženih 
dokazil izpolnjujejo natečajne pogoje. 

(3) Izbirni postopek se lahko opravi v več fazah, tako da se 
kandidati postopno izločajo. Opravi se v obliki preverjanja 
strokovne usposobljenosti iz dokumentacije, ki jo je predložil 
kandidat, pisnega preizkusa usposobljenosti, ustnega razgovora 
ali v drugi obliki. 

Izbira kandidata 
62. člen 

Izbere se kandidat, ki se je v izbirnem postopku izkazal kot najbolj 
strokovno usposobljen za uradniško delovno mesto. Če nihče od 
prijavljenih kandidatov po merilih izbirnega postopka ni dovolj 
strokovno usposobljen za uradniško delovno mesto, se lahko 
javni natečaj ponovi, prijavljenim kandidatom pa se vroči obvestilo 
o neuspelem javnem natečaju. 

Poseben javni natečaj 
63. člen 

(1) Natečajna komisija iz četrtega odstavka 60. člena tega zakona 
ugotovi, kateri kandidati izpolnjujejo pogoje za položaj in kateri 
kandidati so glede na svojo strokovno usposobljenost primerni 
za ta položaj. Natečajna komisija seznam kandidatov, ki so po 
njeni oceni glede na strokovno usposobljenost primerni za položaj, 
predloži funkcionarju, ki mu je uradnik na položaju odgovoren. 
Med temi kandidati funkcionar, ki mu je uradnik na položaju 
odgovoren, izbere tistega, ki je po njegovi presoji najprimernejši. 

(2) Če funkcionar, ki mu je uradnik na položaju odgovoren, oceni, 
da noben izmed kandidatov s predloženega seznama ni primeren, 
lahko zahteva od uradniškega sveta, da postopek ponovi, ali pa 
sam imenuje natečajno komisijo, ki izvede postopek. Za sestavo 
natečajne komisije iz tega odstavka se uporabljajo določbe 178. 
člena. Funkcionar je dolžan odločitev po tem odstavku pisno 
obrazložiti uradniškemu svetu. 
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Odločba o izbiri 
64. člen 

(1) O izbiri uradnika se izda upravna odločba. 

(2) Odločba o izbiri se vroči izbranemu kandidatu, drugim 
kandidatom pa se vroči sklep, da niso bili izbrani. 

(3) Po izdaji odločbe o izbiri lahko vsak kandidat, ki je sodeloval v 
izbirnem postopku, pod nadzorom uradne osebe organa vpogleda 
v vse podatke, ki jih je izbrani kandidat navedel v prijavi na javni 
natečaj in dokazujejo izpolnjevanje natečajnih pogojev, in v gradiva 
izbirnega postopka. 

Pravice neizbranega kandidata 
65. člen 

(1) Kandidat, ki se je prijavil na javni natečaj, pa ni bil izbran, ima 
zoper sklep pravico do pritožbe na pristojno komisijo za pritožbe, 
če meni, da: 

1. je bil izbran kandidat, ki ne izpolnjuje natečajnih pogojev; 
2. izpolnjuje natečajne pogoje, pa mu ni bila dana možnost 

sodelovanja v izbirnem postopku; 
3. je bil izbran kandidat, ki po merilih izbirnega postopka očitno 

ni dosegel najboljšega rezultata; 
4. je prišlo do bistvenih kršitev postopka javnega natečaja 

oziroma izbirnega postopka. 

(2) Ne glede na določbe zakona o splošnem upravnem postopku 
lahko neizbrani kandidat vloži pritožbo v osmih dneh od vročitve 
sklepa. 

(3) Pravice do pritožbe nima kandidat, ki se posameznih dejanj v 
izbirnem postopku ni udeležil niti ni opravičil svoje odsotnosti, 
čeprav je bil pravilno vabljen. 

(4) Pritožba zadrži imenovanje izbranega kandidata v naziv in 
sklenitev pogodbe o zaposlitvi. 

(5) Zoper odločbo komisije za pritožbe je dovoljen upravni spor. V 
primeru, da upravno sodišče ugotovi, da je tožba utemeljena, 
lahko prisodi prizadetemu odškodnino v višini najmanj ene in 
največ treh najnižjih mesečnih bruto plač za delovno mesto, za 
katero se je potegoval, v primeru iz prve točke prvega odstavka 
tega člena pa lahko upravno sodišče odločbo o izbiri razveljavi. 
Odškodnino sodišče odmeri glede na težo kršitve in glede na 
posledice, ki jih je utrpel tožnik. V primeru razveljavitve odločbe o 
izbiri pristojna komisija za pritožbe po uradni dolžnosti razveljavi 
akt o imenovanju in pogodbo o zaposlitvi. 

(6) Zoper odločbo oziroma sklep posebne natečajne komisije iz 
četrtega in petega odstavka 60. člena ni pritožbe, dovoljen pa je 
upravni spor. Neizbrani kandidat lahko vloži tožbo v upravnem 
sporu iz razlogov, navedenih v prvi, drugi in četrti točki prvega 
odstavka tega člena, poleg tega pa tudi, če je natečajna komisija 
ugotovila, da po strokovni usposobljenosti ni primeren za položaj, 
sam pa meni, da je. 

Imenovanje v naziv in ponudba pogodbe o zaposlitvi 
66. člen 

(1) Izbranega kandidata se imenuje v naziv najkasneje v osmih 
dneh od dokončnosti odločbe o izbiri In se mu najkasneje v 
nadaljnjih osmih dneh ponudi sklenitev pogodbe o zaposlitvi. 

(2) če pogodba o zaposlitvi iz razlogov, ki so na strani uradnika, 
nI sklen|ena v 30 dneh od imenovanja v naziv, oseba oziroma 
organ, ki je izdal odločbo o imenovanju v naziv, to odločbo odpravi. 

Poskusno delo in predhodni preizkus usposobljenosti 
67. člen 

(1) Pred sklenitvijo delovnega razmerja za strokovno-tehnična 
delovna mesta se lahko opravi predhodni preizkus 
usposobljenosti. 

(2) Predstojnik lahko odloči, da se delovno razmerje sklene pod 
pogojem, da javni uslužbenec uspešno opravi poskusno delo, 
razen v primeru, da je javni uslužbenec predhodno že opravil 
preizkus usposobljenosti. Poskusno delo lahko traja največ šest 
mesecev. 

(3) Pogoj iz prejšnjega odstavka se lahko določi tudi v primeru 
premestitve na drugo delovno mesto v aneksu k pogodbi o 
zaposlitvi. V primeru neuspešno opravljenega poskusnega dela 
se uporabljajo določbe tega zakona o posledicah ugotovitve 
nesposobnosti. 

IX. poglavje 
DELOVNO RAZMERJE ZA DOLOČEN ČAS 

Primeri sklenitve delovnega razmerja za določen čas 
68. člen 

(1) Pogodba o zaposlitvi se lahko sklene za določen čas: 

1. za delovna mesta, vezana na osebno zaupanje funkcionarja 
(delovna mesta v kabinetu); 

2. za nadomeščanje začasno odsotnega javnega uslužbenca; 
3. za strokovna dela, ki se organizirajo kot projekti z omejenim 

časom trajanja, in za izvrševanje javnih nalog v primeru 
začasno povečanega obsega dela, ki po svoji naravi traja 
določen čas in ga ni mogoče izvrševati z obstoječim številom 
javnih uslužbencev; 

4. za opravljanje pripravništva ali druge podobne oblike 
teoretičnega in praktičnega usposabljanja 

5. za položaj generalnega direktorja, generalnega sekretarja, 
predstojnika organa v sestavi, predstojnika vladne službe, 
načelnika upravne enote in direktorja občinske uprave 
oziroma tajnika občine. 

(2) V drugih primerih se ne glede na določbe zakona, ki ureja 
delovna razmerja, pogodba o zaposlitvi ne more skleniti za določen 
čas. 

(3) Glede omejitve sklepanja zaporednih pogodb o zaposlitvi za 
določen čas in glede posledic kršitev določb prvega odstavka 
tega člena se uporabljajo določbe zakona, ki ureja delovna 
razmerja. 

(4) Določbe o delovnih razmerjih v kabinetih se lahko smiselno 
uporabljajo tudi za delovna razmerja v uradu predsednika vlade, 
vključno s položajem direktorja tega urada, in za delovna mesta 
v državnem zboru in državnem svetu, na katerih se opravlja delo 
za poslanske oziroma svetniške skupine. 

(5) Pogodba o zaposlitvi za določen čas se lahko sklene, če so 
zagotovljena finančna sredstva. 

Trajanje delovnega razmerja za določen čas 
69. člen 

(1) Delovno razmerje za določen čas iz prve točke prvega 
odstavka 68. člena se sklene najdlje za čas trajanja funkcije 
funkcionarja. 
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(2) Delovno razmerje za določen čas iz druge točke prvega 
odstavka 68. člena se sklene za čas odsotnosti javnega 
uslužbenca. 

(3) Delovno razmerje za določen čas iz tretje točke prvega 
odstavka 68. člena se sklene za čas trajanja projekta oziroma za 
čas začasno povečanega obsega dela. 

(4) Delovno razmerje za določen čas iz četrte točke prvega 
odstavka 68. člena se sklene za čas opravljanja pripravništva ali 
druge podobne oblike teoretičnega in praktičnega usposabljanja. 

(5) Delovno razmerje iz pete točke prvega odstavka 68. člena se 
sklene za dobo petih let. 

(6) V pogodbi o zaposlitvi mora biti določen čas trajanja delovnega 
razmerja v letih, mesecih oziroma dnevih, razen če gre za delovna 
mesta v kabinetu. 

Izjeme 
70. člen 

(1) Delovno razmerje za določen čas, razen po peti točki prvega 
odstavka 68. člena, se lahko sklene brez javnega natečaja in ne 
glede na to, ali je posameznik opravil strokovni izpit. 

(2) Delovno razmerje za opravljanje pripravništva se sklene na 
podlagi javnega natečaja, in ne glede na to, ali je posameznik 
opravil strokovni izpit. 

(3) V primerih iz druge in tretje točke prvega odstavka 68. člena 
tega zakona se delovno razmerje sklene po postopku, kot ga 
določa zakon, ki ureja delovna razmerja (objava), v primerih iz 
prve točke prvega odstavka 68. člena tega zakona pa tega 
postopka ni potrebno izvesti. 

Prepoved premestitve in sklenitve delovnega 
razmerja za nedoločen čas 

71. člen 

Z javnim uslužbencem, ki sklene delovno razmerje za določen 
čas, se ne sme skleniti delovno razmerje za nedoločen čas brez 
javnega natečaja, razen če gre za pripravnika, ki je bil izbran na 
javnem natečaju. 

Število delovnih mest v kabinetu 
72. člen 

Število in vrste delovnih mest v kabinetu za določen čas določi v 
okviru kadrovskega načrta za organe državne uprave vlada, za 
druge državne organe sam državni organ, za organe lokalnih 
skupnosti pa predstavniški organ. 

Pravice In obveznosti javnih uslužbencev, ki sklenejo 
delovno razmerje za določen čas 

73. člen 

(1) Za pravice in obveznosti iz delovnega razmerja, sklenjenega 
za določen čas, se smiselno uporabljajo določbe tega zakona, ki 
urejajo pravice in obveznosti javnih uslužbencev, ki sklenejo 
delovno razmerje za nedoločen čas. Uradniki, ki sklenejo delovno 
razmerje za določen čas, niso imenovani v naziv; v pogodbi o 
zaposlitvi se določi, glede na kateri uradniški naziv se določijo 
pravice oziroma dolžnosti uradnika. 

(2) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka se lahko za delovna 
mesta iz prve, tretje in pete točke prvega odstavka 68. člena tega 

zakona v pogodbi o zaposlitvi določi do 20% višja osnovna plača, 
kot je s predpisi določena za uradnika v določenem nazivurče so 
za to zagotovljena finančna sredstva. Soglasje k določitvi višje 
osnovne plače v organih državne uprave mora podati vlada, za 
druge državne organe sam državni organ, za uprave lokalnih 
skupnosti pa predstavniški organ lokalne skupnosti. 

(3) Ne glede na določbo prvega odstavka tega člena se lahko za 
delovno mesto iz prve točke prvega odstavka 68. člena (kabinet) 
v pogodbi o zaposlitvi določi pravica do odpravnine v znesku treh 
osnovnih plač za to delovno mesto. 

X. p o g I a v j e 
SANKCIJE V PRIMERU NEZAKONITOSTI 

Primeri razveljavitve 
74. člen 

(1) Pogodba o zaposlitvi se razveljavi, če javni uslužbenec ne 
izpolnjuje pogojev za delovno mesto, za katero je bila pogodba 
sklenjena, oziroma če pred sklenitvijo pogodbe ni bil izveden 
predpisan postopek javnega natečaja, čeprav bi bil moral biti 
izveden. Pogodba se razveljavi s sklepom. 

(2) Pod pogoji iz prejšnjega odstavka se razveljavi tudi odločba o 
imenovanju v naziv. 

(3) Aneks k pogodbi o zaposlitvi oziroma sklep o premestitvi se 
razveljavi, če oseba ne izpolnjuje pogojev za delovno mesto, na 
katero je bila premeščena, oziroma za položaj. Aneks oziroma 
sklep se razveljavi s sklepom. , 

Delna razveljavitev 
75. člen 

(1) Pogodba o zaposlitvi se lahko deloma razveljavi, če so 
posamezne določbe v škodo javnega interesa in v neskladju z 
zakonom, podzakonskimi predpisi in kolektivno pogodbo, ter 
nadomesti z določbami, ki so v skladu z zakonom, podzakonskimi 
predpisi in kolektivno pogodbo. 

(2) Določbe tega zakona o razveljavitvi pogodbe o zaposlitvi ne 
vplivajo na veljavnost določb zakona, ki ureja delovna razmerja, 
o sankcijah v primeru neskladnosti pogodbenih določb s predpisi 
ali kolektivno pogodbo. 

Odločanje o razveljavitvi 
76. člen 

(1) O razveljavitvi odloči komisija za pritožbe na lastno pobudo 
oziroma na predlog samega javnega uslužbenca, uradniškega 
sveta, predstojnika, Računskega sodišča ali inšpektorja. 

(2) Pobudo za razveljavitev lahko da tudi reprezentativni sindikat 
v organu. 

(3) Zoper sklep o razveljavitvi je dovoljena pritožba na komisijo 
za pritožbe. 

Rok za razveljavitev in odškodnina 
77. člen 

(1) Sklepi o razveljavitvi iz tega poglavja se lahko izdajo v treh 
letih od sklenitve pogodbe oziroma aneksa k pogodbi ali izdaje 
odločbe ali sklepa. 
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(2) Javni uslužbenec ima pravico od delodajalca zahtevati 
odškodnino v skladu s splošnimi pravili o odškodninski 
odgovornosti. 

XI. p o g I a vj^e 
DELOVNA MESTA, POLOŽAJI IN NAZIVI 

1. Delovna mesta 

Razvrščanje delovnih mest 
78. člen 

(1) Uradniška delovna mesta in strokovno-tehnična delovna 
mesta se razvrščajo glede na: 
1. zahtevnost delovnega mesta, ki se ravna po zahtevnosti 

dela in zahtevnosti pogojev za opravljanje dela; 
2. druge okoliščine delovnih razmer. 

(2) Uradniška delovna mesta v organih državne uprave, 
pravosodnih organih in upravah lokalnih skupnosti razvrsti vlada 
z uredbo. Drugi organi uredijo to vprašanje s svojim splošnim 
aktom. Uradniška delovna mesta se lahko razvrstijo s kolektivno 
pogodbo. 

(3) Strokovno-tehnična delovna mesta razvrsti za vse organe 
vlada z uredbo. Strokovno-tehnična delovna mesta se lahko 
razvrstijo s kolektivno pogodbo. 

Pogoji za delovna mesta 
79. člen 

(1) Za uradniška delovna mesta se kot pogoj za opravljanje dela 
poleg splošnih pogojev, ki jih urejajo predpisi s področja delovnega 
prava, določi naziv, smer izobrazbe oziroma poklicna kvalifikacija, 
funkcionalna in specialna znanja ter posebne sposobnosti, lahko 
pa tudi drugi pogoji, če tako določa zakon. Delo na posameznih 
uradniških delovnih mestih in položajih se praviloma lahko opravlja 
v treh nazivih. 

(2) Za uradniška delovna mesta v organih, ki morajo po zakonu 
uporabljati kot uradni jezik tudi jezik narodne skupnosti, se kot 
pogoj določi tudi znanje tega jezika. 

(3) Za strokovno.-tehnična delovna mesta se kot pogoji za 
opravljanje dela poleg splošnih pogojev, ki jih urejajo predpisi s 
področja delovnega prava, določijo stopnja in smer izobrazbe 
oziroma poklicna kvalifikacija ter delovne izkušnje, lahko pa tudi 
aktivno znanje uradnega jezika, funkcionalna in specialna znanja 
ter posebne sposobnosti ali drugi pogoji, če tako določa zakon. 

(4) Merila za določanje pogojev za delovna mesta za organe 
državne uprave, druge državne organe, pravosodne organe in 
uprave lokalnih skupnosti, se določijo v aktih iz drugega in tretjega 
odstavka 78. člena. 

2. Položaji 

Vrste položajev 
80. člen 

(1) Položaj je uradniško delovno mesto, na katerem se izvršujejo 
pooblastila v zvezi z vodenjem, usklajevanjem in organizacijo 
dela v organu. 

(2) Položaji so: 
1. v ministrstvih: generalni direktor, generalni sekretar in vodje 

organizacijskih enot; 
- 2. v organih v sestavi ministrstva: direktor in vodje organizacijskih 

enot; 
3. v upravnih enotah: načelnik upravne enote in vodje 

organizacijskih enot; 
4. v vladnih službah: direktor in vodje organizacijskih enot; 
5. v upravah lokalnih skupnosti: direktor in vodje organizacijskih 

enot. 

(3) Položaj je tudi uradniško delovno mesto, na katerem se izvajajo 
naloge nadomeščanja in neposredne pomoči uradnikom na 
položajih generalnega sekretarja in generalnega direktorja v 
ministrstvu, direktorja organa v sestavi in vladne službe 
(namestniki). 

(4) Položaje v drugih državnih organih določi organ s splošnim 
aktom. 

Pogoji za položaj 
81. člen 

(1) Kot pogoj za pridobitev položaja se poleg pogojev, ki se določijo 
za uradniška delovna mesta (79. člen) lahko določijo funkcionalna 
znanja upravnega vodenja in upravljanja s kadrovskimi viri ter 
druga specialna znanja. 

(2) Pogoji za pridobitev položaja in naziv, v katerem se lahko 
opravlja položaj, se določijo v aktu o sistemizaciji v skladu z 
merili, določenimi v aktu iz drugega in tretjega odstavka 79. člena. 

(3) Položaj direktorja občinske uprave oziroma tajnika občine v 
mestnih občinah se opravlja v nazivu prvega kariernega razreda, 
položaj direktorja občinske uprave oziroma tajnika občine v drugih 
občinah pa v nazivu najmanj devete stopnje. 

Pridobitev položaja 
82. člen 

(1) Za pridobitev položaja se uporabljajo določbe tega zakona, ki 
urejajo zasedbo delovnega mesta, če ni drugače določeno. 

(2) Ne glede na določbo 81. člena se položaj generalnega 
sekretarja in generalnega direktorja v ministrstvu, direktorja 
organa v sestavi in vladne službe, načelnika upravne enote in 
direktorja uprave lokalne skupnosti pridobi z odločbo o imenovanju. 
Direktorja uprave lokalne skupnosti imenuje tisti, ki mu je direktor 
neposredno odgovoren. Načelnika upravne enote imenuje minis- 
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ter, pristojen za upravo. Generalne sekretarje in generalne 
direktorje v ministrstvih, direktorje organov v sestavi ministrstev 
in direktorje vladnih služb imenuje vlada na predlog ministra 
oziroma funkcionarja, ki mu je direktor vladne službe odgovoren. 

(3) Položaj iz drugega odstavka tega člena se pridobi za dobo 
petih let. 

(4) Uradniki se za položaje iz drugega odstavka tega člena izbirajo 
na podlagi internega natečaja ali na podlagi javnega natečaja. 
Najkasneje tri mesece pred potekom obdobja imenovanja mora 
biti zaključen postopek internega ali javnega natečaja za položaj. 
V istem roku lahko funkcionar oziroma organ, pristojen za 
imenovanje, uradnika ponovno imenuje na isti položaj brez 
internega oziroma javnega natečaja. 

(5) Z osebo, ki je bila za položaj iz drugega odstavka tega člena 
izbrana na javnem natečaju in pred Jem ni imela statusa uradnika, 
se sklene pogodba o zaposlitvi za obdobje petih let. 

(6) V pogodbi o zaposlitvi, v aneksu k tej pogodbi oziroma v 
sklepu o premestitvi, se lahko določijo položajni dodatek in druge 
pravice v skladu z zakonom, podzakonskimi predpisi in kolektivno 
pogodbo. 

Prenehanje položaja 
83. člen 

(1) Za prenehanje položaja se uporabljajo določbe tega zakona, 
ki urejajo prenehanje dela na delovnem mestu, če ni drugače 
določeno. 

(2) Uradnik iz drugega odstavka 82. člena se z odločbo razreši s 
položaja: ' 

1. če to sam zahteva; 
2. če v enem mesecu od imenovanja ne sklene pogodbe o 

zaposlitvi oziroma aneksa k pogodbi o zaposlitvi; 
3. če se v predpisanem postopku ugotovi, da ni sposoben 

opravljati nalog na položaju; 
4. na podlagi sklepa o ugotovitvi odgovornosti za disciplinsko 

kršitev 
5. v primeru prenehanja delovnega razmerja po 154. členu tega 

zakona. 

(3) Uradniku preneha položaj iz drugega odstavka 82. člena po 
preteku obdobja, za katerega je bil imenovan. 

(4) Uradniku preneha položaj, če se ukine organ oziroma 
organizacijska enota, ki jo vodi. 

(5) Funkcionar oziroma organ, pristojen za imenovanje, lahko 
razreši generalnega direktorja v ministrstvu, predstojnika vladne 
službe in direktorja občinske uprave oziroma tajnika občine na 
predlog funkcionarja, pristojnega za predlaganje imenovanja ne 
glede na razloge iz drugega odstavka tega člena, v prvih treh 
mesecih od nastopa funkcije funkcionarja, pristojnega za 
imenovanje oziroma predlaganje imenovanja. 

(6) V primeru iz tretje in četrte točke drugega odstavka tega člena 
se glede posledic razrešitve s položaja smiselno uporabljajo 
določbe tega zakona, ki urejajo postopek o ugotovitvi 
nesposobnosti javnega uslužbenca za delovno mesto. 

(7) Po prenehanja položaja po prvi točki drugega odstavka ter 
tretjem, četrtem in petem odstavku tega člena se uradnika, ki je 
bil že pred začetkom opravljanja položaja kot uradnik zaposlen v 
istem ali drugem državnem organu ali upravi lokalne skupnosti, 
premesti na delovno mesto, ki ustreza njegovemu nazivu in za 
katero izpolnjuje pogoje. Če takega delovnega mesta ni, mu 

delovno razmerje preneha, ima pa pravico do odpravnine, ki mu 
zaradi prenehanja potrebe po njegovem delu pripada v skladu s 
predpisi, ki urejajo delovna razmerja. 

(8) Uradnik, ki mu preneha položaj po četrtem odstavku tega 
člena ali je razrešen po petem odstavku tega člena, pa pred 
imenovanjem na položaj ni imel statusa uradnika, ima pravico do 
odpravnine v višini ene petine povprečne mesečne bruto plače, 
kot jo je prejemal do razrešitve, za vsak polni mesec, ki je ostal 
do izteka dobe imenovanja na položaj. Temu uradniku s 
prenehanjem položaja preneha delovno razmerje. 

3. Nazivi 

Pridobitev naziva 
84. člen 

(1) Uradnik izvršuje javne naloge v nazivu. 

(2) Naziv se pridobi z imenovanjem po izbiri uradnika na javnem 
natečaju v skladu s tem zakonom ali z napredovanjem v višji 
naziv. 

(3) Uradnik se imenuje v naziv z odločbo, v kateri se določi naziv 
in datum pridobitve naziva. 

(4) Uradnik se po izbiri na javnem natečaju imenuje v najnižji 
naziv, v katerem se opravlja delo na uradniškem delovnem mestu, 
za katero bo sklenil pogodbo o zaposlitvi. 

Nazivi 
85. člen 

(1) Nazivi se razporedijo v šestnajst stopenj. 

(2) Nazivi so: 

- nazivi prvega kariernega razreda: 

naziv prve stopnje: višji sekretar; 
naziv druge stopnje: sekretar; 
naziv tretje stopnje: podsekretar; 

- nazivi drugega kariernega razreda: 

naziv četrte stopnje: višji svetovalec I; 
naziv pete stopnje: višji svetovalec II; 
naziv šeste stopnje: višji svetovalec III; 

- nazivi tretjega kariernega razreda: 

naziv sedme stopnje: svetovalec I; 
naziv osme stopnje: svetovalec II; 
naziv devete stopnje: svetovalec III; 

- nazivi četrtega kariernega razreda: 

naziv desete stopnje: višji referent I; 
naziv enajste stopnje: višji referent II; 
naziv dvanajste stopnje: višji referent III; 

- nazivi petega kariernega razreda: 

naziv trinajste stopnje: referent I; 
naziv štirinajste stopnje: referent II; 
naziv petnajste stopnje: referent III; 
naziv šestnajste stopnje; referent IV. 
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(3) Poimenovanja nazivov uradnikov v pravosodnih organih, 
pripadnikov Slovenske vojske, diplomatov, policistov, paznikov, 
carinikov, inšpektorjev in drugih uradnikov s posebnimi pooblastili 
in dolžnostmi se določijo s posebnim zakonom ali z uredbo vlade. 

(4) Poimenovanja nazivov v drugih državnih organih se lahko 
določijo z aktom državnega organa. 

(5) Pri določitvi poimenovanj nazivov je potrebno upoštevati 
določbe o kariernih razredih in najvišjem skupnem številu nazivov 
ter najvišjem številu nazivov v posameznih kariernih razredih iz 
prvega in drugega odstavka tega člena. Določba tega odstavka 
ne velja za poimenovanje nazivov v Slovenski vojski. 

Pogoji za imenovanje v naziv 
86. člen 

(1) Pogoji za imenovanje v naziv so: 

1. najmanj predpisana izobrazba; 
2. strokovni izpit 
3. aktivno znanje uradnega jezika; 

(2) Kot pogoj za imenovanje v naziv se lahko določijo tudi delovne 
izkušnje in drugi pogoji v skladu z zakonom. 

(3) Službena doba, potrebna za pridobitev naziva, ne sme biti 
daljša od zahtevanih delovnih izkušenj. 

Predpisana izobrazba za nazive 
87. člen 

(1) Predpisana izobrazba za nazive prvega kariernega razreda 
je univerzitetna izobrazba ali visoka strokovna izobrazba s 
specializacijo oziroma magisterijem. 

(2) Predpisana izobrazba za nazive drugega in tretjega kariernega 
razreda je najmanj visoka strokovna izobrazba. 

(3) Predpisana izobrazba za nazive četrtega kariernega razreda 
je najmanj višja strokovna izobrazba. 

(4) Predpisana izobrazba za nazive petega kariernega razreda 
je najmanj srednja splošna ali srednja strokovna izobrazba. 

Spregled ustreznega strokovnega izpita za 
imenovanje v naziv 

89. člen 

(1) V naziv se lahko izjemoma imenuje posameznik, ki nima 
ustreznega strokovnega izpita za imenovanje v naziv, pod 
pogojem, da najkasneje v enem letu od imenovanja v naziv opravi 
ustrezen strokovni izpit za imenovanje v naziv. 

(2) Če uradnik zaradi razlogov, ki so na njegovi strani, ne izpolni 
pogoja iz prejšnjega odstavka najkasneje v epem letu od 
imenovanja v naziv, se imenovanje v naziv razveljavi. Glede 
posledic se uporabljajo določbe tega zakona o ugotovitvi 
nesposobnosti. 

(3) V državnih organih, ki niso organi državne uprave, se lahko 
imenuje v naziv posameznik, ki namesto opravljanega 
strokovnega izpita izpolnjuje druge pogoje, določene v splošnem 
aktu organa, vendar se v takšnem primeru lahko premesti na 
delovno mesto v organu državne uprave ali v upravi lokalne 
skupnosti le pod pogojem, da v roku iz drugega odstavka tega 
člena opravi strokovni izpit. 

Pristojnost za imenovanje v naziv 
90. člen 

(1) V organih državne uprave in upravah lokalnih skupnosti 
imenuje uradnike v nazive predstojnik. V naziv višji sekretar v 
organih državne uprave imenuje uradnike vlada. 

9 
(2) V drugih državnih organih imenuje v nazive predstojnik, če ni 
z zakonom, poslovnikom ali drugim splošnim aktom državnega 
organa določeno drugače. 

Izguba naziva 
91. člen 

Pridobljen naziv ugasne z dnem prenehanja delovnega razmerja 
uradnika, z razrešitvijo in z izvedenim napredovanjem v višji naziv. 
Uradnik se razreši naziva: 

1. v primeru izrečenega disciplinskega ukrepa razrešitve naziva; 
2. v primeru ugotovljene nesposobnosti v skladu s tem zakonom; 
3. v drugih primerih, ki jih določa zakon. 

Drugi pogoji za imenovanje v naziv 
88. člen 

(1) Pogoje glede dolžine zahtevanih delovnih izkušenj za 
imenovanje v nazive ob sklenitvi delovnega razmerja v organih 
državne uprave, pravosodnih organih in upravah lokalnih 
skupnosti določi vlada; za druge organe se to vprašanje uredi s 
splošnim aktom organa. 

(2) Za imenovanje v naziv so pogoji tudi: 

1. državljanstvo Republike Slovenije; 
2. da oseba ni bila pravnomočno obsojena zaradi naklepnega 

kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in da ni 
bila obsojena na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot 
šest mesecev; 

3. da oseba ni v kazenskem postopku zaradi kaznivega dejanja 
iz prejšnje točke. 

XII. poglavje 
PRAVICE IN OBVEZNOSTI 

1. Pravice in obveznosti javnih uslužbencev 

Določanje pravic in obveznosti 
92. člen 

(1) Pravice in obveznosti javnih uslužbencev so določene s 
predpisi s področja delovnega prava in kolektivnimi pogodbami, 
če zakon ne določa drugače. 

(2) Predstojnik ne sme sprejeti odločitve, ki bi zagotavljala javnemu 
uslužbencu manjše ali večje pravice oziroma manj ali bolj ugodne 
pogoje dela, kot so določeni z akti iz prejšnjega odstavka. 
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Opravljanje dela 
93. člen 

(1) Javni uslužbenec mora opravljati delo v skladu s predpisi, 
kolektivno pogodbo, pogodbo o zaposlitvi, splošnimi akti organa 
in kodeksom etike. 

(2) Pravila, ki jih vsebujejo splošni akti organa, morajo biti takšna, 
da se z njimi zagotavlja opravljanje dela v skladu s predpisi in 
kolektivno pogodbo, ter ne smejo vsebovati določb, ki bi presegle 
ta okvir. Določbe splošnih aktov organa, ki niso v skladu s predpisi 
in kolektivno pogodbo, so nične. 

Opravljanje dela po navodilih in odredbah 
94. člen 

(1) Pri opravljanju dela mora javni uslužbenec upoštevati navodila 
nadrejenega, razen, če po zakonu ni vezan na ravnanje po 
navodilih nadrejenih oseb. 

(2) Javni uslužbenec lahko zahteva pisno odredbo in pisno 
navodilo, če meni, da je vsebina ustne odredbe ali ustnega navodila 
nejasna. Na podlagi pisne odredbe in pisnega navodila mora 
opraviti zahtevano delo oziroma ga opraviti na zahtevan način. 

(3) Javni uslužbenec lahko zahteva pisno odredbo in pisno 
navodilo, če meni, da bi izvršitev ustne odredbe oziroma navodila 
pomenila protipravno ravnanje oziroma povzročila škodo. 

(4) Javni uslužbenec lahko odkloni izvršitev odredbe oziroma 
navodila, če bi pomenila protipravno ravnanje. 

(5) Javni uslužbenec mora odkloniti izvršitev odredbe oziroma 
navodila, če bi pomenila kaznivo dejanje. 

(6) Javni uslužbenec je prost odškodninske in disciplinske 
odgovornosti, če je storil disciplinsko kršitev oziroma povzročil 
škodo z izvršitvijo pisne odredbe oziroma navodila nadrejenega, 
ali z izvršitvijo ustne odredbe, če nadrejeni kljub njegovi pisni 
zahtevi ni izdal pisne odredbe oziroma navodila. 

Delo izven opisa delovnega mesta 
95. člen 

(1) Po pisni odločitvi predstojnika mora javni uslužbenec namesto 
dela, ki sodi v opis dela njegovega delovnega mesta, opraviti tudi 
delo, ki ne spada v opis dela delovnega mesta, ustreza pa njegovi 
strokovni usposobljenosti (v nadaljevanju: drugo delo). 

(2) Drugo delo se lahko odredi, če je delo potrebno opraviti zaradi 
začasno povečanega obsega dela ali zaradi nadomestitve dela 
začasno odsotnega javnega uslužbenca. 

(3) Z aktom iz prvega odstavka tega člena se določi vrsta in 
obseg drugega dela ter čas trajanja tega dela. 

Povečan obseg dela 
96. člen 

Če je mogoče racionalno zagotoviti izvajanje nalog organa tako, 
da se poveča obseg dela oziroma določi dodatne delovne 
obremenitve za posamezne javne uslužbence v okviru polnega 
delovnega časa in dovoljenega obsega dela preko polnega 
delovnega časa, lahko predstojnik na podlagi dogovora med javnim 
uslužbencem in neposredno nadrejenim sprejme pisno odločitev 
o povečanem obsegu dela oziroma nadpovprečni obremenitvi 
posameznega javnega uslužbenca ter o plačilu za povečan obseg 
dela oziroma nadpovprečno obremenjenost. 

Opravljanje dodatnega dela v interesu delodajalca 
97. člen 

(1) Po odločitvi predstojnika mora javni uslužbenec prevzeti 
opravljanje dodatnega dela, ki je v interesu delodajalca, če dodatno 
delo ustreza njegovi strokovni usposobljenosti. 

(2) Predmet dodatnega dela iz prejšnjega odstavka je predvsem 
sodelovanje v nadzornih organih v svojstvu izvrševanja pravic 
ustanovitelja in sodelovanje v komisiji za pritožbe. 

(3) Za dodatno delo se uporabljajo določbe 98. člena tega zakona. 

Opravljanje dela v projektni skupini 
98. člen 

(1) Javni uslužbenec mora opravljati delo v projektni skupini v 
organu, pri katerem dela, če ga predstojnik vanjo imenuje. 

(2) Po odločitvi predstojnika oziroma na lastno željo s soglasjem 
predstojnika mora oziroma lahko javni uslužbenec opravlja delo 
v projektni skupini v drugem organu. 

(3) Delo v projektni skupini mora ustrezati strokovni 
usposobljenosti javnega uslužbenca. Sklep o ustanovitvi projektne 
skupine mora vsebovati tudi podatke o obsegu dela v projektni 
skupini in o razbremenitvi dela, ki ga javni uslužbenec opravlja na 
svojem delovnem mestu, če delo v projektni skupini presega 
okvir nalog delovnega mesta. 

(4) Kadar projektno skupino imenuje vlada, soglasje predstojnika 
ni potrebno, če v projektni skupini sodeluje javni uslužbenec, ki 
dela v organu državne uprave. 

(5) Če gre za večji obseg dela, se lahko sklene med organoma 
pisni sporazum o načinu financiranja dela javnega uslužbenca. 

Opravljanje manj zahtevnega dela 
99. člen 

(1) Javni uslužbenec mora v primeru višje sile, naravne in druge 
nesreče, izjemnega povečanja obsega dela ter v primeru drugih 
nepredvidljivih razmer začasno, vendar ne več kot tri mesece, 
opravljati manj zahtevno delo, če tako odredi neposredno nadrejeni. 

(2) V primeru opravljanja manj zahtevnega dela prejema javni 
uslužbenec enako plačo, kot jo prejema na svojem delovnem 
mestu. 

Opravljanje drugih dejavnosti 
100. člen 

(1) Uradnik ne sme opravljati dejavnosti, če: 

1. je dejavnost v nasprotju s konkurenčno prepovedjo ali 
konkurenčno klavzulo po zakonu, ki ureja delovna razmerja; 

2. bi opravljanje dejavnosti lahko vplivalo na nepristransko 
opravljanje dela; 

3. bi pri opravljanju dejavnosti lahko zlorabil informacije, do katerih 
ima dostop pri opravljanju nalog v službi in ki niso javno 
dostopne; 

4. je opravljanje dejavnosti v škodo ugledu organa. 

(2) Preden uradnik začne opravljati dejavnost, za katero meni, 
da bi bila ali bi utegnila biti v nasprotju s prvim odstavkom tega 
člena, mora to sporočiti predstojniku. Kršitev dolžnosti iz tega 
odstavka je lažja disciplinska kršitev. 
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(3) Opravljanje dejavnosti iz prvega odstavka tega člena prepove 
uradniku predstojnik s sklepom. 

(4) Dolžnost sporočanja in omejitve iz tega člena ne veljajo za 
dejavnosti znanstvenega in pedagoškega dela, dela v kulturnih, 
umetniških, športnih, humanitarnih in drugih podobnih društvih in 
organizacijah, dela na publicističnem področju in za članstvo 
oziroma delovanje v političnih strankah. 

XIII. poglavje 
IZOBRAŽEVANJE, USPOSABLJANJE IN 

IZPOPOLNJEVANJE 

Pravica do izobraževanja v interesu delodajalca 
101. člen 

(1) Uradnik ima pravico do kandidiranja za napotitev na 
izobraževanje za pridobitev dodatne izobrazbe, ki se izvaja v 
interesu delodajalca (v nadaljevanju: nadaljnje izobraževanje). 

(2) Napotitev na nadaljnje izobraževanje se izvaja po izvedenem 
internem natečaju, ki ga objavi predstojnik, če so zagotovljena 
finančna sredstva. Prednost pri vključitvi v nadaljnje izobraževanje 
imajo uradniki z višjim povprečjem letnih ocen v zadnjih treh letih. 

(3) Stroški nadaljnjega izobraževanja uradnikov bremenijo 
delodajalca. Pravice in obveznosti uradnika, ki je napoten na 
nadaljnje izobraževanje, se določijo s pogodbo, ki jo skleneta 
predstojnik in uradnik. 

(4) Uradnik, ki je napoten na nadaljnje izobraževanje, mora po 
končanem izobraževanju ostati v delovnem razmerju pri istem 
delodajalcu vsaj še toliko časa, kot je trajalo izobraževanje. V 
nasprotnem primeru ima delodajalec pravico do povrnitve 
sorazmernega dela plačanih stroškov izobraževanja. 

(5) Obveznost iz prejšnjega odstavka ugasne, če delodajalec 
uradnika v šestih mesecih ne imenuje v naziv oziroma premesti 
na delovno mesto, za katerega je predpisana izobrazba, ki jo je 
uradnik pridobil. 

Dolžnost usposabljanja in izpopolnjevanja 
102. člen 

(1) Uradnik ima pravico in dolžnost usposabljati se na uradniškem 
delovnem mestu in izpopolnjevati svoje strokovno znanje po 
določenem programu in po napotitvi nadrejenega. 

(2) Stroški usposabljanja in izpopolnjevanja na uradniškem 
delovnem mestu, ki se izvaja v skladu z določenim programom, 
bremenijo delodajalca. 

Program izobraževanja, izpopolnjevanja in 
usposabljanja 

103. člen 

(1) S programi izobraževanja, usposabljanja in izpopolnjevanja 
se določijo vsebine usposabljanja in izpopolnjevanja ter višina 
sredstev, ki so namenjena za nadaljnje izobraževanje in za 
izvajanje usposabljanja in izpopolnjevanja. 

(2) Splošni program usposabljanja in izpopolnjevanja, ki zajema 
vsebine, ki so pomembne za vse organe, določi vlada. Predlog 
programa na podlagi strokovnih analiz pripravi organ, pristojen 
za kadrovske zadeve, ki skrbi tudi za izvajanje tega programa in 
načrtuje sredstva, potrebna za izvajanje tega programa. 

(3) Program izobraževanja, usposabljanja in izpopolnjevanja za 
posamezen organ določi predstojnik. 

(4) Program izobraževanja, usposabljanja in izpopolnjevanja mora 
biti določen najkasneje v mesecu dni po uveljavitvi državnega 
proračuna oziroma proračuna lokalne skupnosti. 

(5) Program izobraževanja, usposabljanja in izpopolnjevanja mora 
biti v skladu s finančnimi možnostmi organa. 

Spremljanje izvajanja programa 
104. člen 

Predstojnik mora najkasneje v treh mesecih po sprejetju programa 
izobraževanja, usposabljanja in izpopolnjevanja pripraviti poročilo 
o izvedbi in učinkih programa, ki je bil sprejet za prejšnje obdobje. 
Poročilo o izvedbi in učinkih splošnega programa sprejme vlada 
na predlog organa, pristojnega za kadrovske zadeve. 

Spremljanje kariere in strokovnosti dela uradnikov 
105. člen 

(1) Neposredno nadrejeni mora spremljati delo in kariero 
uradnikov in vsaj enkrat letno opraviti o tem razgovor z vsakim 
uradnikom. 

(2) Neposredno nadrejeni mora spremljati strokovno 
usposobljenost uradnikov in jim omogočiti občasno preverjanje 
teoretičnega in praktičnega znanja. 

XIV. poglavje 
PRIPRAVNIŠTVO 

Pripravnik 
106. člen 

(1) Za pripravnika se sprejme oseba, ki začne prvič opravljati 
delo in se usposablja za opravo predpisanega strokovnega izpita. 
Pripravnik se sprejme v delovno razmerje za določen čas trajanja 
pripravniške dobe. 

(2) Če je pripravnik v času pripravniške dobe opravičeno odsoten 
več kot en mesec, se mu pripravništvo za čas odsotnosti ustrezno 
podaljša. Za opravičeno odsotnost se štejejo primeri, ko je 
pripravnik kljub odsotnosti upravičen do prejemanja nadomestila 
plače. O podaljšanju pripravništva iz opravičenih razlogov odloči 
oseba, ki izvršuje pravice delodajalca. 

Program usposabljanja pripravnika 
107. člen 

(1) V času pripravniške dobe se pripravnik usposablja po 
določenem programu. 

(2) Za usposabljanje med pripravništvom so odgovorni mentor in 
druge osebe, ki spremljajo delo pripravnika. Mentorja imenuje 
predstojnik. 

(3) Mentor določi individualni program usposabljanja pripravnika, 
v katerem določi osebe, ki spremljajo delo pripravnika v 
posameznih obdobjih. Po končani pripravniški dobi izdelajo men- 
tor in osebe, ki so spremljale pripravnikovo delo, pisna mnenja. 
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Trajanje pripravništva 
108. člen 

(1) Pripravniška doba za opravo državnega izpita iz javne uprave 
znaša 10 mesecev, za opravo strokovnega upravnega izpita pa 
8 mesecev. 

(2) Pripravniška doba za opravo strokovnega izpita za samostojno 
opravljanje spremljajočih del traja za pripravnike z univerzitetno 
ali visoko strokovno izobrazbo 8 mesecev, za pripravnike z višjo 
strokovno in srednjo izobrazbo 6 mesecev, za pripravnike z nižjo 
poklicno izobrazbo, osnovno šolo ali nepopolno osnovno 
izobrazbo 4 mesece. 

(3) Na predlog mentorja lahko predstojnik skrajša pripravniško 
dobo za največ eno tretjino. 

Sklenitev delovnega razmerja pripravnika 
109. člen 

(1) Delovno razmerje pripravnika za usposabljanje za opravo 
državnega izpita iz javne uprave in upravnega strokovnega izpita 
se sklene na podlagi javnega natečaja, razen štipendistov, ki so 
bili izbrani na javnem natečaju. 

(2) Program usposabljanja pripravnikov za opravo državnega 
izpita iz javne uprave in strokovnega upravnega izpita določi 
minister, pristojen za upravo. 

(3) Po opravljenem pripravništvu in strokovnem izpitu se lahko s 
pripravnikom sklene delovno razmerje za nedoločen čas brez 
javnega natečaja. 

Izvajanje praktičnega pouka 
110. člen 

(1) Praktični pouk vajencev, dijakov in študentov poteka pod 
strokovnim vodstvom mentorja, ki ga imenuje predstojnik. 

(2) Med opravljanjem praktičnega pouka je praktikant zavarovan 
za primer nesreče pri delu in poklicne bolezni. 

(3) Praktikant dobi nagrado. 

XV. p o g I a v j e 
OCENJEVANJE URADNIKOV 

Delovne in strokovne kvalitete 
111. člen 

(1) Ocenjevanje uradnikov se izvaja z namenom spodbujanja 
kariere in pravilnega odločanja o njihovem napredovanju. 

(2) Ocenjevanje se izvaja glede na prispevek posameznega 
uradnika k delovanju organa in z medsebojno primerjavo delovnih 
in strokovnih kvalitet uradnikov primerljivih nazivov in delovnih 
mest. 

(3) Ocenjujejo se: 

1. rezultati dela; 
2. samostojnost, ustvarjalnost, natančnost pri opravljanju dela; 
3. zanesljivost pri opravljanju dela; 

4. kvaliteta sodelovanja in organiziranja dela in 
5. druge sposobnosti v zvezi z opravljanjem dela. 

Način ocenjevanja 
112. člen 

(1) Delovne in strokovne kvalitete uradnikov se ocenijo enkrat 
letno. 

(2) Po določbah tega poglavja se ne ocenjujejo uradniki, ki sklenejo 
delovno razmerje za določen čas. 

(3) V posameznem ocenjevanju se ne oceni uradnik, ki ima v 
trenutku določanja ocen manj kot tri mesece delovne dobe pri 
delodajalcu in po oceni nadrejenega še ni mogoče oceniti 
njegovega dela. 

Ocene uradnikov 
113. člen 

Ocene so: delo opravlja odlično, delo opravlja dobro, delo opravlja 
zadovoljivo, delo opravlja nezadovoljivo. 

Določitev ocene 
114. člen 

(1) Oceno določi nadrejeni. 

(2) Podlaga za določitev ocene so obrazloženi podatki, ki se 
dajejo na ocenjevalnih listih. 

(3) Ocenjevalni list izpolni nadrejeni vsako leto. Predstojnik mora 
zagotoviti, da so ocenjevalni listi izpolnjeni najkasneje do konca 
meseca januarja za preteklo leto. 

Seznanitev z oceno 
115. člen 

(1) Seznanitev z oceno se opravi v obliki razgovora nadrejenega 
z uradnikom. Seznanitev mora biti opravljena najkasneje v 30 
dneh od določitve ocene. 

(2) Opravljena seznanitev se vpiše v ocenjevalni list. V 
ocenjevalnem listu uradnik podpiše seznanitev z oceno. Uradnik, 
ki se ne strinja z oceno, lahko v osmih dneh po seznanitvi z 
oceno zahteva preizkus ocene. 

(3) Preizkus ocene se opravi pred komisijo, ki jo sestavljajo 
nadrejeni in po pooblastilu predstojnika dva druga uradnika, ki 
nista sodelovala pri določitvi ocene za uradnika. Uradnik ima 
pravico do udeležbe v preizkusu ocene. 

(4) Če zaradi števila zaposlenih komisije iz prejšnjega odstavka 
ni mogoče sestaviti, lahko predstojnik v komisijo imenuje tudi 
uradnike iz drugega organa. 

(5) Odločitev komisije je dokončna. 

Veljavna ocena 
116. člen 

Veljavna ocena je ocena, s katero je bil uradnik seznanjen, v 
primeru zahteve preizkusa ocene pa ocena, ki je določena v 
preizkusu ocene iz tretjega odstavka 115. člena. 
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Distribucija ocen 
117. člen 

Z aktom iz tretjega, četrtega in petega odstavka 22. člena se 
lahko določi najvišji možni delež ocen »odlično« in »dobro«, pri 
čemer je lahko ta delež v organih različen. Uradnik na položaju 
lahko v tem okviru določi ta delež za posamezne organizacijske 
enote. 

XVI. poglavje 
NAPREDOVANJE, NAGRADE IN PRIZNANJA 

1. Napredovanje 

Napredovanje 
118. člen 

(1) Uradniki lahko napredujejo v višji naziv. 

(2) Uradniki in drugi javni uslužbenci lahko napredujejo v višji 
plačilni razred v skladu z zakonom, ki ureja sistem plač v javnem 
sektorju. 

Pogoji za napredovanje 
119. člen 

(1) Uradnik napreduje v višji naziv, če: 

1. izpolnjuje predpisane pogoje za imenovanje v višji naziv; 
2. se delo na uradniškem delovnem mestu, na katerem dela, 

lahko opravlja tudi v višjem nazivu; 
3. opravlja vse obveznosti usposabljanja po programu; 
4. je bil ocenjen z oceno, predpisano za napredovanje; 
5. ni disciplinsko kaznovan. 

(2) Uradnik izjemoma napreduje v višji naziv po določbah tega 
zakona tudi, če ne izpolnjuje pogojev iz prve in druge točke 
prejšnjega odstavka (tretji odstavek 120. člena). 

Napredovalno obdobje in ocena, predpisana za 
napredovanje 

120. člen 

(1) Uradnik v nazivu drugega do petega kariernega razreda 
napreduje v eno stopnjo višji naziv, ko petkrat doseže najmanj 
oceno "dobro" ali ko trikrat doseže oceno "odlično". 

(2) Uradnik v nazivu prvega kariernega razreda napreduje v eno 
stopnjo višji naziv, ko šestkrat doseže najmanj oceno "dobro" ali 
ko trikrat doseže oceno "odlično". V naziv prve stopnje napreduje 
uradnik, ko petkrat doseže oceno "odlično". 

(3) Izjemoma napreduje v eno stopnjo višji naziv uradnik, ki ne 
izpolnjuje pogoja glede predpisane strokovne izobrazbe in pogoja 
iz druge točke prvega odstavka 119. člena po najmanj sedmih 
letih v istem nazivu, če je bil v istem nazivu vsaj trikrat ocenjen z 
oceno "odlično" ter nikoli z oceno "zadovoljivo" ali "nezadovoljivo". 
Na podlagi določb tega odstavka lahko uradnik napreduje le v 
eno stopnjo višji naziv, kot je določen za njegovo delovno mesto, 
oziroma le v eno stopnjo višji naziv od naziva, za katerega izpolnjuje 
predpisane pogoje glede strokovne izobrazbe. Na podlagi določb 
tega člena ni mogoče napredovati v nazive prvega kariernega 
razreda. 

(4) Izjemoma lahko uradnik napreduje v za eno stopnjo višji naziv, 
če je bil premeščen na zahtevnejše delovno mesto, na katerem 
se naloge opravljajo le v višjem nazivu, in je na istem delovnem 
mestu dosegel oceno »odlično« ali dvakrat oceno »dobro«. 

(5) Obrazložen predlog za napredovanje v višji naziv poda 
nadrejeni predstojniku, ki mora najkasneje v 30 dneh ugotoviti 
izpolnjevanje pogojev za napredovanje in odločiti o napredovanju. 
Pravice, ki izhajajo iz višjega naziva, pripadajo uradniku od prvega 
dne naslednjega meseca po imenovanju v višji naziv. 

2. Priznanja 

Pogoji za podeljevanje 
121. člen 

Za izjemne uspehe, ki prispevajo k uspešnosti in učinkovitosti 
poslovanja ter ugledu organa, zmanjšanju stroškov poslovanja in 
skrajševanju delovnih postopkov, se javnim uslužbencem 
podeljujejo priznanja. 

XVII. poglavje 
DISCIPLINSKA ODGOVORNOST 

1. Uresničevanje disciplinske odgovornosti 

Vsebina disciplinske odgovornosti 
122. člen 

,(1) Javni uslužbenec je odgovoren za disciplinske kršitve 
obveznosti iz delovnega razmerja. 

(2) Disciplinske kršitve so lažje in težje. 

(3) Disciplinska odgovornost je podana, če je storil javni 
uslužbenec disciplinsko kršitev z naklepom ali iz malomarnosti. 

Vrste disciplinskih kršitev 
123. člen 

(1) Lažje disciplinske kršitve so: 

1. kršitve delovnih obveznosti, določenih s predpisi, kolektivno 
pogodbo in pogodbo o zaposlitvi ter splošnimi in posamičnimi 
akti organa; 

2. nedostojno vedenje do strank ali sodelavcev pri opravljanju 
dela; 

3. obnašanje, ki je v nasprotju s kodeksom etike javnih 
uslužbencev. 

* 
(2) Težje disciplinske kršitve so: 

1. dejanje na delu ali v zvezi z delom, ki ima znake kaznivega 
dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti; 

2. nezakonito ravnanje pri opravljanju dela; 
3. nezakonito ali nenamensko razpolaganje z javnimi sredstvi; 
4. prekoračitev, opustitev ali drugačna zloraba pravic, 

obveznosti in odgovornosti iz delovnega razmerja; 
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5. kršitev načela nepristranskosti in politične nevtralnosti; 
6. kršitev pravic javnih uslužbencev; 
7. kršitev načela varovanja tajnosti; 
8. kršitev dolžnosti in omejitev v zvezi s sprejemanjem daril; 
9. hudo nedostojno, nasilno ali žaljivo obnašanje do strank ali 

sodelavcev pri opravljanju dela; 
10. ponavljanje lažjih disciplinskih kršitev, ugotovljenih z 

dokončnim sklepom; 
11. kršitev delovnih obveznosti, določenih s predpisi, kolektivno 

pogodbo in pogodbo o zaposlitvi, ki ima težje posledice za 
stranke ali za poslovanje organa; 

12. kršitev prepovedi iz tretjega odstavka 100. člena tega zakona 
v zvezi z omejitvijo opravljanja drugih dejavnosti. 

(3) Obstoj dejanja iz prve točke prejšnjega odstavka se lahko 
ugotavlja kot predhodno vprašanje v disciplinskem postopku. 

Disciplinski ukrepi 
124. člen 

(1) Disciplinska ukrepa za lažje disciplinske kršitve sta: 
1. opomin; 
2. denarna kazen, ki se sme izreči v višini največ 15 % plače za 

polni delovni čas, izplačane za mesec, v katerem je bila 
storjena lažja kršitev. 

(2) Disciplinski ukrepi za težje disciplinske kršitve so: 
1. denarna kazen, ki se sme izreči v višini 20 - 30 % plače za 

polni delovni čas, izplačane za mesec, v katerem je bila 
storjena težja kršitev; 

2. odvzem položaja oziroma razrešitev s položaja; 
3. razrešitev naziva in imenovanje v eno stopnjo nižji naziv; 
4. odpoved pogodbe o zaposlitvi. 

(3) Disciplinski ukrep odpovedi pogodbe o zaposlitvi se lahko 
izreče le v primeru, da je bila kršitev storjena naklepno ali iz hude 
malomarnosti. 

Posledice disciplinskega ukrepa razrešitve 
125. člen 

(1) V primeru disciplinskega ukrepa razrešitve naziva uradnik 
nadaljuje z delom na istem delovnem mestu tudi v primeru, ko se 
delo na tem delovnem mestu ne more opravljati v nižjem nazivu. 

(2) Disciplinski ukrep odvzem položaja se lahko izreče uradniku 
na položaju, razen položajev iz drugega odstavka 82. člena; glede 
posledic se smiselno uporabljajo določbe 142. in 146. člena tega 
zakona. Disciplinski ukrep razrešitve s položaja se izreče uradniku 
na položaju iz drugega odstavka 82. člena; o razrešitvi odloča z 
upravno odločbo tisti, ki je uradnika imenoval na položaj, na predlog 
tistega, ki odloča o disciplinski odgovornosti. 

Vpis oziroma izbris disciplinskega ukrepa v kadrovski 
evidenci 
126. člen 

(1) Dokončen disciplinski ukrep se vpiše v kadrovsko evidenco. 

(2) Javnemu uslužbencu, ki v enem letu od dneva 
pravnomočnosti izreka disciplinskega ukrepa za lažjo kršitev 
oziroma v dveh letih od dneva pravnomočnosti izreka 
disciplinskega ukrepa za težjo kršitev, ne stori nobene disciplinske 
kršitve, se disciplinski ukrep izbriše iz kadrovske evidence in se 
šteje, da ni bil disciplinsko kaznovan. 

Izbira disciplinskega ukrepa 
127. člen 

(1) Pri izbiri disciplinskega ukrepa se upošteva stopnja 
odgovornosti javnega uslužbenca, stopnja njegove krivde, teža 
nastalih posledic ter subjektivne in objektivne okoliščine, v katerih 
je bila disciplinska kršitev storjena. 

(2) Pri izbiri disciplinskega ukrepa se upošteva tudi, ali je bila 
javnemu uslužbencu že prej izrečena kakšna disciplinska kršitev, 
kakšna je bila ta kršitev in kakšen ukrep je bil izrečen; pri tem se 
upoštevajo samo ukrepi, ki niso izbrisani. 

Zastaranje 
128. člen 

(1) Uvedba disciplinskega postopka za lažjo disciplinsko kršitev 
zastara v enem mesecih od dneva, ko se je izvedelo za lažjo 
disciplinsko kršitev in storilca oziroma v dveh mesecih od dneva, 
ko je bila disciplinska kršitev storjena. 

(2) Uvedba disciplinskega postopka za težjo disciplinsko kršitev 
zastara v treh mesecih od dneva, ko se je izvedelo za težjo 
disciplinsko kršitev in storilca, oziroma v šestih mesecih od dneva, 
ko je bila disciplinska kršitev storjena. 

(3) V primeru iz desete točke drugega odstavka 123. člena tega 
zakona uvedba disciplinskega postopka zastara v šestih mesecih 
od dneva, ko je zadnji disciplinski sklep postal dokončen. 

(4) Izvršitev disciplinskega ukrepa za disciplinske kršitve zastara 
v dveh mesecih od dneva dokončnosti sklepa. 

(5) Zastaranje ne teče v času, ko disciplinskega postopka ni 
mogoče uvesti oziroma voditi. 

(6) Vodenje disciplinskega postopka zastara v vsakem primeru, 
ko poteče trikrat toliko časa, kot ga zahteva zakon za zastaranje 
uvedbe disciplinskega postopka. 

(7) Če ima disciplinska kršitev znake kaznivega dejanja, se za 
absolutne zastaralne roke smiselno uporabljajo določbe 
kazenskega zakonika. 

Odločanje o disciplinski odgovornosti 
129. člen 

(1) Disciplinski postopek uvede predstojnik na lastno pobudo ali 
na predlog osebe, ki je javnemu uslužbencu neposredno 
nadrejena, inšpektorja ali reprezentativnega sindikata v organu. 

(2) Predlog Iz prejšnjega odstavka mora vsebovati opis očitane 
disciplinske kršitve in dokazila zanjo. Predstojnik uvede disciplinski 
postopek, če meni, da obstaja utemeljen sum, da je prišlo do 
disciplinske kršitve. 

(3) Disciplinski postopek se uvede s pisnim sklepom, ki se vroči 
javnemu uslužbencu. O uvedbi disciplinskega postopka se obvesti 
reprezentativni sindikat v organu. Zoper sklep ni dovoljena 
posebna pritožba. 

(4) Disciplinski postopek vodi in o disciplinski odgovornosti odloči 
predstojnik. 

(5) Predstojnik lahko za vodenje disciplinskega postopka in za 
odločanje o disciplinski odgovornosti imenuje disciplinsko komisijo. 
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Člani disciplinske komisije morajo imeti najmanj visoko strokovno 
izobrazbo in najmanj pet let delovnih izkušenj. 

(6) Disciplinske ukrepe izvršuje predstojnik. 

(7) V disciplinskem postopku ni mogoče ugotavljati odgovornosti 
za disciplinsko kršitev, ki ni vsebovana v sklepu o uvedbi postopka. 

Disciplinski postopek 
130. člen 

(1) V disciplinskem postopku se opravi obravnava, na kateri ima 
javni uslužbenec pravico do zagovora. Javni uslužbenec se lahko 
zagovarja sam, po odvetniku, drugem pooblaščencu ali 
predstavniku reprezentativnega sindikata v organu, lahko pa se 
tudi obravnave ne udeleži in pošlje pisen zagovor. 

(2) Za vabljenje, vračanje, izvedbo obravnave in zapisnik se v 
disciplinskem postopku smiselno uporabljajo določbe zakona o 
pravdnem postopku. 

(3) Če se v disciplinskem postopku ugotovi, da so podani razlogi 
za sum, da je javni uslužbenec storil kaznivo dejanje, ki se preganja 
po uradni dolžnosti, mora oseba, ki odloča o disciplinski 
odgovornosti, nemudoma podati ovadbo pristojnemu državnemu 
tožilcu. 

(4) Vlada lahko z uredbo enotno uredi disciplinski postopek za 
organe državne uprave, pravosodne organe in uprave lokalnih 
skupnosti. 

(3) Sklep o začasni odstranitvi od opravljanja dela se lahko 
prekliče. 

(4) Pritožba iz drugega odstavka tega člena ne zadrži izvršitve 
sklepa o začasni odstranitvi od opravljanja dela. 

Pravice ob začasni odstranitvi 
133. člen 

(1) V času prepovedi opravljanja dela po tretji točki drugega 
odstavka 131. člena tega zakona se javnemu uslužbencu izplačuje 
60 % plače za polni delovni čas, izplačane v preteklem mesecu, 
vendar ne manj od minimalne plače, ostalo pa se zadrži. 

(2) Polna plača pripada javnemu uslužbencu od dneva vrnitve k 
opravljanju dela. 

Vrnitev zadržanega dela plače 
134. člen 

Javnemu uslužbencu se vrne zadržani del plače z zakonitimi 
zamudnimi obrestmi, če: 

1. je z dokončnim sklepom ustavljen disciplinski postopek 
oziroma je postopek zastaral ali če 

2. je z dokončnim sklepom v disciplinskem postopku ugotovljeno, 
da ni storil očitane disciplinske kršitve, zaradi katere mu je bil 
izrečen ukrep začasne odstranitve. 

2. Začasna odstranitev od dela 

Uvedba začasne odstranitve od dela 
131. člen 

(1) Javni uslužbenec, zoper katerega je uveden disciplinski 
postopek za težjo kršitev, se začasno odstrani od opravljanja 
dela do konca disciplinskega postopka, če bi njegova prisotnost 
škodovala interesom službe ali ovirala potek disciplinskega 
postopka. 

(2) Začasna odstranitev od opravljanja dela se izvede tako, 

1. da se javnemu uslužbencu omejijo ali odvzamejo pooblastila, 
2. da se javnega uslužbenca začasno premesti na drugo delovno 

mesto ali 
3. da se javnemu uslužbencu prepove opravljanje dela. 

(3) Izmed ukrepov iz prejšnjega odstavka se izbere tisti, s katerim 
se odvrne nevarnost iz prvega odstavka tega člena. 

Odločitev o začasni odstranitvi 
132. člen 

(1) O začasni odstranitvi od opravljanja dela odloči tisti, ki je 
pristojen za odločanje o disciplinski odgovornosti. 

(2) Zoper sklep o začasni odstranitvi od opravljanja dela ima javni 
uslužbenec pravico pritožbe v roku petih dni od vročitve sklepa. 
Komisija za pritožbe odloči o pritožbi v petih dneh. 

XVIII. poglavje 
ODŠKODNINSKA ODGOVORNOST 

Odškodninska odgovornost javnega uslužbenca 
135. člen 

(1) Javni uslužbenec je odškodninsko odgovoren za škodo, ki jo 
protipravno povzroči delodajalcu pri delu ali v zvezi z delom 
naklepno ali iz hude malomarnosti. 

(2) Za škodo, ki jo na delu ali v zvezi z delom protipravno povzroči 
javni uslužbenec tretji osebi, je nasproti tej osebi odškodninsko 
odgovoren delodajalec. 

(3) Tretja oseba lahko kot oškodovanec zahteva povračilo škode 
tudi od tistega, ki ji je protipravno povzročil škodo, če je bila škoda 
povzročena naklepno. 

Odškodninski postopek za škodo, povzročeno organu 
136. člen 

(1)0 odškodnini se lahko odloči v disciplinskem postopku, če je 
škoda nastala zaradi disciplinske kršitve. 

(2) Za postopek odločanja o odškodnini se uporabljajo določbe 
tega zakona o postopku ugotavljanja disciplinske odgovornosti, 
razen določb o zastaranju. 

(3) Sklep o ugotovitvi odškodninske odgovornosti ni izvršilni 
naslov, kar se izrecno zapiše v sklep; delodajalec lahko 
odškodninski zahtevek uveljavlja pri sodišču splošne pristojnosti. 
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Pisni dogovor, pavšalna odškodnina 
137. člen 

(1) O višini in načinu poravnave škode, ki je povzročena 
delodajalcu, je mogoč pisni dogovor med predstojnikom in 
povzročiteljem škode. 

(2) Pisni dogovor je izvršilni naslov. 

(3) Če bi ugotavljanje višine škode povzročilo nesorazmerne 
stroške, se odškodnina odmeri v pavšalnem znesku, če so 
primeri škodnih dejanj in višina pavšalne odškodnine določeni v 
kolektivni pogodbi. 

Oprostitev odškodninske odgovornosti 
138. člen 

Če je javni uslužbenec oproščen odškodninske odgovornosti po 
šestem odstavku 94. člena tega zakona, je odškodninsko 
odgovoren neposredno nadrejeni, ki je izdal odredbo oziroma 
navodilo. 

Škoda, povzročena tretji osebi 
139. člen 

(1) Za izplačano odškodnino za škodo, ki jo je javni uslužbenec 
na delu ali v zvezi z delom naklepno povzročil tretji osebi, uveljavlja 
delodajalec, ki je škodo izplačal, regresni zahtevek za poplačilo 
celotne izplačane odškodnine. 

(2) Za izplačano odškodnino za škodo, ki jo je na delu ali v zvezi 
z delom iz hude malomarnosti povzročil javni uslužbenec tretji 
osebi, uveljavi delodajalec, ki je škodo izplačal, regres za poplačilo 
celotne izplačane odškodnine ali za delno poplačilo. 

(3) Za regres se uporabljajo določbe od 136. do vključno 138. 
člena tega zakona. 

Odškodninska odgovornost delodajalca 
140. člen 

(1) Če je javnemu uslužbencu povzročena škoda pri delu ali v 
zvezi z delom pri organu, jo mora povrniti delodajalec po splošnih 
načelih civilnega prava. 

(2) Odškodninska odgovornost se nanaša tudi na škodo, ki jo 
delodajalec povzroči javnemu uslužbencu s kršenjem pravic iz 
delovnega razmerja. 

(3) O višini in načinu poravnave škode je mogoč pisni dogovor 
med predstojnikom in javnim uslužbencem, kateremu je bila 
povzročena škoda. Pisni dogovor je izvršilni naslov. 

(4) Za odškodninsko odgovornost po tem členu se uporabljajo 
določbe o pavšalni odškodnini iz 137. člena. 

XIX. p o g I a v je 
UGOTAVLJANJE NESPOSOBNOSTI 

Nesposobnost 
141. člen 

(1) Javni uslužbenec je nesposoben za svoje uradniško delovno 
mesto oziroma strokovno-tehnično delovno mesto, če ne dosega 

pričakovanih delovnih rezultatov, ki bi zagotavljali kvalitetno in 
učinkovito delovanje organa v skladu s programom dela organa. 

(2) Uradnik je nesposoben za položaj, 

1. če organ oziroma organizacijska enota, ki jo vodi, ne dosega 
pričakovanih delovnih rezultatov, ki bi zagotavljali kvalitetno 
in učinkovito delovanje organa oziroma organizacijske enote 
v skladu s programom dela organa; 

2. če na delovnem področju organa oziroma organizacijske 
enote, ki jo vodi, prihaja do ponavljajočih napak pri poslovanju, 
oziroma če pride do težje napake pri poslovanju. 

(3) Šteje se, da uradnik ni nesposoben za položaj, če dokaže, da 
je s skrbnostjo dobrega strokovnjaka storil vse, kar je bilo v 
njegovi pristojnosti, da bi preprečil, odpravil oziroma odvrnil slabo 
delovanje oziroma napake. 

(4) Šteje se, da javni uslužbenec oziroma organ ali organizacijska 
enota ne dosega pričakovanih delovnih rezultatov, če ne opravlja 
dela v določenih ali dogovorjenih rokih oziroma naloženega dela 
ne opravlja strokovno in kvalitetno. 

Ukrep zaradi ugotovljene nesposobnosti 
142. člen 

(1) Javnemu uslužbencu, za katerega se ugotovi, da je 
nesposoben za svoj položaj oziroma za svoje delovno mesto, 
delodajalec odpove pogodbo o zaposlitvi po preteku odpovednega 
roka, brez pravice do odpravnine, če ga v treh mesecih ni mogoče 
premestiti na drugo ustrezno delovno mesto, za katero izpolnjuje 
pogoje. 

(2) V primeru premestitve se uradnik razreši naziva in imenuje v 
naziv, ki je določen za uradniško delovno mesto, na katero je 
uradnik premeščen. 

Uvedba postopka 
143. člen 

(1) Postopek uvede po lastni pobudi oziroma na predlog 
neposredno nadrejenega, inšpektorja ali reprezentativnega 
sindikata v organu predstojnik s pisnim sklepom, ki se vroči 
javnemu uslužbencu. O uvedenem postopku se obvesti 
reprezentativni sindikat v organu. Predstojnik mora uvesti 
postopek, če je javni uslužbenec dvakrat zapored ocenjen z 
oceno: delo opravlja nezadovoljivo. 

(2) Postopka ni mogoče uvesti v času starševskega dopusta, 
bolniškega dopusta in obveznega usposabljanja in izpopolnjevanja 
za opravljanje dela v primeru premestitve iz poslovnega razloga 
ali šest mesecev po premestitvi na drugo delovno mesto zaradi 
delovnih potreb. 

Pristojnost za ugotavljanje dejstev 
144. člen 

(1) Dejstva, ki dokazujejo nesposobnost javnega uslužbenca, 
ugotavlja komisija, ki jo imenuje predstojnik. Dejstva, ki dokazujejo 
nesposobnost predstojnika, ugotavlja komisija, ki jo imenuje tisti, 
ki mu je predstojnik odgovoren. 

(2) Komisijo iz prejšnjega odstavka sestavljajo uradniki, ki imajo 
najmanj enako stopnjo izobrazbe kot javni uslužbenec, katerega 
nesposobnost se ugotavlja, in najmanj pet let službene dobe. V 
komisijo so lahko imenovani tudi uradniki iz drugega organa. 
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Postopek ugotavljanja dejstev 
145. člen 

(1) V postopku ugotavljanja dejstev, ki dokazujejo nesposobnost 
javnega uslužbenca za delovno mesto, se smiselno uporabljajo 
določbe zakona, ki ureja pravdni postopek. 

(2) Če je ugotovljeno, da je javni uslužbenec nesposoben za 
svoje delovno mesto, mora predstojnik najkasneje v petih dneh 
po dokončnosti pisne ocene posredovati podatke o javnem 
uslužbencu organu, pristojnemu za kadrovske zadeve, za vpis v 
evidenco internega trga dela. 

(3) Vlada lahko z uredbo enotno uredi postopek ugotavljanja 
nesposobnosti za organe državne uprave, pravosodne organe 
in uprave lokalnih skupnosti. 

Nezmožnost premestitve 
146. člen 

(1) Šteje se, da javnega uslužbenca ni mogoče premestiti, 

1. če v okviru organa, v katerem ima sklenjeno delovno 
razmerje, ne obstoji ustrezno prosto delovno mesto, za katero 
izpolnjuje pogoje in za katero je javni uslužbenec po presoji 
predstojnika sposoben in če v treh mesecih po vključitvi 
podatkov v evidenco internega trga dela ne pride do 
povpraševanja po njegovem delu ali; 

2. če odkloni ponujeno premestitev. 

(2) V primeru, da je postopek uveden zoper javnega uslužbenca, 
ki je bil premeščen na delovno mesto mimo lastne volje, se za 
premestitev in odpoved pogodbe o zaposlitvi uporabljajo določbe 
163. člena. 

(3) O nezmožnosti premestitve iz prvega odstavka tega člena je 
predstojnik dolžan obvestiti reprezentativni sindikat v organu. 

XX. poglavje 
PREMESTITEV 

Pogoji za premestitev 
147. člen 

(1) Javni uslužbenec se premesti na drugo delovno mesto zaradi 
delovnih potreb (brez soglasja) ali s soglasjem oziroma na lastno 
željo. Premestitev je lahko trajna ali začasna. Začasna premestitev 
lahko traja najmanj en mesec in največ eno leto. 

(2) Premestitev je mogoča na ustrezno delovno mesto, za katero 
javni uslužbenec izpolnjuje predpisane pogoje in ga je sposoben 
opravljati. Uradnika je mogoče trajno premestiti le na uradniško 
delovno mesto, ki se lahko opravlja v nazivu, ki ga ima uradnik, 
razen če je premestitev izvedena iz razloga nesposobnosti za 
uradniško delovno mesto ali iz poslovnega razloga. 

(3) Uradnika je mogoče, če s tem soglaša, izjemoma premestiti 
na strokovno-tehnično delovno mesto, vendar najdlje za dve leti. 
Pri tem uradnik zadrži naziv, čas opravljanja dela na strokovno- 
tehničnem delovnem mestu, na katero je premeščen, pa se 
všteva v napredovalno obdobje. 

(4) Soglasje javnega uslužbenca k premestitvi se lahko izkazuje 
samo s podpisom aneksa k pogodbi o zaposlitvi. 

Omejitve premestitev 
148. člen 

Premestitev zaradi delovnih potreb ni dopustna v času začasne 
nezmožnosti za delo zaradi bolezni, med nosečnostjo in med 
starševskim dopustom. 

Premestitev zaradi delovnih potreb 
149. člen 

(1) Zaradi delovnih potreb se javni uslužbenec premesti na prosto 
uradniško delovno mesto oziroma strokovno-tehnično delovno 
mesto pri istem ali drugem organu, če: 

1. so podani poslovni razlogi; 
2. je ugotovljeno, da je javni uslužbenec nesposoben za svoje 

delovno mesto; 
3. predstojnik oceni, da je mogoče na ta način zagotoviti 

učinkovitejše oziroma smotrnejše delo organa; 
4. se trajno spremeni obseg dela ali racionalizirajo delovni 

postopki in javni uslužbenec nima več polne delovne 
obremenitve in 

5. v drugih primerih, ki jih določa zakon. 

(2) Premestitev zaradi delovnih potreb je dopustna le, če kraj 
opravljanja dela v primeru premestitve od dotedanjega kraja 
opravljanja dela ni oddaljen več kot 70 km oziroma več kot eno 
uro vožnje z javnim prevozom. 

Postopek premestitve zaradi delovnih potreb 
150. člen 

(1) Premestitev zaradi delovnih potreb se opravi s sklepom o 
premestitvi, če javni uslužbenec s premestitvijo ne soglaša. Sklep 
o premestitvi zaradi delovnih potreb v okviru istega organa izda 
predstojnik, v drug organ pa sporazumno predstojnika. 

(2) Sklep o premestitvi zaradi delovnih potreb vsebuje kraj in dan 
začetka dela na drugem delovnem mestu, in pravice in obveznosti, 
povezane z novim delovnim mestom. 

(3) Sklep o premestitvi zaradi delovnih potreb v okviru organov 
državne uprave lahko izda tudi vlada na predlog predstojnika 
organa, v katerega naj bi bil javni uslužbenec premeščen; pri tem 
je potrebno upoštevati poslovne potrebe organa, v katerem javni 
uslužbenec, ki naj bi bil premeščen, dela, in določiti ustrezen 
odložni rok za premestitev. 

Postopek premestitve na lastno željo oziroma s 
soglasjem 
151. člen 

(1) Premestitev na željo oziroma s soglasjem javnega uslužbenca 
se izvede s sklenitvijo aneksa k pogodbi o zaposlitvi, ki ga, če gre 
za premestitev v drug organ, na strani delodajalca skleneta 
predstojnika obeh organov; če gre za drugega delodajalca, se 
premestitev izvede s sporazumno razvezo pogodbe o zaposlitvi 
in sklenitvijo nove pogodbe o zaposlitvi. 

(2) O premestitvi v drug organ na željo javnega uslužbenca znotraj 
organov državne uprave lahko brez soglasja organa, v katerem 
dela javni uslužbenec, ki želi biti premeščen, odloči vlada. Aneks 
k pogodbi o zaposlitvi v tem primeru na strani delodajalca sklene 
predstojnik organa, v katerega je javni uslužbenec premeščen. 
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Nadaljevanje delovnega razmerja 
152. člen 

(1) V primeru premestitve iz enega v drug organ pri istem 
delodajalcu delovno razmerje ne preneha. 

(2) Ob poteku roka začasne premestitve ima javni uslužbenec 
pravico vrnitve na delovno mesto, na katerem je delo opravljal 
pred premestitvijo. 

XXI. poglavje 
PRENEHANJE DELOVNEGA RAZMERJA 

1. Splošne določbe o prenehanju delovnega razmerja 

Razlogi za prenehanje delovnega razmerja 
153. člen 

(1) Delovno razmerje javnega uslužbenca preneha: 

1. s potekom časa, za katerega je bilo sklenjeno; 
2. s pisnim sporazumom o razveljavitvi pogodbe o zaposlitvi; 
3. z odpovedjo pogodbe o zaposlitvi s strani javnega uslužbenca; 
4. z odpovedjo pogodbe o zaposlitvi s strani delodajalca; 
5. s smrtjo javnega uslužbenca; 
5. če uradnik ne opravi ustreznega strokovnega izpita, ki je bil 

kot pogoj določen v pogodbi o zaposlitvi; 
7. na drug način, če tako določa ta zakon oziroma drug zakon, 

ki ureja delovna razmerja javnih uslužbencev v organih. 

(2) Z dnem prenehanja delovnega razmerja uradniku ugasneta 
naziv in položaj. 

Sporazum in odpoved s strani javnega uslužbenca 
154. člen 

Glede sporazuma o razveljavitvi pogodbe o zaposlitvi in glede 
odpovedi pogodbe o zaposlitvi s strani javnega uslužbenca se 
uporabljajo določbe zakona, ki urejajo delovna razmerja. 

Odpoved s strani delodajalca 
155. člen 

(1) Predstojnik pisno odpove pogodbo o zaposlitvi: 

1. če je postalo delo javnega uslužbenca nepotrebno iz 
poslovnega razloga in ga ni mogoče premestiti v skladu z 
zakonom; 

2. če je v posebnem postopku ugotovljeno, da je javni uslužbenec 
nesposoben za svoje delovno mesto, in ga ni mogoče 
premestiti v skladu z zakonom; 

3. z izrekom disciplinskega ukrepa; 
4. če je javni uslužbenec neuspešno opravil poskusno delo in 

ga ni mogoče premestiti v skladu z zakonom; 
5. če je bil javni uslužbenec neopravičeno odsoten z dela 

zaporedoma pet delovnih dni. 

(2) Uradniku se lahko odpove pogodba o zaposlitvi, če je s 
pravnomočno sodbo obsojen za naklepno kaznivo dejanje, ki se 
preganja po uradni dolžnosti, z nepogojno kaznijo več kot šest 
mesecev. 

(3) V primeru obsodbe za kaznivo dejanje iz prejšnjega odstavka 
mora sodišče pravnomočno sodbo poslati po uradni dolžnosti 
predstojniku. 

Vsebina pisne odpovedi delodajalca 
156. člen 

(1) O odpovedi pogodbe o zaposlitvi se izda pisen sklep, ki mora 
biti obrazložen. V sklepu se obvezno določi datum prenehanja 
delovnega razmerja ter pravice in obveznosti v zvezi s 
prenehanjem tega razmerja. 

(2) Pisna odpoved se izda najkasneje v petih dneh od ugotovitve 
razloga za odpoved. 

(3) Zoper sklep o odpovedi pogodbe o zaposlitvi je dovoljena 
pritožba. 

Datum prenehanja delovnega razmerja 
157. člen 

(1) V primeru izrečenega disciplinskega ukrepa odpovedi pogodbe 
o zaposlitvi preneha delovno razmerje z dnem dokončnosti 
disciplinskega sklepa. 

(2) V primeru neopravičene odsotnosti z dela zaporedoma pet 
delovnih dni preneha delovno razmerje prvega dne neopravičene 
odsotnosti z dela. 

2. Odpoved pogodbe o zaposlitvi iz poslovnega 
razloga 

Ukinitev organa in prenos nalog 
158. člen 

(1) Če se organ ukine, prevzame organ, v katerega delovno 
področje preidejo naloge, vse javne uslužbence. Delovno razmerje 
javnim uslužbencem ne preneha. Javni uslužbenci se razporedijo 
na enaka delovna mesta. 

(2) Če naloge organa, ki je bil ukinjen, ne preidejo na drug organ, 
preneha javnemu uslužbencu delovno razmerje pod pogoji, 
določenimi v tem poglavju (poslovni razlog). Organ v tem primeru 
dokončno preneha delovati šele, ko predstojnik izvede postopek 
v zvezi s prenehanjem delovnih razmerij iz poslovnega razloga. 

(3) Določba prvega odstavka tega člena se uporablja tudi v 
primeru, ko pride do prenosa nalog z enega na drug organ, pa ne 
pride do ukinitve organa. 

(4) V primeru, ko prevzame naloge državnega organa uprava 
lokalne skupnosti ali obratno, delovno razmerje preneha in se z 
naslednjim dnem ponovno sklene pri novem delodajalcu brez 
objave oziroma javnega natečaja, pri čemer javni uslužbenci 
obdržijo enakovredna delovna mesta in vse pravice, pridobljene 
s pogodbo o zaposlitvi oziroma z odločbo. 

(5) Določbe tega člena se smiselno uporabljajo tudi v primeru 
prenosa nalog z organa na osebo javnega prava in obratno. 

Prenehanje delovnega razmerja In premestitev iz 
poslovnega razloga 

159. člen 

(1) Javnemu uslužbencu lahko delovno razmerje preneha ali pa 
je premeščen na delovno mesto, ki ne ustreza njegovemu nazivu, 
zaradi zmanjšanja obsega javnih nalog, privatizacije javnih nalog, 
iz organizacijskih, strukturnih, javnofinančnlh ali drugih podobnih 
razlogov (v nadaljevanju: poslovni razlog). 

38 



(2) Podlaga za ugotovitev razloga za prenehanje delovnega 
razmerja oziroma premestitev iz poslovnega razloga je 
sprememba aKta oziroma aktov o notranji organizaciji in 
sistemizaciji delovnih mest (v nadaljevanju: reorganizacija). 

Večje število delavcev 
160. člen 

(1) V primeru, da predstojnik oceni, da bi lahko reorganizacija 
povzročila prenehanje delovnega razmerja ali premestitev na 
delovno mesto, ki se opravlja v nižjem nazivu, pri tolikšnem številu 
oziroma deležu javnih uslužbencev v organu, pri kolikršnem zakon 
o delovnih razmerjih določa obveznost priprave programa 
razreševanja presežnih delavcev, mora sprejeti poseben pisen 
sklep o uvedbi reorganizacije. 

(2) Sklep iz prejšnjega odstavka sprejme predstojnik 

1. v organu državne uprave v soglasju z vlado; 
2. v pravosodnem organu v soglasju z ministrstvom, pristojnim 

za pravosodje; 
3. v drugem državnem organu v soglasju z državnim organom; 
4. v upravi lokalne skupnosti v soglasju s predstavniškim 

organom. 

(3) Ob uvedbi reorganizacije imenuje predstojnik komisijo za 
pripravo analize poslovanja. 

(4) V analizi poslovanja se analizirajo delovna opravila in delovni 
postopki ter navedejo razlogi in podrobnejši cilji in nameni 
reorganizacije. Z analizo poslovanja mora predstojnik seznaniti 
reprezentativne sindikate v organu, ki lahko dajft k analizi 
poslovanja mnenje. 

(5) Sklep o uvedbi reorganizacije na ravni nekaterih ali vseh 
organov državne uprave lahko sprejme vlada. V tem primeru se 
analiza poslovanja, reorganizacija in program razreševanja 
presežnih delavcev pripravljajo usklajeno pod nadzorom in po 
usmeritvah vlade. Za usklajevanje in nadzor skrbi organ, pristojen 
za kadrovske zadeve. 

(6) Določba prejšnjega odstavka se smiselno uporablja tudi za 
reorganizacijo v upravnih enotah in pravosodnih organih, pri 
čemer sklep za upravne enote sprejme minister, pristojen za 
upravo, za pravosodne organe pa koordinacijski organ iz četrtega 
odstavka 43. člena tega zakona. 

Izvedba reorganizacije 
161. člen 

(1) Za izvedbo reorganizacije iz 159. člena tega zakona se 
sprejme program razreševanja položaja javnih uslužbencev, 
katerih delo postane v organu trajno nepotrebno, in uradnikov, za 
katere je predvidena premestitev na delovno mesto, ki se opravlja 
v nižjem nazivu (v nadaljevanju: presežni javni uslužbenci). 

(2) Predlog nove sistemizacije in programa razreševanja položaja 
presežnih javnih uslužbencev pošlje predstojnik reprezentativnim 
sindikatom v organu, ki lahko posredujejo svoje mnenje. 
Predstojnik mora obravnavati mnenje in v primeru neusklajenosti 
opraviti posvetovanja z reprezentativnim sindikatom v organu. 
Če predlog ostane neusklajen, je potrebno pisno obrazložiti razloge 
za to, da pripombe sindikata niso bile upoštevane. 

(3) Program razreševanja položaja presežnih javnih uslužbencev 
se pripravi ob upoštevanju kriterijev za določanje presežnih 
delavcev, določenih v zakonu in kolektivni pogodbi. 

(4) Program razreševanja položaja presežnih javnih uslužbencev 
se sprejme po postopku, ki ga ta zakon določa za sprejem 
sistemizacije. 

(5) Določbe tega zakona ne vplivajo na pravice delavcev, 
predstavnikov javnih uslužbencev in javnih uslužbencev v zvezi 
z ugotavljanjem in razreševanjem položaja presežnih delavcev, 
ki jih določa drug zakon ali kolektivna pogodba. V postopku priprave 
analize poslovanja in programa razreševanja položaja javnih 
uslužbencev sodeluje sindikat v skladu s predpisi, ki urejajo 
delovna razmerja, in kolektivnimi pogodbami. 

Izvajanje programa razreševanja presežnih javnih 
uslužbencev 

162. člen 

(1) Sprejeti program razreševanja položaja presežnih javnih 
uslužbencev v organu državne uprave pošlje predstojnik organu, 
pristojnemu za kadrovske zadeve. 

(2) Organ, pristojen za kadrovske zadeve, vključi podatke o 
presežnih javnih uslužbencih v evidenco internega trga dela ter v 
roku treh mesecev ugotovi možnosti za premestitve javnih 
uslužbencev, ki so vključeni v reorganizacijo. 

Odpoved pogodbe o zaposlitvi 
163. člen 

(1) Uradnik, katerega delo na delovnem mestu, na katerem dela, 
ni več potrebno, se premesti na delovno mesto, ki se opravlja v 
istem nazivu in za katero izpolnjuje pogoje, če je tako delovno 
mesto prosto; strokovno-tehnični uslužbenec se premesti na 
delovno mesto, ki je ovrednoteno z najmanj enako osnovno plačo 
in za katero izpolnjuje pogoje, če je tako delovno mesto prosto. 

(2) Če presežnega javnega uslužbenca ni mogoče premestiti v 
skladu s prvim odstavkom tega člena, se mu zagotovi poklicna 
prekvalifikacija ali dokvalifikacija, na podlagi katere izpolni pogoje 
oziroma se usposobi za delovno mesto iz prejšnjega odstavka, 
in se ga premesti na takšno delovno mesto. 

(3) Če javnega uslužbenca ni mogoče premestiti v skladu s prvim 
in drugim odstavkom tega člena, ima pravico do premestitve na 
delovno mesto, ki ustreza njegovi stopnji izobrazbe in za katero 
izpolnjuje pogoje oziroma se lahko zanj prekvalificira oziroma 
dokvalificira. Uradnika se v tem primeru razreši naziva in imenuje 
v najvišji naziv, v katerem se lahko opravlja delo na delovnem 
mestu, na katero je premeščen. 

(4) Če javnega uslužbenca ni mogoče premestiti niti v skladu s 
tretjim odstavkom tega člena, se mu odpove pogodba o zaposlitvi, 
ima pa v zvezi s tem pravico do odpravnine in druge pravice v 
skladu s predpisi, ki urejajo delovna razmerja, in kolektivno 
pogodbo. 

(5) Obstoj prostih delovnih mest se ugotavlja v organih, za katere 
je vzpostavljen enoten interni trg dela. Ugotavlja se na podlagi 
sistemizacije in kadrovskega načrta. 

(6) Javni uslužbenec, ki mu je prenehalo delovno razmerje po 
tem poglavju, ima prednostno pravico do zaposlitve na delovnem 
mestu, za katero izpolnjuje pogoje, dve leti po odpovedi pogodbe 
o zaposlitvi, v okviru vseh organov. 

(7) Glede premestitve velja omejitev iz drugega odstavka 149. 
člena, pri čemer je delodajalec dolžan javnemu uslužbencu ponuditi 
premestitev, ki presega te omejitve. 
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XXII. poglavje 
STROKOVNI IZPITI 

1. Strokovni izpit za imenovanje v naziv 

Državni izpit iz javne uprave in strokovni upravni izpit 
164. člen 

(1) Strokovni izpit za imenovanje v naziv, za katerega je 
predpisana univerzitetna ali visoka strokovna izobrazba, je državni 
izpit iz javne uprave, za druge nazive pa strokovni upravni izpit. 

(2) Strokovni izpit za imenovanje v naziv se opravlja pred izpitno 
komisijo, ki jo imenuje minister, pristojen za upravo, izmed 
strokovnjakov za posamezna področja, ki imajo najmanj 
univerzitetno izobrazbo ali visoko strokovno izobrazbo s 
specializacijo aii magisterijem in najmanj osem let delovnih izkušenj. 

(3) Izpitna komisija ima predsednika in dva člana. Predsednik 
komisije vodi izpitni postopek in skrbi za izpitni red. 

Pristop k strokovnemu izpitu za imenovanje v naziv 
165. člen 

(1) Pravico do pristopa k strokovnemu izpitu na stroške organa 
ima: 

1. oseba, ki je opravila pripravništvo v organu; 
2. uradnik, ki mora po odločbi o imenovanju v naziv v določenem 

času opraviti strokovni izpit. 

(2) O pravici pristopa k strokovnemu izpitu na stroške organa 
odloči predstojnik. 

Vsebina strokovnega izpita za imenovanje v naziv 
166. člen 

(1) Državni izpit iz javne uprave zajema zlasti znanja iz: 

1. ustavne ureditve in ureditve institucij Evropske unije ter 
njenega pravnega sistema; 

2. sistema zakonodajne, izvršilne in sodne oblasti ter razmerij 
med njimi; 

3. lokalne samouprave; 
4. sistema javnih financ; 
5. poslovanja državnih organov in uprav samoupravnih lokalnih 

skupnosti; 
6. sistema upravnega prava, upravnega postopka in upravnega 

spora; 
7. zakonodajnega postopka; 
8. pravil pisarniškega poslovanja, vključno z elektronskim 

poslovanjem, in pravil varovanja osebnih in drugih podatkov 
ter pravil izdelave gradiv. 

(2) Strokovni upravni izpit je prilagojen stopnji izobrazbe in zajema 
splošna znanja s področij iz prejšnjega odstavka. 

Priznanje vsebin 
167. člen 

(1) Kandidatu, ki ima opravljen pravniški državni izpit, se prizna 
opravljen državni izpit iz javne uprave. 

(2) Kandidatu, ki ima opravljen strokovni izpit Iz upravnega 
postopka in strokovni izpit za izvrševanje posebnih dolžnosti in 

pooblastil, se prizna del državnega izpita iz javne uprave, ki 
vsebinsko ustreza že opravljenemu izpitu. 

(3) Univerzitetnemu učitelju, ki poučuje vsebine iz prvega 
odstavka 166. člena tega zakona, se prizna ustrezna vsebina 
znanja. 

(4) Podrobnejši program državnega izpita iz javne uprave in 
strokovnega upravnega izpita, postopek njunega opravljanja, 
prijavo, izpitni red, način priznavanja vsebin opravljenih drugih 
izpitov, dokumentacijo za prijavo k strokovnemu izpitu in druga 
vprašanja v zvezi z opravljanjem strokovnega izpita določi minis- 
ter, pristojen za upravo. 

Ocena in ugovor na oceno 
168. člen 

(1) Uspeh kandidata oceni izpitna komisija z oceno »uspešno« 
ali z oceno »neuspešno«. 

(2) Kandidat, ki je ocenjen z oceno »neuspešno«, lahko poda po 
končanem strokovnem izpitu za imenovanje v naziv ugovor zoper 
določeno oceno, če meni da določena ocena ni odraz njegovega 
znanja na strokovnem izpitu. 

(3) V primeru podanega ugovora se opravi preizkus ocene v 
ponovljenem strokovnem izpitu za imenovanje v naziv, ki se opravi 
najkasneje v naslednjih treh dneh pred razširjeno izpitno komisijo, 
ki ima pet članov in jo imenuje minister, pristojen za upravo. 

(4) Član razširjene izpitne komisije je tudi predsednik izpitne 
komisije, ki je ocenila kandidatovo znanje z oceno »neuspešno«. 

(5) Zoper odločitev, sprejeto po preizkusu ocene, je dovoljena 
pritožba. O pritožbi odloča komisija iz prve točke drugega odstavka 
35. člena tega zakona. 

2. Drugi strokovni izpiti 

Strokovni izpit za izvrševanje posamezne vrste javnih 
nalog 

169. člen 

(1) Za posamezne nazive, uradniška delovna mesta oziroma 
javne naloge se lahko z zakonom, podzakonskim predpisom ali 
splošnim aktom organa določi strokovni izpit iz upravnega 
postopka ali strokovni izpit za izvrševanje posebnih dolžnosti in 
pooblastil. 

(2) Z zakonom ali podzakonskim< predpisom se lahko določi 
strokovni izpit za samostojno opravljanje strokovno-tehničnih del. 

(3) Uradnik ne more izvajati javnih nalog, za katere je določen 
strokovni izpit iz prejšnjega odstavka, dokler tega strokovnega 
izpita ne opravi. 

Strokovni izpit iz upravnega postopka 
170. člen 

(1) Strokovni izpit iz upravnega postopka se opravlja pred izpitno 
komisijo, ki jo imenuje minister, pristojen za upravo, iz vrst 
strokovnjakov za upravni postopek. Član izpitne komisije mora 
Imeti univerzitetno ali visoko strokovno izobrazbo; biti mora uradnik 
z najmanj pet leti službene dobe, univerzitetni učitelj ali sodnik 
upravnega ali vrhovnega sodišča. 
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(2) Program strokovnega izpita iz upravnega postopka, sestavo 
in oblikovanje izpitnih komisij, način prijave k izpitu, trajanje in 
način oprave izpita ter druga vprašanja v zvezi z opravljanjem 
strokovnega izpita iz upravnega postopka izpita določi minister, 
pristojen za upravo. 

Strokovni izpit za izvrševanje posebnih dolžnosti in 
pooblastil 
171. člen 

(1) Strokovni izpit za izvrševanje posebnih dolžnosti in pooblastil 
se opravlja pred izpitno komisijo, ki jo imenuje minister, pristojen 
za posamezno področje. Član izpitne komisije mora imeti vsaj pet 
let delovnih izkušenj pri izvrševanju posebnih dolžnosti in 
pooblastil. 

(2) Strokovni izpit za izvrševanje posebnih dolžnosti in pooblastil 
se lahko opravlja v okviru strokovnega izpita za imenovanje v 
naziv. 

(3) Podrobnejše vsebine programa strokovnega izpita za 
izvrševanje posebnih dolžnosti in pooblastil določi minister, pristojen 
za posamezno področje. Sestavo in oblikovanje izpitnih komisij, 
način prijave k izpitu, trajanje in način oprave izpita ter druga 
izvedbena vprašanja v zvezi z opravljanjem strokovnega izpita 
za izvrševanje posebnih dolžnosti in pooblastil predpiše minister, 
pristojen za upravo. 

Strokovni izpit za samostojno opravljanje strokovno- 
tehničnih del 

172. člen 

(1) Strokovni izpit za samostojno opravljanje strokovno-tehničnih 
del obsega preverjanje funkcionalnih in specialnih znanj ter 
posebnih sposobnosti za samostojno opravljanje strokovno- 
tehničnih del, če so takšna znanja in sposobnosti določena kot 
pogoj za delovno mesto. Strokovni izpit se opravlja pred izpitno 
komisijo, ki jo izmed javnih uslužbencev imenuje predstojnik. 

(2) Glede podrobnejše ureditve strokovnega izpita iz prejšnjega 
odstavka se smiselno uporablja določba tretjega odstavka 171. 
člena. 

XXIII. poglavje 
PRISTOJNOSTI NA PODROČJU SISTEMA JAVNIH 

USLUŽBENCEV 

Organ državne uprave, pristojen za kadrovske 
zadeve 

173. člen 

Organ, pristojen za kadrovske zadeve, 

1. nadzira izvajanje tega zakona in na njegovi podlagi izdanih 
predpisov ter skrbi za njihovo pravilno izvajanje, 

2. vodi centralno kadrovsko evidenco in evidenco internega 
trga dela za organe državne uprave, 

3. usklajuje predloge načrtov delovnih mest za organe državne 
uprave v skladu s tem zakonom, 

4. skrbi za usklajeno in nadzirano izvajanje reorganizacije na 
ravni organov državne uprave; 

5. pomaga In svetuje organom na področju upravljanja s 
kadrovskimi viri; 

6. izvaja naloge v zvezi s podeljevanjem štipendij v organih 
državne uprave; 
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7. opravlja naloge na področju usposabljanja in izpopolnjevanja 
javnih uslužbencev; 

8. organizira izvajanje državnega izpita iz javne uprave, 
strokovnega upravnega izpita, strokovnega izpita iz 
upravnega postopka in drugih strokovnih izpitov, razen tistih, 
ki se izvajajo v organu; 

9. opravlja naloge strokovno-tehnične pomoči za komisijo za 
pritožbe pri vladi; 

10. opravlja strokovne naloge za odločitve vlade na področju 
kadrovskega poslovanja; 

11. z izobraževalnimi zavodi usklajuje možnosti za izvajanje 
teoretičnega in praktičnega usposabljanja vajencev, dijakov 
in študentov v organih državne uprave; 

12. opravlja druge zadeve na področju sistema javnih 
uslužbencev v organih oziroma na področju upravljanja s 
kadrovskimi viri v skladu z zakonom. 

XXIV. poglavje 
URADNIŠKI SVET 

Naloge uradniškega sveta 
174. člen 

(1) S tem zakonom se ustanovi uradniški svet. 

(2) Uradniški svet skrbi za izvajanje izbire uradnikov na položajih 
iz četrtega odstavka 60. člena tega zakona in daje vladi ter 
državnemu zboru mnenja o predpisih, ki urejajo uradniški sistem 
in položaj uradnikov. 

(3) Uradniški svet v sodelovanju z reprezentativnimi sindikati v 
organu in strokovnimi združenji javnih uslužbencev v državnih 
organih in upravah lokalnih skupnosti sprejme kodeks etike javnih 
uslužbencev v državnih organih in upravah lokalnih skupnosti. 

(4) Uradniški svet je pri svojem delu samostojen. Članom 
uradniškega sveta pripada sejnina, katere višino določi uradniški 
svet. 

Sestava uradniškega sveta 
175. člen 

(1) Uradniški svet ima dvanajst članov, ki se imenujejo na naslednji 
način: 

1. tri člane imenuje predsednik republike izmed strokovnjakov 
s področja javnega sektorja; 

2. tri člane izvolijo izmed sebe uradniki z nazivom višji sekretar 
v organih državne uprave; 

3. dva člana imenujejo reprezentativni sindikati dejavnosti 
oziroma poklicev v organih; 

4. štiri člane imenuje vlada na predlog ministra, pristojnega za 
upravo. 

(2) Predsednika uradniškega sveta izvolijo člani sveta izmed 
sebe s tajnim glasovanjem z večino glasov vseh članov. 

Izvolitev in razrešitev 
176. člen 

(1) Člane uradniškega sveta se izvoli oziroma imenuje za dobo 
šestih let. Članu uradniškega sveta, ki je bil imenovan oziroma 
izvoljen namesto člana, ki mu je predčasno prenehal mandat, 
poteče mandat z iztekom mandata uradniškega sveta. 
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(2) Predsedniku ali članu uradniškega sveta predčasno preneha 
mandat v primeru odstopa ali z razrešitvijo. 

(3) Predsednik ali član uradniškega sveta se razreši z upravno 
odločbo, če to sam zahteva, če svojih nalog ne opravlja ali jih 
opravlja nestrokovno ali v nasprotju s poslovnikom uradniškega 
sveta. O razrešitvi odloča organ, ki je pristojen za imenovanje 
predsednika oziroma člana uradniškega sveta; o razrešitvi 
predsednika oziroma člana uradniškega sveta iz tretje točke 
prvega odstavka 175. člena odloča sam uradniški svet. 

(4) Vlada lahko razreši člana uradniškega sveta iz četrte točke 
prvega odstavka 175. člena ne glede na določbe prejšnjega 
odstavka. 

Volitve v uradniški svet 
177. člen 

(1) Volitve članov uradniškega sveta razpiše predsednik republike 
najmanj tri mesece pred iztekom mandata uradniškega sveta. 

(2) Če je zaradi predčasnega prenehanja mandata člana 
uradniškega sveta potrebno razpisati nadomestne volitve, jih 
predsednik republike razpiše najkasneje en mesec po prenehanju 
funkcije člana uradniškega sveta. 

(3) Od razpisa volitev do dneva glasovanja mora poteči najmanj 
50 dni. 

(4) Volitve članov uradniškega sveta so tajne. Za volitve se 
smiselno uporabljajo določbe zakona o sodiščih, ki urejajo volitve 
v sodni svet. Volilno komisijo imenuje predsednik republike. 

Način dela 
178. člen 

(1) Uradniški svet skrbi za izbiro uradnikov na položajih iz četrtega 
odstavka 60. člena tega zakona z določanjem standardov 
strokovne usposobljenosti, meril za izbiro in metod preverjanja 
usposobljenosti. 

(2) Uradniški svet za posamezne postopke javnih natečajev 
imenuje natečajne komisije. V natečajno komisijo se lahko imenujejo 
tudi člani uradniškega sveta. 

(3) Poleg članov uradniškega sveta se lahko v natečajno komisijo 
za izbiro uradnika v organu državne uprave imenujejo uradniki. 

(4) V natečajno komisijo se lahko imenujejo tudi strokovnjaki s 
področja javne uprave, upravljanja s kadrovskimi viri in s področja, 
na katerem bo uradnik opravljal vodstvene naloge. 

(5) Strokovno-tehnična in administrativna opravila za uradniški 
svet opravlja organ, pristojen za kadrovske zadeve. Pri tem organu 
se zagotavljajo tudi sredstva za delo uradniškega sveta. 

XXV. poglavje 
NADZOR NAD IZVAJANJEM TEGA ZAKONA 

Inšpekcija za sistem javnih uslužbencev 
179. člen 

Nadzor nad izvajanjem tega zakona opravljajo inšpektorji za sistem 
javnih uslužbencev (v nadaljevanju: inšpektorji). Za nadzor po 
tem poglavju se ne uporabljajo določbe zakona, ki ureja 
inšpekcijski nadzor. 

Opravljanje nadzora 
180. člen 

(1) Inšpektor ima pravico vpogleda v vso dokumentacijo in v 
evidence podatkov v zvezi z delovnim razmerjem javnih 
uslužbencev. 

(2) Inšpektor opravlja preglede po uradni dolžnosti. 

(3) Inšpektor nadzoruje zlasti: 

1. skladnost aktov o sistemizaciji z zakonom in podzakonskimi 
predpisi; 

2. skladnost splošnih aktov s področja sistema javnih 
uslužbencev z zakonom in podzakonskimi predpisi; 

3. zakonitost in pravilnost posredovanja podatkov v centralno 
kadrovsko evidenco in vodenja zbirke dokumentov v zvezi s 
kadrovsko evidenco; 

4. pravočasnost in pravilnost izdajanja posamičnih aktov; 
5. zakonitost pogodb o zaposlitvi; 
6. skladnost zaposlovanja s kadrovskim načrtom in siceršnjo 

pravno pravilnost zaposlovanja; 
7. vodenje natečajnih postopkov; 
8. zakonitost aktov o imenovanju v naziv ali na položaj; 
9. vodenje postopkov ocenjevanja delovnih in strokovnih kvalitet 

in postopkov napredovanja ter premestitev; 
10. vodenje postopkov reorganizacije; 
11. vodenje postopkov ugotavljanja nesposobnosti javnih 

uslužbencev za opravljanje dela 
12. izvajanje programov izobraževanja, usposabljanja in 

izpopolnjevanja. 

Način dela inšpektorja 
181. člen 

(1) Inšpektor je samostojen pri opravljanju inšpekcijskega 
nadzora. 

(2) Pooblastilo za opravljanje nadzora se izkazuje s službeno 
izkaznico. Obrazec izkaznice in postopek za njeno izdajo predpiše 
minister, pristojen za upravo. 

(3) Inšpektor mora varovati tajnost osebnih in drugih podatkov, s 
katerimi se seznani pri opravljanju nadzorstva. 

(4) Inšpektor sestavi o opravljenem pregledu zapisnik in ga 
najkasneje v 30 dneh od opravljenega pregleda pošlje predstojniku 
organa, v katerem je bil opravljen nadzor in ministru, pristojnemu 
za upravo. 

(5) V osmih dneh od vročitve zapisnika iz prejšnjega odstavka 
lahko predstojnik vloži ugovor pri ministru, pristojnemu za upravo. 

Ukrepi inšpektorja 
182. člen 

(1) Če inšpektor ugotovi nezakonitosti ali nepravilnosti v 
poslovanju po tem zakonu, lahko predlaga 

1. predstojniku uvedbo disciplinskega postopka zoper 
odgovorno osebo, 

2. pristojni komisiji za pritožbe razveljavitev nezakonitega akta, 
3. predstojniku organa in ministru, pristojnemu za upravo, 

ukrepe, ki so potrebni za odpravo nepravilnosti. 

(2) Če inšpektor ugotovi dejanja, ki pomenijo prekrške po tem 
zakonu, mora predlagati postopek o prekršku. 
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(3) Inšpektor mora obravnavati vloge javnih uslužbencev in 
reprezentativnih sindikatov dejavnosti ali poklica oziroma 
reprezentativnih sindikatov v organu v zadevah iz svoje 
pristojnosti in vlagatelje obvestiti o svojih ugotovitvah. 

XXVI. poglavje 
KAZENSKE DOLOČBE 

183. člen 

Z denarno kaznijo od 100.000 tolarjev do 150.000 tolarjev se 
kaznuje za prekršek predstojnik oziroma pooblaščena oseba, ki: 

1. dovoli vpogled v kadrovsko evidenco osebi, ki nima pravice 
vpogleda; 

2. v nasprotju s tem zakonom ne omogoči javnemu uslužbencu 
vpogled ali prepis oziroma preslikavo podatkov iz kadrovske 
evidence; 

3. uvrsti na seznam kandidatov za izbirni postopek osebo, ki na 
podlagi predloženih dokazil ne izpolnjuje natečajnih pogojev; 

4. ne obvesti reprezentativnega sindikata v organu ali organa, 
pristojnega za kadrovske zadeve, o uvedeni reorganizaciji; 

5. krši pravila socialnega partnerstva iz 26. člena tega zakona; 
6. v nasprotju z določbami tega zakona sklene delovno razmerje 

za uradniško delovno mesto brez javnega natečaja ali v 
nasprotju s predpisanimi pogoji za delovno mesto; 

7. zaposli ali odloči o napredovanju v nasprotju s kadrovskim 
načrtom. 

PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 

XXVII. poglavje 

184. člen 

Zakoni, ki urejajo delovna razmerja javnih uslužbencev v osebah 
javnega prava, se uskladijo s prvim delom tega zakona najkasneje 
v enem letu od začetka njegove uporabe. 

185. člen 

Najkasneje v roku šestih mesecev od dneva, ko začne veljati ta 
zakon, pozove vlada reprezentativne sindikate v državnih organih 
in upravah lokalnih skupnosti k začetku kolektivnih pogajanj. 

186. člen 

Predpisi za izvrševanje tega zakona morajo biti izdani najkasneje 
v roku devetih mesecev od dneva, ko začne veljati. 

187. člen 

Centralna kadrovska evidenca po tem zakonu se vzpostavi 
najkasneje v enem letu po začetku njegove uporabe. 

188. člen 

(1) Najkasneje šest mesecev po uveljavitvi tega zakona morajo 
biti imenovani člani komisije za pritožbe. 

(2) Predlagatelji sporočijo predloge za imenovanje predsednika 
in članov komisij za pritožbe najkasneje v treh mesecih po 
uveljavitvi tega zakona. 

(3) Če komisija za pritožbe iz tretje točke drugega odstavka 35. 
člena ni imenovana v roku iz prvega odstavka tega člena, se v 
nadaljnjih treh mesecih imenujejo dodatni členi komisije za pritožbe 
iz prve točke drugega odstavka 35. člena tega zakona. 

189. člen 

(1) Najkasneje tri mesecev po začetku uporabe tega zakona 
morajo organi in organizacije sprejeti sistemizacijo v skladu s tem 
zakonom in podzakonskimi predpisi. 

(2) Najkasneje do 1.1.2004 se javni uslužbenci razporedijo na 
delovna mesta v skladu s sprejeto sistemizacijo. 

(3) O razporeditvi po tem členu se izda sklep. Ob prvi premestitvi 
v soglasju med javnim uslužbencem in delodajalcem se sklene 
pogodba o zaposlitvi; v primeru, da ne pride do soglasja volj, izda 
predstojnik sklep, ki nadomešča pogodbo. 

190. člen 

(1) Prve volitve v uradniški svet razpiše predsednik republike 
najkasneje dva meseca pred začetkom uporabe tega zakona. 
Volilno komisijo imenuje vlada. 

(2) Ne glede na določbo druge točke prvega odstavka 175. člena 
tega zakona na prvih volitvah v uradniški svet člane iz vrst 
uradnikov volijo uradniki v organih državne uprave na delovnih 
mestih generalni sekretar, državni podsekretar in načelnik 
upravne enote. 

(3) Člane uradniškega sveta iz prve, tretje in četrte točke prvega 
odstavka 175. člena pristojni organ imenuje najkasneje dva 
meseca pred začetkom uporabe tega zakona. 

191. člen 

(1) Predstojnikom organov v sestavi in predstojnikom vladnih 
služb z dnem začetka uporabe tega zakona preneha funkcija; če 
izpolnjujejo predpisane pogoje za položaj in če s tem soglašajo, 
nadaljujejo z delom kot vršilci dolžnosti v statusu uradnika do 
imenovanja uradnikov na te položaje po opravljenih natečajnih 
postopkih. 

(2) Postopki natečajev za položaje generalnih direktorjev v 
ministrstvih, direktorjev organov v sestavi ministrstev in direktorjev 
vladgih služb v skladu s tem zakonom se lahko začnejo izvajati 
ob začetku uporabe tega zakona, sproženi pa morajo biti 
najkasneje v enem mesecu po oblikovanju vlade po prvih 
parlamentarnih volitvah po začetku uporabe tega zakona. 

(2) V času od sprožitve natečajnega postopka do imenovanja 
generalnega direktorja v skladu s tem zakonom se lahko brez 
natečaja imenuje vršilec dolžnosti generalnega direktorja. Vršilec 
dolžnosti po preteku dobe, za katero je imenovan, nima pravice 
do odpravnine. 

(3) Namestnikom predstojnikov in drugim osebam v organih 
državne uprave, ki imajo status funkcionarja, z dnem začetka 
uporabe tega zakona preneha funkcija. 

(4) Državni sekretar, predstojnik organa v sestavi, predstojnik 
vladne službe in osebe iz prejšnjega odstavka imajo pravico do 
imenovanja v uradniški naziv v skladu s 194. členom glede na 
naziv, ki so ga dosegli pred imenovanjem na funkcijo, in do 
razporeditve na delovno mesto, ki ustreza temu nazivu. Če takega 
delovnega mesta ni, se jih razporedi na delovno mesto, ki ustreza 
njihovi izobrazbi in za katero izpolnjujejo pogoje. Če jim tudi takega 
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delovnega mesta v organu ali v drugih organih ni mogoče zagotoviti, 
jim delovno razmerje preneha, imajo pa pravico do odpravnine v 
skladu s predpisi, ki urejajo delovna razmerja. 

192. člen 

Šteje se, da izpolnjujejo pogoje glede strokovne izobrazbe za 
naziv referent IV uradniki, ki ob začetku uporabe tega zakona 
delajo na delovnih mestih, ki se prevedejo v ta naziv, in imajo 
najmanj IV. stopnjo izobrazbe. 

193. člen 

(1) Šteje se, da izpolnjujejo pogoj glede strokovnega izpita po tem 
zakonu uradniki, ki so na dan, ko se začne uporabljati ta zakon, 
v delovnem razmerju pri državnem organu ali upravi lokalne 
skupnosti in so pridobili naziv višjega upravnega delavca ali 
upravnega delavca po predpisih, ki so veljali pred uveljavitvijo 
tega zakona, če imajo najmanj pet let službene dobe. Drugi uradniki, 
razen tistih, ki so opravili ustrezen strokovni izpit, po Zakonu o 
pripravništvu, strokovnih izpitih in izpopolnjevanju strokovne 
izobrazbe delavcev v državni upravi in pravosodju (Uradni list 
RS, št. 8/80, 27/85, 35/85, 39/85,18/93 in 13/94), pravosodni izpit 
oziroma državni pravniški izpit, morajo strokovni izpit opraviti v 
dveh letih od začetka uporabe tega zakona, sicer jim preneha 
delovno razmerje. 

(2) Šteje se, da so opravili strokovni izpit iz upravnega postopka 
uradniki, ki so opravili strokovni izpit za višjo in visoko strokovno 
ter univerzitetno izobrazbo, katerega sestavni del je tudi upravni 
postopek, oziroma uradniki, ki so opravili preizkus strokovne 
usposobljenosti za dejanja v upravnem postopku po Zakonu o 
pripravništvu, strokovnih izpitih in izpopolnjevanju strokovne 
izobrazbe delavcev v državni upravi in pravosodju (Uradni list 
RS, št. 8/80, 27/85, 35/85, 39/85,18/93 in 13/94) pred uveljavitvijo 
zakona o splošnem upravnem postopku. 

(3) Šteje se, da izpolnjujejo pogoj glede strokovnega izpita za 
izvrševanje posebnih dolžnosti in pooblastil uradniki, ki so na 
dan, ko se začne uporabljati ta zakon, v delovnem razmerju pri 
državnem organu ali upravi lokalne skupnosti in so pridobili naziv 
višjega upravnega delavca ali upravnega delavca, ter so opravili 
strokovni izpit v skladu s posebnimi predpisi. 

(4) Javni uslužbenci, ki so na dan, ko se začne uporabljati ta 
zakon, pripravniki, opravljajo strokovni izpit po opravljanem 
pripravništvu po predpisih, ki so veljali do dneva, ko se začne 
uporabljati »a zakon. Opravljen strokovni izpit se šteje za 
izpolnjevanje pogoja glede predpisanega strokovnega izpita za 
imenovanje v naziv po tem zakonu. 

194. člen 

(1) Nazivi višjih upravnih delavcev in upravnih delavcev v organih, 
upravah lokalnih skupnosti in pravosodnih organih se najkasneje 
do 1.1.2004 prevedejo v nove uradniške nazive glede na 
izhodiščne količnike za določitev osnovne plače, določene v 
zakonu oziroma podzakonskem predpisu, in sicer na naslednji 
način: 

nazivi s količnikom 6,36 in več v naziv sekretar; 
nazivi s količnikom od 5,31 do 6,35 v naziv podsekretar; 
nazivi s količnikom od 4,81 do 5,30 v naziv višji svetovalec I; 

- nazivi s količnikom od 4,41 do 4,80 v naziv višji svetovalec II; 
nazivi s količnikom od 4,01 do 4,40 v naziv višji svetovalec 
III; 
nazivi s količnikom od 3,61 do 4,00 v naziv svetovalec I; 

nazivi s količnikom od 3,31 do 3,60 v naziv svetovalec II; 
nazivi s količnikom od 3,01 do 3,30 v naziv svetovalec III; 
nazivi s količnikom od 2,81 do 3,00 v naziv višji referent I; 
nazivi s količnikom od 2,66 do 2,80 v naziv višji referent II; 

- nazivi s količnikom od 2,51 do 2,65 v naziv višji referent III; 
nazivi s količnikom od 2,41 do 2,50 v naziv referent I; 
nazivi s količnikom od 2,31 do 2,40 v naziv referent II; 
nazivi s količnikom od 2,11 do 2,30 v naziv referent III; 
nazivi s količnikom od 2,01 do 2,10 v naziv referent IV; 
nazivi s količnikom od 1,81 do 2,00 v začasni naziv sodelavec 
I; 
nazivi s količnikom 1,80 v začasni naziv sodelavec II. 

(2) Za izhodiščni količnik se šteje količnik, ki je v zakonu ali 
podzakonskem predpisu določen kot količnik za določitev 
osnovne plače (količnik delovnega mesta brez napredovanj v 
višje plačilne razrede). 

(3) Do prevedbe uradnik ohrani naziv, pridobljen po prejšnjih 
predpisih. 

(4) Osebe, zaposlene v organih, ki opravljajo spremljajoča dela iz 
tretjega odstavka 23. člena, ki opravljajo to delo v nazivu višjega 
upravnega ali upravnega delavca, nimajo pravice do prevedbe 
naziva, razen če so bile na ta spremljajoča dela premeščena z 
delovnega mesta, ki se po tem zakonu šteje kot uradniško 
delovno mesto. 

(5) Prevedba nazivov v Slovenski vojski se izvede ob smiselni 
uporabi prvega odstavka tega člena z vladno uredbo. 

195. člen 

(1) Za uradniške nazive se do začetka uporabe zakona o sistemu 
plač v javnem sektorju določijo naslednji količniki za določitev 
osnovne plače: 

1. nazivi prve stopnje: 8,00 
2. nazivi druge stopnje: 6,80 
3. nazivi tretje stopnje: 6,00 
4. naziv četrte stopnje: 5,30 
5. naziv pete stopnje: 4,80 
6. naziv šeste stopnje: 4,40 
7. naziv sedme stopnje: 4,00 
8. naziv osme stopnje: 3,60 
9. naziv devete stopnje: 3,30 
10. naziv desete stopnje: 3,00 
11. naziv enajste stopnje: 2,80 
12. naziv dvanajste stopnje: 2,65 
13. naziv trinajste stopnje: 2,50 
14. naziv štirinajste stopnje: 2,40 
15. naziv petnajste stopnje: 2,30 
16. naziv šestnajste stopnje: 2,10 
17. začasni naziv sodelavec I: 2,00 
18. začasni naziv sodelavec II: 1,80 

(2) Za pripadnike Slovenske vojske se do začetka uporabe 
zakona o sistemu plač v javnem sektorju določijo količniki za 
določitev osnovne plače z vladno uredbo ob smiselni uporabi 
določbe prejšnjega odstavka. 

(3) Za izhodiščni količnik se šteje količnik, ki je v zakonu ali 
podzakonskem predpisu določen kot količnik za določitev 
osnovne plače (količnik delovnega mesta brez napredovanj v 
višje plačilne razrede). 

(4) Uradniki obdržijo količnike za določitev osnovne plače, 
pridobljene z napredovanjem v skladu z zakonom o razmerjih 
plač v javnih zavodih, državnih organih in v organih lokalnih 
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skupnosti (Uradni list RS, št. 18/94, 13/95, 36/96, 20/97, 39/99, 
86/99 in 98/99), če so ti višji od količnika iz prvega odstavka tega 
člena, ter dodatke, določene na podlagi zakona oziroma 
podzakonskega predpisa. Ob sprejemu sistemizacije v skladu s 
prvim odstavkom 189. člena tega zakona, se ponovno preveri 
utemeljenost količnikov določenih na podlagi prvega odstavka 
65. člena zakona o delavcih v državnih organih (Uradni list RS, št. 
15/90, 5/91, 18/91, 22/91, 2/91 -1, 4/93, 18/94, 41/94, 70/97, 87/ 
97 in 38/99). 

(5) Uradniki ohranijo pravico do nadaljnjih napredovanj v skladu z 
zakonom o razmerjih plač v javnih zavodih, državnih organih in v 
organih lokalnih skupnosti. Uradnik, ki ob prevedbi v naziv pridobi 
višji izhodiščni količnik za določitev osnovne plače, ima ne glede 
na določbe Zakona o razmerjih plač v javnih zavodih, državnih 
organih in v organih lokalnih skupnosti oziroma na njegovi podlagi 
izdanih podzakonskih predpisov pravico do tolikšnega števila 
napredovanj v višji plačilni razred, da lahko v istem nazivu doseže 
največ količnik za določitev osnovne plače, ki bi ga dosegel ob 
napredovanju v najvišji plačilni razred naziva, ki ga je imel pred 
prevedbo. 

(6) Za strokovno-tehnična delovna mesta do začetka uporabe 
zakona o sistemu plač v javnem sektorju veljajo količniki, določeni 
v zakonu o razmerjih plač v javnih zavodih, državnih organih in v 
organih lokalnih skupnosti. Za strokovno-tehnična delovna mesta 
na področju informatike, civilnega letalstva, zdravniške službe in 
druga strokovno-tehnična delovna mesta, za katera v zakonu o 
razmerjih plač v javnih zavodih, državnih organih in v organih 
lokalnih skupnosti ni določen količnik, se začasno, do začetka 
uporabe zakona o sistemu plač v javnem sektorju za vse organe 
določi količnik za določitev osnovne plače z uredbo. 

(7) Za napredovanje uradnikov v prvem kariernem razredu v 
višje plačilne razrede se določijo plačilni razredi s količniki 9,50, 
10,00 in 10,50. 

(8) Položajne dodatke za organe državne uprave, pravosodne 
organe in uprave lokalnih skupnosti določi vlada z uredbo. 

196. člen 

(1) Glede pravic in obveznosti, ki jih predpisi določajo za višje 
upravne delavce, se za višje upravne delavce štejejo uradniki v 
nazivih prve do šeste stopnje. 

(2) Uradniki v drugih nazivih se štejejo za upravne delavce. 

197. člen 

(1) Za načelnike upravnih enot, generalne sekretarje in tajnike 
občin oziroma direktorje občinskih uprav, ki so ob začetku uporabe 
tega zakona na položaju, začne z dnem začetka uporabe tega 
zakona teči, ne glede na določbo tretjega odstavka 82. člena, 
štiriletna doba imenovanja na položaj; uradniki, ki ne izpolnjujejo 
predpisanih pogojev za položaj, se premestijo na delovna mesta, 
ustrezna njihovi izobrazbi. 

(2) Prejšnji odstavek ne velja za uradnike, proti katerim v skladu 
z veljavnimi predpisi ob začetku uporabe tega zakona poteka 
postopek ugotavljanja kazenske odgovornosti v zvezi z 
opravljanjem dela disciplinske odgovornosti oziroma postopek 
ugotavljanja nesposobnosti. Navedenim uradnikom se doba 
imenovanja na način iz prejšnjega odstavka podaljša po končanem 
postopku, če jim v postopku ni izrečena sankcija razrešitve s 
položaja, oziroma če jim ne preneha delovno razmerje. Šteje se, 
da podaljšana štiriletna doba imenovanja po tem odstavku začne 
teči z dnem začetka uporabe tega zakona. 

(3) Potek dobe imenovanj za uradnike iz prvega odstavka tega 
člena, ne vpliva na delovno razmerje, sklenjeno za nedoločen 
čas. Ne glede na določbo prvega odstavka tega člena in tretjega 
odstavka 81. člena tega zakona nadaljuje direktor občinske 
uprave, ki ima srednješolsko ali višješolsko izobrazbo, z 
opravljanjem dela na položaju tajnika občine oziroma direktorja 
občinske uprave v nazivu, v katerega je bil preveden v skladu s 
prvim odstavkom 194. člena tega zakona, do izteka mandata iz 
prvega odstavka tega člena. Direktor občinske uprave, ki po 
izteku mandata iz tega člena ne izpolnjuje predpisanih pogojev za 
položaj, se premesti na delovno mesto, ki ustreza njegovi 
izobrazbi. 

198. člen 

Vlada sprejme prvi splošni program usposabljanja in 
izpopolnjevanja po uveljavitvi proračuna za leto 2004. 

199. člen 

Postopki odločanja o pravicah in obveznostih iz delovnih razmerij, 
o disciplinski in odškodninski odgovornosti ter postopki 
ugotavljanja nesposobnosti in postopki razrešitev, pričeti pred 
začetkom uporabe tega zakona, se nadaljujejo po določbah 
zakonov, ki veljajo do začetka uporabe tega zakona. 

200. člen 

(1) Javni uslužbenci, ki so bili v skladu s prvim odstavkom 9. 
člena Uredbe o spremembah in dopolnitvah uredbe o skupnih 
osnovah in kriterijih za notranjo organizacijo in sistemizacijo 
delovnih mest v organih državne uprave (Uradni list RS, št. 56/ 
98, v nadaljevanju tega člena: uredba) razporejeni na delovno 
mesto, za katero je predpisana ena stopnja višje izobrazbe, kot 
jo imajo, obdržijo ob dnevu začetka uporabe tega zakona 
razporeditev na delovno mesto. Uradniki iz tega odstavka ob 
začetku uporabe tega zakona obdržijo naziv. 

(2) Javni uslužbenci, ki so bili v skladu z drugim odstavkom 9. 
člena uredbe razporejeni na delovno mesto s pogojem, da v 
določenem času pridobijo ustrezno stopnjo izobrazbe, pa ne 
izpolnjujejo pogojev iz prvega odstavka 9. člena, ob začetku 
uporabe tega zakona obdržijo naziv in razporeditev na delovno 
mesto s pogojem, da pridobijo ustrezno stopnjo izobrazbe do 
izteka roka, določenega v pogodbi o izobraževanju, oziroma 
najkasneje v dveh letih od začetka uporabe tega zakona. 

(3) V primeru, da javni uslužbenec iz drugega odstavka tega 
člena v določenem času, to je po izteku roka, določenega v 
pogodbi o izobraževanju oziroma v dveh letih od dneva začetka 
uporabe tega zakona, ne izpolni pogoja o pridobitvi ustrezne 
stopnje izobrazbe, se premesti na delovno mesto, za katero 
izpolnjuje pogoje. Uradnik iz tega odstavka se razreši naziva in 
imenuje v naziv, za katerega izpolnjuje predpisane pogoje ter 
premesti na delovno mesto, ki se opravlja v tem nazivu. V primeru, 
da v organu ni ustreznega delovnega mesta, javnemu uslužbencu 
preneha delovno razmerje pod pogoji in na način, ki jih ta zakon 
določa ob ugotovitvi nesposobnosti. 

201. člen 

Do uveljavitve zakona, ki bo urejal materialne in druge pogoje za 
delo predsednika republike, določa predsednik republike s svojim 
aktom organizacijo urada, imenuje generalnega sekretarja urada 
in druge funkcionarje v uradu ter jim določa plače, nadomestila in 
druge prejemke. 
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202. člen 

Do oblikovanja vlade po prvih volitvah v Državni zbor po uveljavitvi 
tega zakona opravlja naloge iz druge do šeste in iz devete do 
enajste točke 173. člena tega zakona Kadrovska služba Vlade 
Republike Slovenije, ostale naloge iz 173. člena tega zakona pa 
ministrstvo, pristojno za upravo. 

203. člen 

(1) Z dnem, ko se začne uporabljati ta zakon, prenehajo veljati: 

1. naslednje določbe zakona o delavcih v državnih organih 
(Uradni list RS, št. 15/90, 5/91,18/91, 22/91, 2/91-1, 4/93, 18/ 
94,41/94,70/97,87/97 in 38/99): I. poglavje, II. poglavje, (razen 
34. do 42. člena, ki veljajo do nove ureditve s kolektivno 
pogodbo), drugi odstavek 65. člena, V. in VI. poglavje; 

2. določbe 56., 57. in 59. člena zakona o sodiščih (Uradni list 
RS, št. 19/94, 45/95, 26/99, 38/99, 28/2000 in 26/2001); 

3. določbe 58. člena zakona o državnem tožilstvu (Uradni list 
RS, št. 63/94. 59/99); 

4. določbe 40. člena zakona o državnem pravobranilstvu (Uradni 
list RS, št. 20/97); 

5. določbe drugega, tretjega in četrtega odstavka 97. člena ter 
100. člen zakona o policiji (Uradni list RS, št. 49/98, 66/98 in 
93/2001); 

6. določbe 44. člena zakona o Slovenski obveščevalno - 
varnostni agenciji (Uradni list RS, št. 23/99); 

7. 54. člen zakona o varuhu človekovih pravic (Uradni list RS, 
71/93,15/94), v delu, ki napotuje na smiselno uporabo zakona 
o delavcih v državnih organih 

8. zakon o pripravništvu, strokovnih izpitih in izpopolnjevanju 
strokovne izobrazbe delavcev v državni upravi in pravosodju 
(Uradni list RS št. 35/85-prečiščeno besedilo); 

9. 24. člen Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 97/99, 
124/2000 in 79/2001); 

(2) Ne glede na določbe področnih zakonov, ki bodo v veljavi ob 
uveljavitvi tega zakona in urejajo položaj javnih uslužbencev v 
organih se glede razvrščanja delovnih mest, glede uradniških 
nazivov, načina odločanja o pravicah oziroma obveznostih javnih 
uslužbencev in sklenitve delovnega razmerja s pogodbo o 
zaposlitvi uporabljajo določbe tega zakona. 

(3) Predpisi, izdani za izvrševanje v prejšnjem odstavku 
navedenih zakonov, se uporabljajo do izdaje novih. 

(4) Določbe zakonov, ki urejajo plače javnih uslužbencev in je 
zanje določen rok veljavnosti do uveljavitve zakona o javnih 
uslužbencih, ostanejo v veljavi. 

(5) Določbe zakona o javnih financah, ki se nanašajo na načrt 
delovnih mest, veljajo za kadrovski načrt. 

204. člen 

Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu 
Republike Slovenije, uporabljati pa se začne eno leto po objavi. 
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2. OBRAZLOŽITEV 

Državni zbor Republike Slovenije je na 15. redni seji dne 25.04.2002 
opravil drugo obravnavo predloga zakona o javnih uslužbencih in 
sprejel amandmaje k predlogu zakona (pregled sprejetih 
amandmajev številka 020-05/98-0020/0006 z dne 25.04.2002). 
Državni zbor Republike Slovenije je naložil Vladi Republike 
Slovenije, da pripravi predlog zakona za tretjo obravnavo in ga 
predloži Državnemu zboru. 

V drugi obravnavi so bili sprejeti amandmaji k 1., 12., 16. členu, 
novi 16.a člen, amandmaji k 33., 35., 36., 42., 56., 62., 63., 66., 
70., 72., 78., 80., 82., 99., 101., 112., 113., 114. členu, novi 115.a 
člen, amandmaji k 117., 118., 121., 124., 126., 134., 137., 139., 
166., 167., 177., 181., 182., 187., 188., 189., 193., 196., 202. 
členu. 

Spremembe in dopolnitve, ki so vnesene v predlog zakona v 
skladu s sprejetimi amandmaji, so: 

v 33. členu: vnaša se večja jasnost v zvezi s podeljevanjem 
in obsegom pooblastila vodji kadrovskega poslovanja. Z 
amandmajem se dodaja pomotoma izpuščena visoka 
strokovna izobrazba s specializacijo ali magisterijem kot eden 
izmed zahtevanih pogojev za vodjo kadrovskega poslovanja. 
Visoka strokovna izobrazba s specializacijo ali magisterijem 
je namreč skozi ves predlog zakona o javnih uslužbencih 
izenačena z univerzitetno izobrazbo, 
v 36. členu: v celotnem zakonu se visoka strokovna izobrazba 
s specializacijo tretira enako kot visoka strokovna izobrazba 
z magisterijem. 

■ v 72. členu: z amandmajem se določa, za katere kategorije 
javnih uslužbencev, ki sklenejo delovno razmerje za določen 
čas, velja možnost povečanja osnovne plače, obenem pa se 
možnost povečanja osnovne plače omejuje na največ 20%. 

- v 80. členu: zahtevnost del in nalog direktorja občinske uprave 
zahteva najmanj visokošolsko strokovno izobrazbo, ne glede 
na velikost občine. Kljub temu pa zaradi specifičnosti delokroga 
mestnih občin predlagamo, da je zahtevana izobrazba za 
direktorja občinske uprave v mestnih občinah višja od 
izobrazbe direktorjev občinskih uprav v drugih občinah. 
Predlagatelj z amandmajem določa spodnjo izobrazbeno mejo, 
ki jo mora imeti direktor občinske uprave, saj meni, da je v 
primeru lokalnih skupnosti pri natančni določitvi zahtevnosti 
tega delovnega mesta potrebno ohraniti določeno stopnjo 
avtonomije. Ni torej izključeno, da bodo tudi v drugih občinah 
zaposleni direktorji občinskih uprav z univerzitetno stopnjo 
izobrazbe. 
v 101., 113., 114. in 118. členu: odpravlja se pretirana 
decentralizacija ocenjevanja in s tem omogoča, da se 
ocenjevanje uredi bolj fleksibilno. Ta ureditev npr. omogoča 
predstojniku, da določi distribucijo ocen po organizacijskih 
enotah. Ob črtanju besede »neposredno« ostaja le še beseda 
»nadrejeni«, to pa je lahko vsak nadrejeni (ne le neposredno 
nadrejeni), vključno s predstojnikom, 
novi 115.a člen: uvaja se možnost distribucije ocen oziroma 
omejitve deleža ocen, ki zagotavljajo redno (ocena »dobro«) 

oziroma pospešeno (ocena »odlično«) napredovanje. Tako 
se preprečujejo zlorabe oziroma izsiljevanje večje mase 
sredstev za plače z nenormalno distribucijo ocen, hkrati pa 
omogoča razlikovanje med organi in organizacijskimi enotami 
glede na njihovo učinkovitost in uspešnost, 
v 117. členu: črta se odvečna beseda »lahko«, z namenom 
bolj jasne opredelitve, da v sistemu napredovanja velja 
določen avtomatizem, ampak pod točno določenimi pogoji 
oziroma na podlagi točno predpisanih ocen za napredovanje, 
v 121. členu: sprememba zagotavlja jasnejšo interpretacijo, 
da lahko disciplinski organ sam ugotavlja znake dejanja, tudi 
če gre za kaznivo dejanje, da torej ni potrebno čakati na 
pravnomočno kazensko sodbo. 
v 126. členu: kršitve, ki imajo znake kaznivega dejanja, so z 
vidika delovnega razmerja tako težke, da morajo zanje veljati 
bistveno daljši absolutni zastaralni roki (roki, ki se štejejo od 
storitve dejanja). 

- v 137. členu: jasno se določa, da ima delodajalec dolžnost, in 
ne zgolj možnost, uveljavljati regresni zahtevek za poplačilo 
izplačane odškodnine. 
v 139. členu: uradniku na položaju se daje možnost, da se 
ekskulpira za slabo delovanje organa oziroma organizacijske 
enote, ki jo vodi, če je s potrebno strokovno skrbnostjo storil 
vse, kar je bilo v njegovih močeh, da slabo delovanje oziroma 
napake odvrne oziroma prepreči. 
v 166. členu: pristojnost za imenovanje izpitne komisije za 
preizkus ocene v ponovljenem strokovnem izpitu mora imeti 
minister, pristojen za upravo, in ne predstojnik organa, v 
katerem je zaposlen kandidat. Določa se tudi organ, ki odloča 
o pritožbi zoper odločitev, sprejeto po preizkusu ocene, 
v 188. členu: sprememba je potrebna zaradi rokovne 
uskladitve z novim zakonom o sistemu plač v javnem sektorju. 

• v 193. členu: sprememba je potrebna zaradi rokovne 
uskladitve z novim zakonom o sistemu plač v javnem sektorju, 
v 196. členu: v slovenskih občinah je trenutno na delovnem 
mestu tajnika občine oziroma direktorja občinske uprave še 
88 zaposlenih, ki ne izpolnjujejo izobrazbenega pogoja iz 
amandmiranega 80. člena. Od tega je 22 takih s srednješolsko 
izobrazbo. Z amandmajem predlagatelj ureja prehodno 
obdobje in sicer tako, da določa trajanje opravljanja dela 
direktorjev občinskih uprav, ki imajo srednješolsko ali 
višješolsko izobrazbo, na položaju tajnika občine oziroma 
direktorja občinske uprave do izteka mandata iz prvega 
odstavka tega člena. Po izteku mandata, če si direktor 
občinske uprave ni pridobil zahtevane izobrazbe, ne more 
več opravljati nalog tajnika občine oziroma direktorja občinske 
uprave in se ga razporedi na delovno mesto, ki ustreza 
njegovi dejanski izobrazbi. 
redakcijski amandmaji: v 1., 63., 78., 99., 112., 124., 167., 
177., 187. in 189. členu. 
zaradi vključitve novega 16.a in 115.a člena so vsi nadaljnji 
členi (tudi v besedilu členov, kjer gre za medsebojno 
sklicevanje členov) preštevilčeni. 
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IZJAVA O SKLADNOSTI PREDLOGA ZAKONA O JAVNIH USLUŽBENCIH 
- tretja obravnava- EVA - 2001 -1711 -0010; EPA 185 - III 

1) Naslov predloga akta: 
Predlog zakona o javnih uslužbencih - tretja obravnava - EVA 
- 2001-1711-0010 

b) Ali je predlog akta usklajen z ostalimi viri prava ES / DA 

c) Razlogi za delno usklajenost oziroma neusklajenost / 

2) Skladnost predloga akta z določbami ..Evropskega 
sporazuma o pridružitvi" 

a) Navedba določb »Evropskega sporazuma o pridružitvi", ki se 
nanašajo na predloženo gradivo: / 

b) V kakšnem obsegu so iz sporazuma izhajajoče obveznosti 
izpolnjene: / 

c) Razlogi za neizpolnitev obveznosti: / 

3) Skladnost predloga akta s predpisi ES 

a) Direktive oziroma drugi sekundarni viri prava ES, ki se 
nanašajo na predlog akta z navedbo usklajenosti (v celoti 
usklajeno, delno usklajeno, neusklajeno): 

Direktiva Sveta EU 91/533/EEC s 14.10.1991 o obveznosti 
delodajalca, da zaposlene seznani s pogoji, ki veljajo za pogodbo 
o zaposlitvi ali za zaposlitveno razmerje, v celoti usklajeno 

Direktiva Sveta EU 97/80/EC s 15.12.1997 o dokaznem bremenu 
v primeru diskriminacije na podlagi spola, v celoti usklajeno 

Direktiva Sveta EU 76/207/EEC z dne 09.02.1976 o uresničevanju 
enakega obravnavanja moških in žensk kar zadeva dostop do 
zaposlitve, poklicnega izobraževanja in napredovanja ter delovnih 
pogojev, v celoti usklajeno 

Direktiva Sveta EU 93/104/EC z dne 12.11.1993 glede določenih 
vidikov razporeditve delovnega časa, v celoti usklajeno 

4) Navedba roka predvidene popolne uskladitve akta z zgoraj 
navedenimi pravnimi viri ES: / 

5) Ali so zgoraj navedeni pravni viri ES prevedeni v 
slovenščino? DA 

6) Ali |e predlog akta preveden in v kateri jezik? NE 

7) Sodelovanje neodvisnih strokovnjakov (PHARE, TAIEX, 
Komisija ES, države članice ES, SIGMA, OECD, Univerza...) 
Strokovnjaki SIGME in strokovnjaki Univerze v Ljubljani 

8) Povezava z Državnim programom za prevzem pravnega 
reda ES in upoštevanje roka za uskladitev: 

Po Državnem programu za prevzem pravnega dela EU do konca 
leta 2002 (Poročevalec DZ, št. 11/111) je določeno, da se v okviru 
področja Reforma javne uprave, sistema javnih uslužbencev in 
izobraževanja in usposabljanja v javni upravi sprejme zakon o 
javnih uslužbencih najkasneje do 2000-11. 

dr. Grega VIRANT 
DRŽAVNI SEKRETAR 

dr. Rado BOHINC 
MINISTER 
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Ljubljana, dne 9.5.2002 

AMANDMAJI VLADE REPUBLIKE 

SLOVENIJE 
K PREDLOGU ZAKONA O JAVNIH 

USLUŽBENCIH - tretja obravnava 

Amandmaja k 16. členu 
1. V prvem stavku četrtega odstavka 16. člena se pred piko doda 
besedilo »in s kolektivnimi pogodbami, ki jih sklepa vlada«. 

Obrazložitev: 
Z amandmajem se omogoča vladi, da z uredbo poenoti ravnanje 
vseh delodajalcev v javnem sektorju, pri katerih država nastopa 
kot ustanovitelj oziroma financer, pri uporabi kolektivnih pogodb, 
ki jih na strani delodajalca sklepa vlada. Ta določba ne posega v 
instrumente razlage kolektivne pogodbe, ki jih določa kolektivna 
pogodba sama, niti ne omogoča vladi, da bi določbe kolektivne 
pogodbe spreminjala. V poštev pride izključno tedaj, ko kolektivna 
pogodba določa pravice oziroma obveznosti v razponu in se 
delodajalec lahko giblje znotraj tega razpona. 

2. V 16. členu se doda nov peti odstavek, ki se glasi: 

•>(5) Uredba iz prejšnjega odstavka ne velja za javni zavod RTV 
Slovenija.« 

Obrazložitev: 
Drugi amandma sledi rešitvam zakona o sistemu plač v javnem 
sektorju, ki izhajajo iz načela, da naj vlada ne posega v pravice 
zaposlenih v javnem zavodu RTV Slovenija; to načelo je uveljavljeno 
zaradi onemogočanja vpliva vlade na novinarsko delo v javnerr, 
zavodu RTV Slovenija. 

Amandma k 17. členu 
17. člen se spremeni tako, da se glasi: 

»V organih in pri osebah javnega prava, ki morajo zagotoviti 
poslovanje tudi v jeziku narodne skupnosti, se v sistemizacijah 
določi ustrezno število delovnih mest, za katera je pogoj tudi 
znanje tega jezika.« 

Obrazložitev: 
Amandma v skladu z razpravo o tem členu v okviru druge 
obravnave zakona prinaša jasnejšo formulacijo člena o delovnih 
mestih, za katera se kot pogoj določi znanje italijanskega oziroma 
madžarskega jezika. 

Amandma k 63. členu 
Za prvim stavkom prvega odstavka 63. člena se doda nov stavek: 

»Natečajna komisija izda o tem, kateri kandidati, ki izpolnjujejo 
pogoje, so glede na svojo strokovno usposobljenosti primerni za 
položaj, odločbo.« 

Na koncu prvega odstavka 63. člena se doda nov stavek: 

»Funkcionarju odločitve iz tega odstavka ni treba posebej 
obrazložiti; o izbiri se ne izda odločba, temveč se izbranega in 
neizbrane kandidate le obvesti.« 

Obrazložitev: 
Z amandmajem se jasneje ureja postopek izbire uradnikov na 
najvišjih položajih. V prvem delu postopka, ko natečajna komisija 
izbere kandidate, ki so po strokovni usposobljenosti primerni za 
položaj, se izda upravna odločba, zoper katero je mogoča 
pritožba. Ta del odločanja je pravno vezan. V drugem delu pa 
funkcionar izmed kandidatov s seznama prosto izbere - njegova 
odločitev ni pravno vezana. 

Amandma k 71. členu 
V 71. členu se pred piko doda besedilo: "in v primeru iz pete točke 
prvega odstavka 68. člena". 

Obrazložitev: 
Nesmiselno je, da bi oseba, ki je prišla na položaj na podlagi 
posebej zahtevnega postopka javnega natečaja, morala še enkrat 
skozi postopek javnega natečaja. Poudariti je treba, da tovrstne 
premestitve uradniku na položaju zakon ne jamči, to torej ni 
njegova pravica. 

Amandma k 79. členu 
Drugi odstavek 79. člena se spremeni tako, da se glasi: 

»(2) V organih, ki kot uradni jezik uporabljajo tudi jezik narodne 
skupnosti, se v sistemizacijah določi ustrezno število delovnih 
mest, za katera je pogoj tudi znanje tega jezika.« 

Obrazložitev: 
Amandma v skladu z razpravo v okviru druge obravnave zakona 
prinaša jasnejšo formulacijo člena o delovnih mestih, za katera 
se kot pogoj določi znanje italijanskega oziroma madžarskega 
jezika. 

Amandma k 100. členu 
Naslov 100. člena se dopolni z besedilom »in konflikt interesov«. 

V 100. členu se dodajo novi peti, šesti in sedmi odstavek, ki se 
glasijo: 

»(5) Uradniki na položajih generalnega direktorja, generalnega 
sekretarja, predstojnika organa v sestavi, predstojnika vladne 
službe, načelnika upravne enote in direktorja občinske uprave 
oziroma tajnika občine ne smejo opravljati pridobitnih dejavnosti, 
razen znanstvenega, raziskovalnega, pedagoškega, 
umetniškega in publicističnega dela oziroma kulturne dejavnosti. • 

(6) Pravne osebe, v katerih ima uradnik na položaju iz prejšnjega 
člena ali njegov zakonec, sorodnik v ravni vrsti oziroma sorodnik 
v stranski vrsti do tretjega kolena več kot 20 - odstotni delež, ne 
smejo poslovati z organom, v katerem uradnik dela. Pogodba, 
sklenjena v nasprotju s tem členom, je nična. 

(7) Uradnik, ki oceni, da je nastal položaj, v katerem bi njegov 
osebni interes lahko vplival na nepristransko in objektivno 
opravljanje njegovih nalog oziroma v katerem okoliščine vzbujajo 
dvom o njegovi nepristranskosti in objektivnosti, mora o tem 
nemudoma obvestiti predstojnika in ravnati v skladu z njegovimi 
navodili. Predstojnik mora v tem primeru zagotoviti, da se naloge 
opravijo tako, da ni ustvarjen vtis pristranskosti oziroma 
neobjektivnosti.« 

Obrazložitev: 
Z amandmajem se določajo ostrejše omejitve glede opravljanja 
dejavnosti za uradnike na najvišjih položajih. Določene so nove 
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omejitve glede poslovanja pravnih oseb, ki so v lasti uradnika na 
položaju oziroma njegovega bližnjega. Določena so tudi splošna 
pravila za ravnanje v primeru konflikta interesov. 

Amandmaja k 120. členu 
1. Za drugim odstavkom 120. člena se doda nov tretji odstavek, ki 
se glasi: 

»(3) Ne glede na določbe prvega in drugega odstavka tega člena 
lahko v višji naziv napreduje uradnik, ki doseže oceno »odlično" 
in je njegovo delo zaradi izjemne usposobljenosti, zanesljivosti in 
rezultatov dela posebej pomembno za organ; izpolnjevanje tega 
pogoja ugotovi na predlog neposredno nadrejenega predstojnik. 
Delež napredovanj po tem odstavku ne sme presegati pet 
odstotkov vseh napredovanj.« 

Dosedanji tretji, četrti in peti odstavek postanejo četrti, peti in 
šesti. 

Obrazložitev: 
Tretji odstavek je izpadel z amandmajem, sprejetim na pobudo 
reprezentativnih sindikatov v drugi obravnavi. Predlagatelj vztraja 
pri besedilu tretjega člena, ki omogoča pospešeno napredovanje 
(»fast track«), pri čemer so s procentualno omejitvijo preprečene 
zlorabe. 

2. Peti odstavek se spremeni tako, da se glasi: 

» (5) Izjemoma lahko uradnik napreduje v za eno ali dve stopnji 
višji naziv v primeru premestitve na zahtevnejše delovno mesto, 
na katerem se lahko naloge opravljajo le v višjem nazivu. Pri tem 
lahko uradnik napreduje le v najnižji naziv, v katerem se lahko 
opravljajo naloge na tem delovnem mestu.« 

Obrazložitev: 
Prav tako predlagatelj z amandmajem vztraja pri prvotnem 
besedilu petega člena (tudi ta je bil spremenjen z amandmajem, 
sprejetim na pobudo reprezentativnih sindikatov v drugi 
obravnavi). Besedilo petega odstavka omogoča pospešeno 
napredovanje v nazivu, če se uradnika premesti na zahtevnejše 
delovno mesto, ki zahteva takšen naziv. Nemožnost takšnega 
napredovanja bi bila v sistemu, ki ni čisti karierni, krivična do 
oseb, ki že opravljajo delo v statusu uradnika, saj bi postavljala v 
privilegiran položaj osebe, ki kandidirajo za delovno mesto in 
pridejo nanj »od zunaj« preko javnega natečaja. 

Amandma k 123. členu 
V dvanajsti točki drugega odstavka 123. člena se za besedo 
»tretjega« doda vejica ter besedilo »petega in šestega«, pred 
piko pa besedilo: »oziroma funkcije in kršitev dolžnosti obveščanja 
o konfliktu interesov po sedmem odstavku 100. člena tega 
zakona«. 

Obrazložitev: 
Amandma je potreben zaradi uskladitve z amandmajem k 100. 
členu. 

Amandma k 189. členu 
Na koncu tretjega odstavka 189. člena se doda besedilo: »Pogodba 
o zaposlitvi se lahko sklene tudi pred premestitvijo.« 

Obrazložitev: 
Z amandmajem se omogoča, da se delovno razmerje oblikuje kot 
pogodbeno, če obstaja soglasje volj, še preden pride do prve 
spremembe. Ta možnost je skladna s konceptom delovnega 
razmerja po tem zakonu kot pogodbenega razmerja. 

\ 
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Predlog zakona o 

INŠPEKCIJSKEM NADZORU (ZIN) 

- tretja obravnava - EPA 242 - III 

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE 

EVA: 2001-1711-0008 
Številka: 188-00/2001-1 
Ljubljana, 09.05.2002 

Vlada Republike Slovenije je na 73. redni seji dne 9.5.2002 
določila besedilo: 

- PREDLOGA ZAKONA O INŠPEKCIJSKEM NADZORU - EU, 

ki ga pošilja v tretjo obravnavo na podlagi sklepa 15. seje 
Državnega zbora Republike Slovenije z dne 19.4.2002, drugega 
odstavka 194. in 195. člena poslovnika Državnega zbora 
Republike Slovenije. 

Hkrati pošilja v obravnavo amandmaje Vlade Republike 
Slovenije k predlogu zakona o inšpekcijskem nadzoru - tretja 
obravnava. 

Vlada Republike Slovenije je na podlagi 45. člena poslovnika 
Vlade Republike Slovenije in na podlagi 176. in 268. člena 
poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije določila, da 
bosta kot njena predstavnika na sejah Državnega zbora in 
njegovih delovnih teles sodelovala: 

- dr. Rado Bohinc, minister za notranje zadeve, 
- dr. Grega Virant, državni sekretar v Ministrstvu za notranje 

zadeve. 

Mirko Bandelj, l.r. 
GENERALNI SEKRETAR 

1. BESEDILO ČLENOV 

I. SPLOŠNE DOLOČBE 

1. člen 
Vsebina zakona 

Ta zakon ureja splošna načela inšpekcijskega nadzora, 
organizacijo inšpekcij, položaj, pravice in dolžnosti inšpektorjev, 
pooblastila inšpektorjev, postopek inšpekcijskega nadzora, 
inšpekcijske ukrepe in druga vprašanja, povezana z inšpekcijskim 
nadzorom. 

2. člen 
Inšpekcijski nadzor 

Inšpekcijski nadzor je nadzor nad izvajanjem oziroma 
spoštovanjem zakonov in drugih predpisov. 

Inšpekcijski nadzor izvršujejo inšpektorice oziroma inšpektorji (v 
nadaljnjem besedilu: inšpektorji) kot uradne osebe s posebnimi 
pooblastili in odgovornostmi. 

3. člen 
Uporaba zakona 

Za inšpekcije, katerih delovanje urejajo posebni zakoni, se ta 
zakon uporablja samo glede tistih vprašanj, ki niso urejena s 
posebnimi zakoni. 

Glede vseh postopkovnih vprašanj, ki niso urejena s tem 
zakonom ali s posebnim zakonom iz prejšnjega odstavka, se 
uporablja zakon, ki ureja splošni upravni postopek. 

Ta zakon, razen določb o organizaciji (od 8. do vključno 11. člena), 
se uporablja tudi za inšpekcijski nadzor, ki ga izvajajo organi 
lokalnih skupnosti, kolikor ni z zakonom, ki ureja lokalno 
samoupravo, ali z drugim zakonom določeno drugače. 
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Ta zakon se ne uporablja za upravno inšpekcijo, proračunsko 
inšpekcijo, obrambno inšpekcijo in druge oblike notranjega 
nadzora nad poslovanjem državnih organov in organov lokalnih 
skupnosti. 

II. NAČELA 

4. člen 
Načelo samostojnosti 

Inšpektorji so pri opravljanju nalog inšpekcijskega nadzora v okviru 
svojih pooblastil samostojni. 

/ 

5. člen 
Načelo varstva javnega interesa in varstva zasebnih 

interesov 

Inšpektorji opravljajo naloge inšpekcijskega nadzora z namenom 
varovanja javnega interesa ter interesov pravnih in fizičnih oseb. 

6. člen 
Načelo javnosti 

Inšpektorji obveščajo javnost o svojih ugotovitvah ter ukrepih, če 
je to potrebno, da se zavarujejo pravice pravnih ali fizičnih oseb, 
ter v primerih, kadar je to potrebno za zagotovitev spoštovanja 
pravnega reda oziroma njihovih odločb. 

7. člen 
Načelo sorazmernosti 

Inšpektorji morajo opravljati svoje naloge tako, da pri izvrševanju 
svojih pooblastil posegajo v delovanje pravnih in fizičnih oseb le v 
obsegu, ki je nujen za zagotovitev učinkovitega inšpekcijskega 
nadzora. 

Pri izbiri ukrepov inšpektor ob upoštevanju teže kršitve izreče 
ukrep, ki je za zavezanca ugodnejši, če je s tem dosežen namen 
predpisa. 

Pri določitvi roka za odpravo nepravilnosti mora inšpektor 
upoštevati težo kršitve, njene posledice za javni interes in 
okoliščine, od katerih je odvisno, v kolikšnem času lahko fizična 
ali pravna oseba, pri kateri inšpektor opravlja nadzor (v nadaljnjem 
besedilu: zavezanec), ob dolžni skrbnosti odpravi nepravilnosti. 

III. ORGANIZACIJA 

8. člen 
Organizacija inšpekcij 

Inšpektorji delujejo v okviru inšpekcij, ki se organizirajo za 
posamezno upravno področje. 

Inšpekcije delujejo v inšpektoratih, ki imajo status samostojnega 
organa v sestavi ministrstva. Če v inšpektoratu deluje več 
inšpekcij, se oblikujejo ustrezne notranje organizacijske enote. 

Izjemoma lahko inšpekcija deluje v organu v sestavi, ki ni 
inšpektorat, če tako določa poseben zakon ali uredba. 

9. člen 
Vodenje inšpekcije 

Predstojnica oziroma predstojnik (v nadaljnjem besedilu: 
predstojnik) inšpektorata je glavna inšpektorica oziroma glavni 
inšpektor (v nadaljnjem besedilu: glavni inšpektor). 

Če je v inšpektoratu organiziranih več inšpekcij, vodi delo 
posamezne inšpekcije direktorica oziroma direktor (v nadaljnjem 
besedilu: direktor) inšpekcije. 

Če inšpekcija deluje v organu v sestavi, ki ni inšpektorat, vodi 
delo inšpekcije direktor inšpekcije. 

10. člen 
Pristojnost glavnega inšpektorja 

Glavni inšpektor vodi in predstavlja inšpektorat, organizira in 
koordinira delo inšpektorjev ter v okviru svojih pooblastil odgovarja 
za zakonitost, kakovost in učinkovitost dela inšpekcije. 

11. člen 
Koordinacija delovanja inšpekcij 

Za medsebojno koordinacijo dela različnih inšpekcij se ustanovi 
Inšpekcijski svet kot stalno medresorsko delovno telo. 

Člani Inšpekcijskega sveta so glavni inšpektorji in direktorice 
oziroma direktorji (v nadaljnjem besedilu: direktorji) inšpekcij 
oziroma drugi predstavniki organov v sestavi, v katerih se opravlja 
inšpekcijski nadzor. 

Inšpekcijski svet na področjih, kjer je za doseganje večje 
učinkovitosti in delovanja inšpekcij potrebno usklajeno ravnanje 
več inšpekcij, usklajuje načrte dela inšpekcij, načrtuje skupno 
izvajanje nalog inšpekcijskega nadzora različnih inšpekcij ter 
odloča o oblikovanju skupin inšpektorjev pri skupnem izvajanju 
nalog ter o načinu njihovega dela. Inšpekcijski svet tudi obravnava 
skupna vprašanja, povezana s problemi pri delovanju inšpekcij, 
in o tem obvešča vlado. Inšpekcijski svet usklajuje reševanje 
organizacije, prostorske, materialne, finančne in administrativne 
problematike delovanja območnih enot in izpostav inšpektoratov. 

Vprašanja, povezana z delom Inšpekcijskega sveta, se uredijo v 
poslovniku, ki ga sprejme Inšpekcijski svet v soglasju z vlado. 

IV. POLOŽAJ, PRAVICE IN DOLŽNOSTI 
INŠPEKTORJEV 

12. člen 
Pogoji za opravljanje nalog inšpekcijskega nadzora 

Če ni s predpisi o posamezni inšpekciji drugače določeno, je 
lahko za inšpektorja imenovana oseba, ki ima: 

univerzitetno ali visoko strokovno izobrazbo, 
najmanj pet let delovnih izkušenj, 

- strokovni Izpit za inšpektorja. 

Ne glede na določbo prejšnjega odstavka je lahko za Inšpektorja 
imenovana oseba, ki nima strokovnega izpita za inšpektorja, če 
ima opravljen strokovni izpit iz upravnega postopka. 
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Inšpektor iz prejšnjega odstavka mora opraviti strokovni izpit za 
inšpektorja v roku enega leta od dneva imenovanja za inšpektorja. 

Inšpektor, ki nima strokovnega izpita za inšpektorja, ne sme izdajati 
odločb, lahko pa opravlja dejanja v postopku pred izdajo odločbe. 

Inšpektor se mora stalno usposabljati za opravljanje svojih nalog 
v skladu s programom, ki ga izda glavni inšpektor oziroma vodja 
inšpekcije. 

13. člen 
Razrešitev v primeru, da inšpektor strokovnega izpita 

ne opravi 

Inšpektor se razreši, če v predpisanem roku iz razlogov, ki so na 
njegovi strani, ne opravi strokovnega izpita. 

Glede posledic razrešitve se uporabljajo določbe zakona, ki ureja 
delovna razmerja v državnih organih, in sicer tiste določbe, ki 
veljajo za primere ugotovitve neprimernosti oziroma 
nesposobnosti za opravljanje dela. 

Inšpektor se razreši v skladu z določbami tega člena tudi v 
primeru, da se inšpektor po svoji krivdi ne usposablja po programu. 

14. člen 
Varovanje položaja inšpektorja 

Inšpektorja se ne sme zaradi delovnih potreb brez njegovega 
soglasja premestiti na drugo delovno mesto, za katero ni določeno 
izvrševanje inšpekcijskih pooblastil. 

15. člen 
Omejitev opravljanja dejavnosti 

Inšpektor ne sme opravljati dejavnosti oziroma ne sme opravljati 
dela za drugega delodajalca na področju, na katerem opravlja 
naloge inšpekcijskega nadzora, razen če gre za znanstveno ali 
pedagoško delo. 

16. člen 
Varovanje poslovne in druge tajnosti ter tajnosti vira 

Inšpektor mora varovati tajnost, s katero se seznani pri opravljanju 
nalog inšpekcijskega nadzora. Dolžnost varovanja tajnosti traja 
tudi po prenehanju delovnega razmerja inšpektorja. 

Inšpektor je dolžan varovati tajnost vira prijave in vira drugih 
informacij, na podlagi katerih opravlja inšpekcijski nadzor. 

17. člen 
Posebne odgovornosti inšpektorjev 

Inšpektor je posebej odgovoren: 

če pri opravljanju nalog nadzora opusti izvršitev nalog oziroma 
ne sprejme ustreznih ukrepov, ki jih je skladno z zakonom 
dolžan izvršiti oziroma sprejeti; 

- če ne poda prijave oziroma ne obvesti pristojnih organov o 
kršitvah zakonov ali drugih predpisov, ki jih je ugotovil pri 
izvrševanju nalog inšpekcijskega nadzora, 

• če opravlja dejavnost oziroma dela iz 15. člena tega zakona. 

Kršitve posebnih odgovornosti so hujše kršitve delovnih 
obveznosti in dolžnosti. 

Inšpektor, proti kateremu je uveden disciplinski postopek zaradi 
težje kršitve delovnih obveznosti in dolžnosti v zvezi z 
opravljanjem nalog inšpekcijskega nadzorstva, ne sme do 
dokončnosti odločbe o disciplinski odgovornosti opravljati nalog 
inšpekcijskega nadzora. 

VI. POOBLASTILA INŠPEKTORJA 

18. člen 
Opravljanje nalog inšpekcijskega nadzora 

Inšpektor samostojno opravlja naloge inšpekcijskega nadzora, 
vodi upravni postopek ter izdaja odločbe in sklepe v upravnem 
postopku. 

Pooblastilo za opravljanje nalog inšpekcijskega nadzora se 
izkazuje s službeno izkaznico in značko. Izkaznico in značko 
izda minister, pristojen za področje, na katerem deluje inšpekcija, 
v soglasju z ministrom, pristojnim za upravo. 

Splošno obliko izkaznice in značke ter postopek za njuno izdajo 
predpiše minister, pristojen za upravo, če poseben zakon ne 
določa drugače. 

19. člen 
Pooblastila inšpektorja 

Pri opravljanju nalog inšpekcijskega nadzora ima inšpektor pri 
fizični ali pravni osebi, pri kateri opravlja inšpekcijski nadzor, 
pravico: 

pregledati prostore, objekte, postroje, naprave, delovna 
sredstva, napeljave, predmete, blago, snovi, poslovne knjige, 
pogodbe, listine in druge dokumente ter poslovanje in 
dokumentacijo državnih organov, gospodarskih družb, 
zavodov, drugih organizacij in skupnosti ter zasebnikov, 

- pregledati poslovne knjige, pogodbe, listine in druge 
dokumente ter poslovanje in dokumentacijo, kadar se vodijo 
in hranijo na elektronskem mediju ter zahtevati izdelavo njihove 
pisne oblike, ki mora verodostojno potrjevati elektronsko 
obliko, 
zaslišati stranke in priče v upravnem postopku, 
pregledati listine, s katerimi lahko ugotovi istovetnost oseb, 
brezplačno pridobiti in uporabljati osebne in druge podatke iz 
uradnih evidenc in drugih zbirk podatkov, ki se nanašajo na 
zavezanca in ki so potrebni za izvedbo inšpekcijskega 
nadzora, 
brezplačno vzeti vzorce blaga in opraviti preiskave vzetih 
vzorcev, 
brezplačno vzeti vzorce materialov in opreme za potrebe 
preiskav, 
fotografirati ali posneti na drug nosilec vizualnih podatkov 
osebe, prostore, objekte, postroje, napeljave in druge 
predmete iz prve alinee, 
reproducirati listine, avdiovizuelne zapise in druge dokumente, 
zaseči predmete, dokumente in vzorce v zavarovanje 
dokazov, 
opraviti druga dejanja, ki so v skladu z namenom 
inšpekcijskega nadzora. 

Pri opravljanju nalog inšpekcijskega nadzora lahko inšpektor za 
največ petnajst dni odvzame dokumentacijo, ki jo potrebuje za 
obravnavanje dejanskega stanja v obravnavani zadevi, če meni, 
da obstaja utemeljen sum kršitev zakonov ali drugih predpisov, in 
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če s tem ne ovira dejavnosti fizične ali pravne osebe. O odvzemu 
dokumentacije izda inšpektor potrdilo. Dokumentacije državnih 
organov, ki je določena kot tajna, inšpektor ne sme odvzeti. 

Vlada lahko z uredbo podrobneje uredi način izvrševanja pooblastil 
inšpektorjev. 

20. člen 
Vstop v prostore, objekte in k napravam zavezanca 

Inšpektor ima pravico brez predhodnega obvestila ter brez 
dovoljenja zavezanke oziroma zavezanca (v nadaljnjem besedilu: 
zavezanca) oziroma njegove odgovorne osebe, ne glede na 
delovni čas, vstopiti v prostore in objekte ter k opremi in napravam 
iz prejšnjega člena, če z zakonom ni drugače določeno. 

Zavezanec lahko inšpektorju, ki nima odločbe pristojnega sodišča, 
odkloni vstop v stanovanjske prostore. 

Če zavezanec brez upravičenih razlogov (drugi odstavek tega 
člena) ne dovoli vstopa v prostore ali objekte, kjer se dejavnost 
opravlja, ima inšpektor pravico vstopiti v prostor mimo volje 
zavezanca ob pomoči policije. Stroške vstopa in morebitno škodo, 
ki pri tem neizogibno nastane, nosi zavezanec. 

21. člen 
Vstop v poslovne in druge prostore, ki ne pripadajo 

zavezancu 

Lastnica oziroma lastnik (v nadaljnjem besedilu: lastnik) ali 
posestnica oziroma posestnik (v nadaljnjem besedilu: posestnik) 
poslovnih, proizvodnih ali drugih prostorov in zemljišča, ki jih je v 
okviru postopka inšpekcijskega nadzora potrebno ogledati, ker 
obstaja utemeljen sum, da zavezanec v njih opravlja dejavnosti 
ali da se tam nahajajo stvari zavezanca, ki so predmet 
inšpekcijskega nadzora, mora dopustiti, da se opravi ogled. 

Oseba iz prejšnjega odstavka sme odkloniti ogled v primeru: 

- da gre za stanovanjske prostore, pa inšpektor nima ustrezne 
sodne odločbe, 

- da bi z ogledom spravila sebe v hudo sramoto, občutno 
premoženjsko škodo ali v kazenski pregon, 

- da bi z ogledom prekršila dolžnost ali pravico varovati 
poslovno, poklicno, umetniško ali znanstveno tajnost, ali 

- v drugih primerih, pri katerih bi z ogledom bila kršena dolžnost, 
da mora ohraniti kot tajnost tisto, kar je izvedela kot duhovnik, 
odvetnik, zdravnik oziroma pri opravljanju drugega poklica ali 
dejavnosti, ki vsebuje enako obveznost. 

Če oseba iz prvega odstavka tega člena brez opravičenih 
razlogov ne dovoli ogleda, se zoper njo lahko uporabijo enaki 
ukrepi, kot zoper pričo, ki noče pričati, če pa kljub temu ne dovoli 
ogleda, se lahko ogled opravi tudi proti njeni volji. 

Če oseba iz prvega odstavka tega člena brez opravičenih 
razlogov ne dovoli ogleda ali te osebe ni mogoče najti, pa obstaja 
nevarnost, da bi bili dokazi, ki se predvidoma nahajajo v prostorih 
iz prvega odstavka tega člena uničeni ali odtujeni, preden bi bilo 
mogoče opraviti ogled teh prostorov, lahko inšpektor te prostore 

zapečati do oprave ogleda, vendar največ za sedem dni oziroma 
do trenutka, ko se ta oseba najde. O tem izda inšpektor poseben 
sklep. 

22. člen 
Pregled stanovanjskih prostorov zavezanca 

Če mora inšpektor pri opravljanju nalog inšpekcijskega nadzora 
pregledati posamezne prostore v stanovanju, pa temu lastnik 
oziroma uporabnik nasprotuje, si mora za pregled teh prostorov 
pridobiti odločbo pristojnega sodišča. 

Sodišče dovoli ogled prostorov iz prejšnjega odstavka, če obstajajo 
razlogi za sum, 

- da se v stanovanju opravlja nedovoljena dejavnost, 
da se v stanovanju opravlja dejavnost v nasprotju s predpisi, 
da se v stanovanju hranijo predmeti, živali ali druge stvari v 
nasprotju s predpisi, ali 

- da bodo pri ogledu stanovanja oziroma posameznih stvari v 
stanovanju ugotovljene druge kršitve predpisov. 

Pri pregledu stanovanjskega prostora v skladu s prejšnjim 
odstavkom morata biti navzoči dve polnoletni osebi kot priči. 
Pregled stanovanjskega prostora je omejen na del stanovanjskega 
prostora, ki ga je treba pregledati za dosego namena 
inšpekcijskega nadzora. 

23. člen 
Nemoteno opravljanje nalog inšpekcijskega nadzora 

Zavezanec mora inšpektorju omogočiti nemoteno opravljanje 
nalog inšpekcijskega nadzora. 

Če inšpektor pri opravljanju nalog inšpekcijskega nadzora naleti 
na fizični odpor ali če tak odpor pričakuje, lahko zahteva pomoč 
policije. 

Policisti nudijo pomoč inšpektorjem skladno z določbami zakona, 
ki ureja policijo. 

VII. POSTOPEK PRI OPRAVLJANJU NALOG 
INŠPEKCIJSKEGA NADZORA 

24. člen 
Stranke v postopku 

Inšpektor mora obravnavati prijave, pritožbe, sporočila in druge 
vloge v zadevah iz svoje pristojnosti in vlagatelje na njihovo zahtevo 
obvestiti o svojih ukrepih. 

Ne glede na določbe zakona o splošnem upravnem postopku 
mora inšpektor obravnavati tudi anonimne prijave, razen če iz 
okoliščin izhaja sum, da so prijave neresne oziroma lažne. 

V postopku inšpektorja ima položaj stranke v postopku zavezanec. 
Vlagateljica oziroma vlagatelj (v nadaljnjem besedilu: vlagatelj) 
pobude, prijave, sporočila ali druge vloge nima položaja stranke 
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25. člen 
Pooblastilo za opravljanje posameznih dejanj v 

postopku 

Posamezna dejanja v postopku pred izdajo odločbe v inšpekcijskih 
zadevah, zlasti ugotavljanje dejstev in okoliščin, pomembnih za 
odločitev, lahko po pooblastilu glavnega inšpektorja opravljajo 
tudi druge uradne osebe, zaposlene v inšpekciji. 

Uradne osebe iz prejšnjega odstavka nimajo inšpekcijskih 
pooblastil in tudi ne morejo izdajati odločb in sklepov, s katerimi se 
ustavi postopek. 

26. člen 
Opravljanje strokovnih del v inšpekcijskih zadevah 

Posamezna strokovna dela v inšpekcijskih zadevah lahko 
opravljajo specializirane organizacije, zavodi ali posamezniki, 
kadar to ni v nasprotju z javnim interesom ali interesi udeležencev 
postopka. 

27. člen 
Odvzem pooblastila za vodenje postopka 

Glavni inšpektor lahko odvzame pooblastilo za vodenje že 
začetega postopka inšpektorju in zadevo dodeli drugemu 
inšpektorju ali sam prevzame vodenje postopka le v primeru, 

da je podan izločitveni razlog po zakonu, ki ureja splošni 
upravni postopek, ali 
ko je uveden disciplinski postopek zoper inšpektorja. 

28. člen 
Ustavitev postopka 

V primeru, da je v postopku inšpekcijskega nadzora ugotovljeno, 
da zavezanec ni storil kršitve zakona ali drugega predpisa, 
inšpektor ustavi postopek s sklepom. V obrazložitvi sklepa 
inšpektor navede obseg opravljenega nadzora in razloge za 
ustavitev postopka. 

V obrazložitvi odločbe, s katero inšpektor naloži zavezancu 
določene ukrepe, se navede tudi obseg opravljenega nadzora in 
ugotovitve, v katerih delih nadzora je inšpektor ugotovil, da 
zavezanec ni kršil predpisov. 

29. člen 
Pravice in dolžnosti zavezanca v postopku 

inšpekcijskega nadzora 

Zavezanec, njegova zakonita ali statutarna zastopnica oziroma 
zastopnik (v nadaljnjem besedilu: zastopnik), pooblaščenka 
oziroma pooblaščenec (v nadaljnjem besedilu: pooblaščenec) in 
odgovorna oseba zavezanca lahko prisostvujejo opravljanju nalog 
inšpekcijskega nadzora, razen v primeru, ko inšpektor oceni, da 
bi njihova prisotnost ovirala učinkovitost inšpekcijskega nadzora; 
o tem izda inšpektor poseben sklep. 

V primeru, da pri postopku inšpekcijskega nadzora nad 
zavezancem, ki je pravna oseba oziroma samostojni podjetnik, 
ni prisoten sam samostojni podjetnik oziroma zakoniti zastopnik, 
statutarni zastopnik ali pooblaščenec zavezanca, lahko inšpektor 
opravi vsa dejanja v postopku in izvede vse dokaze, ne da bi bila 
pri tem potrebna navzočnost zastopnika oziroma pooblaščenca 
zavezanca. 

Če ne gre za nujne in neodložljive ukrepe, inšpektor v primeru iz 
prejšnjega odstavka tega člena pred izdajo odločbe pošlje 
zavezancu zapisnik in ga pozove, da se v določenem roku, ki ne 
sme biti krajši od 48 ur, pisno ali ustno izjavi o ugotovljenih dejstvih 
in okoliščinah. Poziv se zavezancu v tem primeru vroči tako, da 
se ga izroči kateremu od zaposlenih oziroma, če to ni mogoče, 
pusti v objektu. Po preteku tega roka inšpektor izda odločbo, ne 
da bi bilo potrebno dodatno zaslišanje stranke. 

Odgovorna oseba zavezanca mora dati na zahtevo inšpektorja 
in v roku, ki ga določi inšpektor, pisno pojasnilo in izjavo v zvezi s 
predmetom nadzora. 

Če je inšpektor odredil odpravo nepravilnosti in pomanjkljivosti 
ter zavezancu določil rok za njihovo odpravo, mora zavezanec o 
odpravljenih nepravilnostih takoj obvestiti inšpektorja. 

30. člen 
Pritožba zoper odločbo inšpektorja 

Pritožba zoper odločbo inšpektorja ne zadrži njene izvršitve, če 
s posebnim zakonom ni drugače določeno. 

31. člen 
Stroški inšpekcijskega postopka 

Stroške inšpekcijskega postopka, ki so bili nujni za ugotovitev 
dejstev, ki dokazujejo, da je zavezanec kršil zakon ali drug 
predpis, trpi zavezanec. 

Če se inšpekcijski postopek ustavi v skladu s prvim odstavkom 
28. člena tega zakona, trpi stroške inšpekcijskega postopka or- 
gan. Organ trpi tudi stroške dejanj oziroma opravil v inšpekcijskem 
postopku, ki se nanašajo na tisti del nadzora, pri katerem niso 
bile ugotovljene nepravilnosti. 

Če je bil inšpekcijski postopek izveden na podlagi lažne prijave, 
trpi stroške postopka iz prejšnjega odstavka prijavitelj. 

VIII. UKREPI INŠPEKTORJEV 

32. člen 
Ukrepi inšpektorjev 

Če inšpektor pri opravljanju nalog inšpekcijskega nadzora ugotovi, 
da je kršen zakon ali drug predpis oziroma drug akt, katerega 
izvajanje nadzoruje, ima pravico in dolžnost: 

• odrediti ukrepe za odpravo nepravilnosti in pomanjkljivosti v 
roku, ki ga sam določi, 

- izvesti postopke v skladu z zakonom o prekrških, 
- podati kazensko ovadbo za kaznivo dejanje, ki se preganja 

po uradni dolžnosti, 
predlagati pristojnemu organu sprejem ukrepov, 
odrediti druge ukrepe in opraviti dejanja, za katere je 
pooblaščen z zakonom ali drugim predpisom. 

Če inšpektor ugotovi, da si je zavezanec pridobil s storitvijo 
kaznivega dejanja ali prekrška premoženjsko korist, pristojnemu 
organu predlaga njen odvzem. 

V primeru, da inšpektor pri opravljanju nalog inšpekcijskega 
nadzora ugotovi kršitev zakona ali drugega predpisa oziroma 
akta, katerega izvajanje nadzoruje druga inšpekcija, sam ugotovi 
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dejansko stanje ter o svojih ugotovitvah sestavi zapisnik, ki ga 
skupaj s predlogom za ukrepanje posreduje pristojni inšpekciji. 

33. člen 
Preventivni ukrepi inšpektorjev ter opozorila 

Inšpekcije s ciljem preventivnega ukrepanja: 

lahko predhodno najavi inšpekcijski nadzor, 
odgovarjajo na pisna vprašanja posameznikov, podjetij in 
institucij, ki se nanašajo na delovanje inšpekcije, 
preko medijev obveščajo javnost o ugotovljenih nepravilnostih 
ter o posledicah kršitev zakonov in drugih predpisov, 
na druge načine delujejo v smislu osveščanja javnosti. 

Če inšpektor pri opravljanju nalog inšpekcijskega nadzora odkrije 
nepravilnosti in oceni, da je glede na pomen dejanja opozorilo 
zadosten ukrep, ima pravico, da najprej le ustno opozori na 
nepravilnosti ter na njihove posledice in določi rok za njihovo 
odpravo. 

Svoje ugotovitve, izrečeno opozorilo ter rok za odpravo 
pomanjkljivosti navede v zapisniku. Če nepravilnosti niso 
odpravljene v določenem roku, izreče inšpektor druge ukrepe v 
skladu z zakonom. 

34. člen 
Posebni ukrepi inšpektorjev 

Če zavezanec v roku, ki ga določi inšpektor, ne odpravi 
ugotovljenih nepravilnosti in pomanjkljivosti, lahko inšpektor z 
odločbo začasno, do odločitve pristojnega organa, prepove 
opravljanje dejavnosti oziroma odvzame predmete ali 
dokumentacijo, ki jih zavezanec uporablja za kršitve ali so s 
kršitvami nastali. 

Inšpektor začasno, do odločitve pristojnega organa, prepove 
opravljanje dejavnosti oziroma odvzame predmete ali 
dokumentacijo, ki jih zavezanec uporablja za kršitve ali so s 
kršitvami nastali, ne da bi prej določil rok za odpravo nepravilnosti, 
če je to potrebno, da bi se odvrnila neposredna nevarnost za 
življenje ali zdravje ljudi in živali ali za nastanek škode v naravnem 
oziroma življenjskem okolju in na premoženju. 

Inšpektor lahko z odločbo začasno odvzame predmete ali 
dokumentacijo, ki jih zavezanec uporablja za kršitve ali so s 
kršitvami nastali, tudi v primeru, ko ugotovi, da kljub izdani odločbi 
zavezanec ponovi kršitev, 

V primerih iz prvega, drugega in tretjega odstavka tega člena 
mora inšpektor nemudoma začeti postopek pred pristojnim 
organom. 

35. člen 
Ukrepi, povezani s prepovedjo opravljanja dejavnosti 

Inšpektor, ki v skladu s prvim in drugim odstavkom prejšnjega 
člena prepove opravljanje dejavnosti, ima pravico odrediti 
zapečatenje poslovnih ali proizvodnih prostorov, objektov ali drugih 
prostorov, v katerih se opravlja dejavnost, oziroma delovnih 
sredstev, naprav in opreme, s katero se opravlja dejavnost. 

V primeru, da zavezanec ne spoštuje odločbe o prepovedi 
opravljanja dejavnosti, izdane v skladu s prvim in drugim 
odstavkom prejšnjega člena, lahko inšpektor z odločbo naloži 
podjetjem, ki so pristojna za distribucijo električne energije, vode, 
plina ter za telekomunikacijske zveze, da zavezancu v roku 3 dni 

ustavijo njihovo dobavo, oziroma, da zavezancu prekinejo 
telekomunikacijske zveze. Ta ukrep mora biti izveden tako, da ne 
povzroči neposredne škode na delovnih sredstvih ali izdelkih. 
Odločba se vroči tudi zavezancu. 

V odločbi iz prvega odstavka tega člena mora biti navedeno tudi 
opozorilo, da bodo v primeru nespoštovanja te odločbe izrečeni 
ukrepi iz drugega odstavka tega člena. 

V primeru, ko inšpektor ugotovi nepravilnosti in z odločbo odredi 
ukrepe, samostojni podjetniki in gospodarske družbe ne smejo 
za zavezanca opravljati del, ki bi pomenila nadaljevanje kršitev 
oziroma bi bila v nasprotju z odrejenimi ukrepi, če za izdane 
ukrepe vedo oziroma bi glede na okoliščine zanje morali vedeti. 
Inšpektor je dolžan poskrbeti, da so tretje osebe na ustrezen 
način obveščene o ugotovljenih nepravilnostih. 

36. člen 
Ukrepi za varovanje pravic drugih oseb 

Če inšpektor pri opravljanju nalog inšpekcijskega nadzora ugotovi, 
da je zavezanec storil kršitev zakona ali drugih predpisov, ki 
posega v pravice ali pravne koristi drugih pravnih oziroma fizičnih 
oseb, je dolžan te osebe na njihovo zahtevo seznaniti s svojimi 
ugotovitvami, izrečenimi ukrepi in drugimi podatki, potrebnimi za 
uveljavljanje pravic prizadetih oseb. 

Če meni, da je zaradi varovanja pravic drugih oseb to potrebno, 
lahko inšpektor objavi oziroma odredi objavo svoje odločbe ali 
njenega povzetka za določen čas na vidnem mestu v poslovnih 
prostorih zavezanca, na vhodu v te poslovne prostore, v javnih 
glasilih ali na drug primeren način. Stroške objave krije zavezanec. 

IX. ODŠKODNINSKA ODGOVORNOST 

37. člen 
Odškodninska odgovornost države 

Republika Slovenija odgovarja za materialno škodo, ki je bila 
zavezancu ali drugi osebi povzročena s protipravnim dejanjem 
ali opustitvijo inšpektorja pri izvajanju nalog inšpekcijskega 
nadzora. 

V primeru iz prejšnjega odstavka ima Republika Slovenija nasproti 
inšpektorju regresni zahtevek, če je bila škoda povzročena 
naklepno ali iz hude malomarnosti. 

Zavezanec ali tretja oseba lahko zahtevata povračilo škode 
neposredno od inšpektorja le v primeru, da je škoda nastala 
zaradi kaznivega dejanja inšpektorja. 

X. KAZENSKE DOLOČBE 

38. člen 

Z denarno kaznijo 300.000 tolarjev, ki se izterja na kraju samem, 
se kaznuje za prekršek pravna oseba, ki: 

ovira ali onemogoči vstop inšpektorja v prostore, objekte ali k 
napravam (20. člen); 
ne omogoči inšpektorju nemotenega opravljanja nalog 
inšpekcijskega nadzora (23. člen); 
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- na zahtevo inšpektorja in v roku, ki ga določi inšpektor, ne da 
pisnega pojasnila in izjave v zvezi s predmetom nadzora (29. 
člen); 
ne spoštuje z odločbo odrejenih ukrepov inšpektorja; 
ne objavi odločbe inšpektorja ali njenega povzetka v nasprotju 
z odredbo inšpektorja (36. člen); 
poškoduje, odstrani ali prikrije odločbo inšpektorja ali njenega 
povzetka, ki je javno objavljena (36. člen). 

Z denarno kaznijo 100.000 tolarjev, ki se izterja na kraju samem, 
se kaznuje za prekršek iz prejšnjega odstavka tudi odgovorna 
oseba pravne osebe. 

Z denarno kaznijo 200.000 tolarjev, ki se izterja na kraju samem, 
se kaznuje za prekršek samostojni podjetnik posameznik, ki stori 
dejanje iz prvega odstavka tega člena. 

Z denarno kaznijo 100.000 tolarjev, ki se izterja na kraju samem, 
se kaznuje za prekršek fizična oseba, ki stori prekršek iz prvega 
odstavka tega člena. 

Kazen za prekršek iz prvega odstavka tega člena se lahko izreče 
večkrat zapored. 

39. člen 

Z denarno kaznijo 100.000 tolarjev se kaznuje fizična oseba, ki 
poda inšpekciji lažno prijavo. 

40. člen 

Če je s posebnim zakonom, ki ureja pristojnosti posamezne 
inšpekcije, kot prekršek določeno isto dejanje, kot je navedeno v 
38. in 39. členu tega zakona, se izrekajo kazni za prekrške v 
skladu s predpisom, ki je milejši za storilca prekrška. 

XI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 

41. člen 

Osebam, ki so opravile izpite, ki so bili predpisani za opravljanje 
nalog inšpekcijskega nadzora pred uveljavitvijo tega zakona, se 
prizna izpolnjevanje tega pogoja tudi po določilih tega zakona. 
Predstojniki morajo na področjih, kjer doslej še ni bilo mogoče 
opravljanje strokovnega izpita, to omogočiti najkasneje v dveh 
letih od uveljavitve tega zakona. Inšpektor, ki strokovnega izpita 

še ni opravil, mora opraviti strokovni izpit za inšpektorja v roku 
enega leta po uveljavitvi tega zakona oziroma po tem, ko mu je 
zagotovljena ta možnost, drugače se ga razreši v skladu s 13. 
členom tega zakona. 

42. člen 

Inšpekcijski svet se konstituira v dveh mesecih od uveljavitve 
tega zakona. 

Komisija za preprečevanje dela in zaposlovanja na črno, 
ustanovljena na podlagi Zakona o preprečevanju dela in 
zaposlovanja na črno (Uradni list RS, št. 36/00), nadaljuje z delom. 
Način povezovanja njenega dela z delom Inšpekcijskega sveta 
se uredi v poslovniku Inšpekcijskega sveta. 

43. člen 

Inšpekcijski postopki, ki so se začeli pred uveljavitvijo tega zakona, 
se nadaljujejo po predpisih, ki so veljali pred njegovo uveljavitvijo. 

44. člen 

Akti o notranji organizaciji in sistemizaciji morajo biti usklajeni z 
določbami tega zakona najkasneje v šestih mesecih po njegovi 
uveljavitvi. 

45. člen 

Z dnem, ko prične veljati ta zakon, prenehajo veljati določbe 7. 
člena in določbe 83. do 98. člena Zakona o upravi (Uradni list RS, 
št. 67/94, 20/95, 29/95, 80/99). 

46. člen 

Ne glede na četrti odstavek 3. člena tega zakona se določbe tega 
zakona, razen določb o organizaciji, do ureditve v področnih 
zakonih, vendar ne več kot dve leti od uveljavitve tega zakona, 
smiselno uporabljajo tudi za upravno in proračunsko inšpekcijo. 

47. člen 

Ta zakon prične veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu 
Republike Slovenije. 

I 
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2. OBRAZLOŽITEV 

Državni zbor Republike Slovenije je na 15. redni seji dne 19. 04. 
2002 opravil drugo obravnavo predloga zakona o inšpekcijskem 
nadzonj in sprejel amandmaje k predlogu zakona (pregled sprejetih 
amandmajev številka 103-01/01-0002/0002 z dne 22. 04. 2002). 
Državni zbor Republike Slovenije je naložil Vladi Republike 
Slovenije, da pripravi predlog zakona za tretjo obravnavo in ga 
predloži Državnemu zboru. 

V dmgi obravnavi so bili sprejeti amandmaji k 3., 9., 10., 11., 12., 
13., 17., 18., 21., 22., 23., 28., 29., 30., 31., 32., 33., 35., 36., 37., 
38., 39., 40., 41., in za 46. člen (novi 46. člen). Vsi sprejeti amandmaji 
so vključeni v predlog zakona o inšpekcijskem nadzoru za tretjo 
obravnavo. 

Spremembe in dopolnitve, ki so vnešene v predlog zakona v 
skladu s sprejetimi amandmaji, so: 

v 3. členu: Glede organizacije inšpekcijskega nadzora se 
predlagani zakon ne bo uporabljal za lokalne skupnosti, ker 
so določbe o organizaciji (inšpektorat kot organ v sestavi, 
inšpekcijski svet) za inšpekcije lokalnih skupnosti neprimerne. 
Upravna, proračunska in obrambna inšpekcija so oblike 
notranjega nadzora nad poslovanjem uprave in ne klasične 
inšpekcije. Glede organizacije, pooblastil, postopka in drugih 
vprašanj za tovrsten nadzor ne more veljati enaka logika kot 
za inšpekcije, katerih nadzor je usmerjen navzven, k fizičnim 
in pravnim osebam izven uprave, temveč ta vprašanja rešuje 
področna zakonodaja. 
v 9. členu: Nazivi predstojnikov so prilagojeni v skladu z 
načelom, da so inšpekcije organizirane v inšpektoratih kot 
organih v sestavi ministrstev. 
v 10. členu: Črtana je določba o programu dela organa v 
sestavi ministrstva v skladu s predlogom zakona o državni 
upravi, po katerem program dela za organ v sestavi ministrstva 
določi minister na predlog direktorja organa v sestavi. 

- v 11. členu: Natančneje je opredeljena koordinacijska vloga 
Inšpekcijskega sveta, tako da je jasno, da se koordinacija 
izvaja samo na področjih, kjer je to potrebno oziroma smiselno, 
posebej pri usklajevanju organizacije, prostorske, materialne, 
finančne in administrativne problematike delovanja območnih 
enot in izpostav inšpektoratov. Črtana je določba o 
pooblaščenem ministru kot nosilcu relacije napram 
Inšpekcijskemu svetu, saj njegova vloga ni jasna. Če bo želel 
predsednik vlade zadolžiti ministra za koordinacijo določenega 
področja oziroma projekta, ki ima medresorski pomen, bo to 
lahko storil na podlagi zakona o državni upravi, 
v 13. in 17. členu: Sankcija zaradi neopravljenega strokovnega 
izpita se omeji na primere, ko inšpektor izpita ne opravi iz 
razlogov, ki so na njegovi strani. Izključeni so primeri, ko 
inšpektor iz razlogov, ki so na strani predstojnika, ne more 
opravljati izpita. Posledice kršitev se ureja v skladu z zakonom 
o javnih uslužbencih. 
v 18. členu: izkaznico izda področni minister v soglasju z 
ministrom, pristojnim za upravo, kar je natančnejša dikcija od 
prejšnje. 
v 21. členu: Omejene so možnosti, ko ima lastnik ali posestnik 
poslovnih prostorov in zemljišča kot predmeta inšpekcijskega 

nadzora, pravico odkloniti ogled. V primeru stanovanjskih 
prostorov, se lahko ogled odkloni ie, če inšpektor ne predloži 
ustrezne sodne odločbe. 
v 22. členu: V prvem odstavku se pravilno določa, da lahko 
pregledu stanovanjskih prostorov nasprotuje lastnik ali 
uporabnik, ne pa zavezanec. Drugi odstavek je le redakcijsko 
spremenjen: zapisan je v preglednejši obliki alinej, 
v 29. členu: Gre za akt oblastne narave, zato je bil zamenjan 
izraz vabi/vabilo z izrazom pozove/poziv, 
v 30. členu: Nesuspenzivnost pritožbe ureja že zakon o 
splošnem upravnem postopku, ponovno normiranje je 
nepotrebno, zato je bilo črtano. 
v 32. in 39 členu: Sprememba pomeni uskladitev s predlogom 
novega zakona o prekrških, ki bo dal inšpektorjem pod 
določenimi pogoji pristojnost za vodenje postopka o prekršku, 
poleg tega je usklajena višina kazni za fizične osebe. 

- v 33. členu: Z možnostjo predhodne najave inšpekcijskega 
nadzora se opravlja tudi preventivna in svetovalna funkcija, 
v 35. členu: V primeru, ko inšpektor ugotovi nepravilnosti in z 
odločbo odredi ukrepe, samostojni podjetniki in gospodarske 
družbe ne smejo za zavezanca opravljati del, ki bi pomenila 
nadaljevanje kršitev oziroma bi bila v nasprotju z odrejenimi 
ukrepi. Ta prepoved pride v poštev le v primerih, ko izvajalci 
za izdane ukrepe vedo oziroma bi glede na okoliščine zanje 
morali vedeti. Inšpektorje dolžan poskrbeti, da so tretje osebe 
na ustrezen način obveščene o ugotovljenih nepravilnostih 
(objava na vidnem mestu na objektu oziroma v njegovi 
neposredni bližini, obvestilo izvajalcu ipd.), 
v 36. členu: Če inšpektor pri opravljanju nalog inšpekcijskega 
nadzora ugotovi, da je zavezanec storil kršitev zakona ali 
drugih predpisov, ki posega v pravice ali pravne koristi drugih 
pravnih oziroma fizičnih oseb, je dolžan te osebe na njihovo 
zahtevo seznaniti s svojimi ugotovitvami, izrečenimi ukrepi, 
pa tudi drugimi podatki, potrebnimi za uveljavljanje pravic 
prizadetih oseb (npr. za uveljavljanje civilnopravnih zahtevkov). 
v 37. členu: Zavezanec ali tretja oseba lahko zahtevata 
povračilo škode neposredno od inšpektorja le v primeru, da 
je škoda nastala zaradi kaznivega dejanja inšpektorja, 
v 38. členu: Sankcija za primer nespoštovanja inšpekcijskih 
ukrepov je učinkovit in preizkušen ukrep, ki pripomore k 
spoštovanju in izvršitvi odločb inšpektorja. 
v 40. členu: Gre za temeljno načelo kaznovalnega prava, ko 
se v primeru dveh sankcij za isti delikt uporabi milejšo za 
storilca 
v 41. členu: Jasneje se razmejujejo odgovornosti predstojnikov 
in inšpektorjev glede organizacije in opravljanja strokovnih 
izpitov. 
v novem 46. členu: Z razveljavitvijo določb zakona o upravi, 
ki urejajo inšpekcijski nadzor, bi za proračunsko in upravno 
inšpekcijo nastala pravna praznina. Zato je zanju predvidena 
začasna uporaba tega zakona (razen določb o organizaciji) 
do ureditve v obeh področnih zakonih (zakonu o splošnem 
upravnem postopku in zakonu o javnih financah), vendar 
največ za dve leti. 

• v 12., 17., 23., 28., 31., členu: gre zgolj za redakcijske 
popravke, ki ne pomenijo spremembe vsebinskih rešitev. 
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IZJAVA O SKLADNOSTI 

PREDLOG ZAKONA O INŠPEKCIJSKEM NADZORU - tretia obravnava 

EVA 2001-1711-0008 (EPA 242-III) 

1. Naslov predlooa akta: 
predlog zakona o Inšpekcijskem nadzoru - tretja obravnava - 
EVA - 2001-1711-0008 

2. Skladnost predloga akta z določbami "Evropskega sporazuma 
o pridružitvi" 
a) Navedba določb "Evropskega sporazuma o pridružitvi", ki se 
nanašajo na predloženo gradivo: 
/ 

b) V kakšnem obsegu so iz sporazuma izhajajoče obveznosti 
izpolnjene: 
/ 

c) Razlogi za neizpolnitev obveznosti: 
/ 

3. Skladnost predloga akta s predpisi ES 
a) Direktive oziroma drugi sekundami viri prava ES, ki se nanašajo 
na predlog akta z navedbo usklajenosti (v celoti usklajeno, delno 
usklajeno, neusklajeno): 
/ 

b) Ali je predlog akta usklajen z ostalimi viri prava ES 
/ 

c) Razlogi za delno usklajenost oziroma neusklajenost 
/ 

4. Navedba roka predvidene popolne uskladitve akta z zgoraj 
navedenimi pravnimi viri ES (leto) 
/ 

5. Ali so zgoraj navedeni pravni viri ES prevedeni v slovenščino? 
/ 

6. Ali ie predlog akta preveden in v kateri iezik? 
/ 

7. Sodelovanje neodvisnih strokovnjakov (PHARE. TAIEX. 
Komisija ES. države članice ES. SIGMA, OECD. Univerza...) 
Sodelovali so neodvisni strokovnjaki z Inštituta za javno upravo 
pri Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani in organizacije SIGMA. 

8. Povezava z Državnim programom za prevzem pravnega reda 
ES in upoštevanje roka za uskladitev 
Državni program za prevzem pravnega reda ES do konca leta 
2002 določa, da se v okviru področja Upravna usposobljenost za 
izvajanje pravnega reda skupnosti, upravne strukture, sprejme 
zakon o inšpekcijskem nadzoru. 

dr. Grega VIRANT dr. Rado BOHINC 
DRŽAVNI SEKRETAR MINISTER 
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Ljubljana, dne 9.5.2002 

AMANDMAJI VLADE REPUBLIKE 
SLOVENIJE 

K PREDLOGU ZAKONA O 
INŠPEKCIJSKEM NADZORU -tretja 

obravnava 

Amandma k 3. členu: 
V četrtem odstavku 3. člena se pred besedami »nadzora nad 
poslovanjem državnih organov« doda beseda »upravnega«. 

Obrazložitev: 
Amandma je potreben zaradi eksplicitne določitve obsega 
veljavnosti zakona o inšpekcijskem nadzoru, ki se ne uporablja 
za upravno inšpekcijo, proračunsko inšpekcijo, obrambno 
inšpekcijo in druge oblike notranjega nadzora nad poslovanjem 
državnih organov in organov lokalnih skupnosti, s tem da se pri 
slednjem izključuje le upravni nadzor v ožjem pomenu besede. 

Amandma k 13. členu: 
V drugem odstavku 13. člena se črta besedi »neprimernosti 
oziroma«. 

Obrazložitev: 
Amandma je redakcijski. Izraz ugotovitev nesposobnosti za 
opravljanje dela je kot tak uporabljen v celotni delovnopravni 
zakonodaji, prav tako v predlogu zakona o javnih uslužbencih; 
dodatno besedilo o ugotovitvi neprimernosti je zato treba črtati. 

Amandmaja k 17. členu: 
1. V drugem odstavku 17. člena se besedilo »hujše kršitve delovnih 
obveznosti in dolžnosti« nadomesti z besedami »težje disciplinske 
kršitve*«. 

Obrazložitev: 
Amandma pomeni terminološko uskladitev z delovno pravno 
zakonodajo in predlogom zakona o javnih uslužbencih. 

2. V tretjem odstavku 17. člena se besedilo »kršitve delovnih 
obveznosti in dolžnosti v zvezi z opravljanjem nalog 
inšpekcijskega nadzorstva« nadomesti z besedama »disciplinske 
kršitve«. 

Obrazložitev: 
Amandma pomeni terminološko uskladitev z delovno pravno 
zakonodajo in predlogom zakona o javnih uslužbencih. 

Amandma k 29. členu: 
Na začetku prvega odstavka 29. člena se doda nov prvi stavek: 
»Inšpekcijski nadzor se lahko predhodno najavi.« 

Obrazložitev: 
Inšpekcije lahko s ciljem preventivnega ukrepanja inšpekcijski 
nadzor predhodno najavijo. Amandma k 29. členu zadevno 
določbo zaradi konsistentnosti besedila redakcijsko umešča v 
29. in ne v 33. člen. 

Amandma k 33. členu: 
V prvem odstavku 33. člena se črta prva alinea. Druga, tretja in 
četrta alinea postanejo prva, druga in tretja. 

Obrazložitev: 
Amandma pomeni redakcijsko uskladitev s prejšnjim amandmajem 
k 29. členu, saj se isto vsebinsko določbo (o prehodni najavi 
inšpekcijskega nadzora) zaradi skladnosti besedila umesti v 29. 
in ne v 33. člen. 

Amandma k 38. členu: 
V prvem odstavku 38. člena se za četrto alineo doda nova peta 
alinea, ki se glasi: 

»- ne odpravi pomanjkljivosti v roku, ki ga določi inšpektor (33. 
člen);«. 

Peta in šesta alinea postaneta šesta in sedma. 

Obrazložitev: 
Predmetna določba je potrebna zaradi zagotovitve sankcije v 
primeru neupoštevanja ukrepov inšpektorja iz 33. člena. 

Amandma k 46. členu: 
Na koncu 46. člena se besedilo pred piko »upravno in proračunsko 
inšpekcijo« nadomesti z besedilom »upravno inšpekcijo, 
proračunsko inšpekcijo, obrambno inšpekcijo in druge oblike 
notranjega upravnega nadzora nad poslovanjem državnih organov 
in organov lokalnih skupnosti«. 

Obrazložitev: 
Amandma pomeni redakcijsko uskladitev s četrtim odstavkom 3. 
člena tega zakona. 
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Predlog zakona o 

DRŽAVNI UPRAVI (ZDU-1) 

- tretja obravnava - EPA 280 - III 

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE 

EVA: 2001-1711-0007 
Številka: 016-02/2001-1 
Ljubljana, 09.05.2002 

Vlada Republike Slovenije je na 73. redni seji dne 9.5.2002 
določila besedilo: 

- PREDLOGA ZAKONA O DRŽAVNI UPRAVI - EU, 

ki ga pošilja v tretjo obravnavo na podlagi sklepa 15. seje 
Državnega zbora Republike Slovenije z dne 18.4.2002, 
drugega odstavka 194. in 195. člena poslovnika Državnega 
zbora Republike Slovenije. 

Hkrati pošilja v obravnavo amandmaje Vlade Republike 
Slovenije k predlogu zakona o državni upravi - tretja 
obravnava. 

Vlada Republike Slovenije je na podlagi 45. člena poslovnika 
Vlade Republike Slovenije in na podlagi 176. in 268. člena 
poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije določila, da 
bodo kot njeni predstavniki na sejah Državnega zbora in 
njegovih delovnih teles sodelovali: 

- dr. Rado Bohinc, minister za notranje zadeve, 
- dr. Grega Virant, državni sekretar v Ministrstvu za notranje 

zadeve, 
- Darko Končan, državni sekretar v Ministrstvu za finance, 
- Stojan Grilj, direktor Davčne uprave Republike Slovenije. 

Mirko Bandelj, l.r. 
GENERALNI SEKRETAR 

1. BESEDILO ČLENOV 

I. SPLOŠNE DOLOČBE IN TEMELJNA NAČELA 

1. člen 
Položaj državne uprave 

Državna uprava (v nadaljnjem besedilu: uprava) kot del izvršilne 
oblasti v Republiki Sloveniji izvršuje upravne naloge. 

2. člen 
Zakonitost in samostojnost 

Uprava opravlja svoje delo samostojno v okviru in na podlagi 
ustave, zakonov In drugih predpisov. 

3. člen 
Strokovnost, politična nevtralnost in nepristranskost 

Uprava opravlja svoje delo po pravilih stroke. 

Pri opravljanju svojega dela mora biti uprava politično nevtralna. 

Uprava mora pri svojem delu ravnati nepristransko in ne sme 
dajati neupravičenih koristi in prednosti posameznicam oziroma 
posameznikom, pravnim osebam ali interesnim skupinam. 

4. člen 
Uradni jezik v upravi 

Uradni jezik v upravi je slovenščina. 

Na območjih občin, v katerih živita avtohtoni italijanska oziroma 
madžarska narodna skupnost, je uradni jezik v upravi tudi 
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italijanščina oziroma madžarščina. Na teh območjih uprava posluje, 
vodi postopek in izdaja pravne in druge akte v jeziku narodne 
skupnosti, če stranka, ki pripada italijanski oziroma madžarski 
narodni skupnosti, uporablja italijanski oziroma madžarski jezik. 

Kadar je upravni organ na prvi stopnji vodil postopek v italijanščini 
oziroma madžarščini, mora biti tudi drugostopni akt izdan v istem 
jeziku. 

5. člen 
Poslovanje s strankami 

Pri poslovanju s strankami mora uprava zagotoviti spoštovanje 
njihove osebnosti in osebnega dostojanstva ter zagotoviti, da čim 
hitreje in čim lažje uresničujejo svoje pravice in pravne koristi. 

Uprava skrbi za obveščenost javnosti o načinu svojega 
poslovanja in uresničevanja pravic strank. 

Uprava je dolžna omogočiti strankam posredovanje pripomb in 
kritik glede svojega dela ter te pripombe in kritike obravnavati in 
nanje odgovarjati v razumnem toku. 

6. člen 
Javnost dela 

Uprava je dolžna zagotavljati javnost svojega dela, upoštevaje 
omejitve, ki izhajajo iz predpisov, ki urejajo varovanje osebnih in 
tajnih podatkov, ter drugih predpisov. 

7. člen 
Pristojnosti vlade 

Način poslovanja uprave s strankami, način zagotavljanja 
obveščenosti javnosti (drugi odstavek 5. člena), način zagotovitve 
možnosti posredovanja pripomb in kritik, njihovega obravnavanja 
in odgovarjanja nanje (tretji odstavek 5. člena), poslovanje z 
dokumentarnim gradivom, poslovni čas, uradne ure v upravi ter 
druga vprašanja načina delovanja uprave ureja Vlada Republike 
Slovenije (v nadaljnjem besedilu: vlada). 

II. UPRAVNE NALOGE 

8. člen 
Sodelovanje pri oblikovanju politik 

Uprava za vlado pripravlja predloge zakonov, podzakonskih 
predpisov in drugih aktov ter druga gradiva ter zagotavlja drugo 
strokovno pomoč pri oblikovanju politik. 

9. člen 
Izvršilne naloge 

Uprava Izvršuje zakone in druge predpise, ki jih sprejema državni 
zbor, ratificirane mednarodne pogodbe, državni proračun, 
podzakonske predpise in druge akte vlade (v nadaljnjem besedilu: 
izvršilne naloge). 

Za izvajanje nalog Iz prvega odstavka tega člena uprava izdaja 
predpise in posamične akte ter interne akte, vstopa v imenu in za 

račun Republike Slovenije v civilnopravna razmerja ter opravlja 
materialna dejanja. 

Za opravljanje materialnih dejanj, s katerimi se posega v osebno 
prostost, telesno ali duševno celovitost, zasebnost, lastnino in 
druge človekove pravice oziroma temeljne svoboščine, mora 
imeti uprava neposredno podlago v zakonu. 

10. člen 
Inšpekcijski nadzor 

Uprava opravlja inšpekcijski nadzor nad izvajanjem predpisov. 

Inšpekcijski nadzor ureja poseben zakon. 

11. člen 
Spremljanje stanja 

Uprava spremlja stanje družbe na področjih, za katera je pristojna, 
in skrbi za njen razvoj v skladu s sprejeto politiko države. 

Uprava vodi in vzdržuje zbirke podatkov in evidence. 

12. člen 
Razvojne naloge 

Uprava na podlagi in v okviru zakonov, drugih predpisov in 
državnega proračuna spodbuja oziroma usmerja družbeni razvoj. 

13. člen 
Zagotavljanje javnih služb 

Uprava zagotavlja opravljanje javnih služb v skladu z zakonom. 

Opravljanje javnih služb se zagotavlja v javnih zavodih in 
gospodarskih družbah ter v drugih organizacijskih oblikah, ki jih 
določa zakon, lahko pa tudi v upravnih organih. 

III. UPRAVNI ORGANI IN NOSILCI JAVNIH 
POOBLASTIL 

14. člen 
Upravni organi 

Upravne naloge opravljajo ministrstva, organi v njihovi sestavi in 
upravne enote (v nadaljnjem besedilu: upravni organi). 

Ministrstvo se ustanovi za opravljanje upravnih nalog na enem ali 
več upravnih področjih. 

Organ v sestavi ministrstva se ustanovi za opravljanje 
specializiranih strokovnih nalog, Izvršilnih in razvojnih upravnih 
nalog, nalog inšpekcijskega in drugega nadzora In nalog na 
področju javnih služb, če se s tem zagotovi večja učinkovitost in 
kakovost pri opravljanju nalog oziroma če je zaradi narave nalog 
ali delovnega področja potrebno zagotoviti večjo stopnjo 
strokovne samostojnosti pri opravljanju nalog. 

Upravna enota se ustanovi za opravljanje nalog državne uprave, 
ki jih je treba organizirati in izvajati teritorialno. 
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15. člen 
Javne agencije in drugi nosilci javnih pooblastil 

Javna agencija se lahko ustanovi za opravljanje upravnih nalog v 
skladu s posebnim zakonom, ki ureja javne agencije: 

če je s tem omogočeno učinkovitejše in smotrnejše opravljanje 
upravnih nalog, kot bi bilo v primeru opravljanja nalog v 
upravnem organu, zlasti če se lahko opravljanje upravnih 
nalog v celoti ali pretežno financira z upravnimi taksami 
oziroma plačili uporabnikov, ali 
če glede na naravo oziroma vrsto nalog ni potreben ali ni 
primeren stalni neposredni politični nadzor nad opravljanjem 
nalog. 

Z zakonom ali na podlagi zakona lahko v primerih iz prvega 
odstavka tega člena javno pooblastilo za opravljanje upravnih 
nalog pridobijo tudi druge osebe javnega prava, posamezniki in 
pravne osebe zasebnega prava. 

Če zakon dopušča, da za pridobitev javnega pooblastila kandidira 
več fizičnih oziroma pravnih oseb, se izbira opravi na javnem 
natečaju. 

Pri izvajanju javnih pooblastil imajo nosilci javnih pooblastil pravice 
in dolžnosti uprave, ki jih določa zakon ali drug predpis. 

IV. MINISTRSTVA 

1. Vodenje ministrstva 

16. člen 
Minister 

Ministrica oziroma minister (v nadaljnjem besedilu: minister) v 
skladu s sprejeto politiko vodi in predstavlja ministrstvo, izdaja 
predpise in druge akte v skladu z zakonom ter sprejema druge 
odločitve iz pristojnosti ministrstva. 

17. člen 
Državni sekretar 

V ministrstvu se lahko imenuje največ ena državna sekretarka 
oziroma državni sekretar (v nadaljnjem besedilu: državni 
sekretar). 

Državni sekretar pomaga ministru pri opravljanju njegove funkcije 
v okviru pooblastil, ki mu jih da minister. 

Minister lahko pisno pooblasti državnega sekretarja, da ga 
nadomešča v času njegove odsotnosti ali zadržanosti pri vodenju 
in predstavljanju ministrstva ter predlaganju gradiv v obravnavo 
vladi. S podelitvijo pooblastila se minister ne razbremeni 
odgovornosti. 

Minister ne more pooblastiti državnega sekretarja ali koga 
drugega, da izdaja predpise in glasuje na seji vlade. 

Državni sekretar ima status funkcionarja. Imenuje in razrešuje 
ga vlada na predlog ministra, ki vodi ministrstvo. Državnemu 
sekretarju preneha funkcija z dnem prenehanja funkcije ministra. 

18. člen 
Generalni direktorji 

V ministrstvu se v skladu z zakonom, ki ureja položaj javnih 
uslužbencev, imenujejo generalne direktorice oziroma generalni 
direktorji (v nadaljnjem besedilu: generalni direktorji). 

Generalni direktor vodi upravno in strokovno delo na 
zaokroženem delovnem področju znotraj ministrstva. 

Generalni direktor je za svoje delo odgovoren ministru. 

19. člen 
Generalni sekretar 

V ministrstvu se v skladu z zakonom, ki ureja položaj javnih 
uslužbencev, imenuje generalna sekretarka oziroma generalni 
sekretar (v nadaljnjem besedilu: generalni sekretar). 

Generalni sekretar vodi strokovno delo na področju upravljanja s 
kadrovskimi, finančnimi, informacijskimi in drugimi viri ter pomaga 
ministru pri koordinaciji med notranjimi organizacijskimi enotami 
ministrstva. 

Generalni sekretar je za svoje delo odgovoren ministru. 

20. člen 
Strokovni svet 

Za obravnavo strokovnih vprašanj z upravnih področij ministrstva 
oziroma za svetovanje pri oblikovanju politik lahko minister ustanovi 
strokovni svet kot svoj strokovno-posvetovalni organ. 

2. Organi v sestavi ministrstva 

21. člen 
Organi v sestavi ministrstva 

Z uredbo se lahko ustanovi upravni organ v sestavi ministrstva 
(v nadaljnjem besedilu: organ v sestavi) za opravljanje 
specializiranih strokovnih nalog, izvršilnih in razvojnih upravnih 
nalog, nalog inšpekcijskega in drugega nadzora in nalog na 
področju javnih služb. 

Organ v sestavi se lahko ustanovi: 

- za izvajanje nalog iz prvega odstavka tega člena v večjem 
obsegu, če se s tem zagotovi večja učinkovitost in kakovost 
pri opravljanju nalog, ali 
če je zaradi narave nalog ali delovnega področja potrebno 
zagotoviti večjo stopnjo samostojnosti pri opravljanju nalog iz 
prvega odstavka tega člena. 

Če zakon določa, da je za odločanje o upravnih zadevah na 
določenem področju na prvi stopnji pristojno ministrstvo, in je v 
ministrstvu organiziran organ v sestavi za to področje, na prvi 
stopnji vodi postopek in odloča o upravni zadevi organ v sestavi 
ministrstva. 
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22. člen 
Vodenje organov v sestavi 

Organ v sestavi vodi direktorica oziroma direktor (v nadaljnjem 
besedilu: direktor), ki se imenuje v skladu z zakonom, ki ureja 
položaj javnih uslužbencev. 

Z zakonom ali uredbo se lahko določi za položaj predstojnice 
oziroma predstojnika (v nadaljnjem besedilu: predstojnik) organa 
v sestavi tudi drugačno poimenovanje. 

23. člen 
Razmerje med ministrstvom in organom v sestavi 

Organ,v sestavi izvaja naloge v skladu z zakonom, drugimi 
predpisi, programom dela, ki ga sprejme minister na predlog 
predstojnika organa v sestavi, in finančnim načrtom, ki se sprejme 
v skladu z zakonom o javnih financah. 

Minister daje organu v sestavi ministrstva usmeritve za delo 
organa v sestavi. 

Minister daje organu v sestavi obvezna navodila za delo ter mu 
naloži, da v mejah svoje pristojnosti opravi določene naloge ali 
sprejme določene ukrepe ter mu o tem poroča. 

Pred državnim zborom in vlado predstavlja organ v sestavi min- 
ister. 

Če tako določa uredba iz 21. člena tega zakona, ministrstva 
izvajajo naloge na področju upravljanja s kadrovskimi, finančnimi, 
informacijskimi in drugimi viri tudi za organ v sestavi. 

24. člen 
Poročanje in nadzor 

Ministrstvo nadzoruje delo organa v sestavi. Minister lahko zahteva 
poročila, podatke in druge dokumente v zvezi z opravljanjem 
dela organa v sestavi. 

Predstojnik organa v sestavi mora ministru redno in na njegovo 
posebno zahtevo poročati o delu organa v sestavi in o vseh 
pomembnejših vprašanjih s področij dela organa v sestavi. 

25. člen 
Pritožba 

Ministrstvo odloča v upravnem postopku na drugi stopnji o pravnih 
sredstvih zoper upravne akte, ki jih izdaja organ v sestavi. 

3. Notranja organizacija ministrstva in organa v 
sestavi 

26. člen 
Notranja organizacija in sistemizacija delovnih mest 

ministrstva 

Notranjo organizacijo in sistemizacijo delovnih mest ministrstva 
določi minister v soglasju z vlado. Ce zakon ne določa drugače, 
določi notranjo organizacijo in sistemizacijo delovnih mest organa 
v sestavi, na predlog predstojnika organa v sestavi, minister v 
soglasju z vlado. 

27. člen 
Skupni temelji za notranjo organizacijo 

Skupne temelje za notranjo organizacijo in sistemizacijo delovnih 
mest določi vlada z uredbo. 

4. Ministrstva in njihova delovna področja 

28. člen 
Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve 

Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve opravlja naloge 
na področjih delovnih razmerij in pravic iz dela, zaposlovanja in 
poklicnega usposabljanja, družine, socialnih zadev, invalidskega 
varstva, vojnih invalidov, vojnih veteranov in žrtev vojnega nasilja 
ter vojnih grobišč. 

29. člen 
Ministrstvo za finance 

Ministrstvo za finance opravlja naloge na področjih zakladništva, 
javnega računovodstva, proračuna, javnih naročil, davčnega in 
carinskega sistema, javnofinančnih prihodkov in finančnega 
sistema, preprečevanja in odkrivanja pranja denarja, prirejanja 
iger na srečo, državnih pomoči ter makroekonomskih analiz in 
napovedi. 

30. člen 
Ministrstvo za gospodarstvo 

Ministrstvo za gospodarstvo opravlja naloge na področjih 
ekonomskega sistema in razvoja, notranjega trga, intelektualne 
lastnine, tehnične zakonodaje in meril, varstva potrošnikov, 
varstva konkurence, ekonomskih odnosov s tujino, razvoja 
podjetniškega sektorja in konkurenčnosti, drobnega gospodarstva 
in turizma, tehnološkega razvoja, industrijskih projektov in 
regionalnega razvoja. 

31. člen 
Ministrstvo za informacijsko družbo 

Ministrstvo za informacijsko družbo opravlja naloge na področjih 
računalništva, informatike, telekomunikacij, Informacijske 
tehnologije, pošte in razvoja informacijske družbe. 

32. člen 
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano opravlja naloge 
na področjih kmetijstva, razvoja podeželja, prehrane, krme, 
varstva rastlin, veterinarstva in zootehnike, gozdarstva, lovstva 
in ribištva. 

33. člen 
Ministrstvo za kulturo 

Ministrstvo za kulturo opravlja naloge na področjih ustvarjanja, 
posredovanja in varovanja kulturnih vrednot in medijev. 

poročevalec, št. 48 15. maj 2002 



34. člen 
Ministrstvo za notranje zadeve 

Ministrstvo za notranje zadeve opravlja naloge na področjih 
sistema, organizacije, delovanja in razvoja državne uprave ter 
lokalne samouprave, sistema plač v javnem sektorju, upravnih 
notranjih zadev in policije. 

35. člen 
Ministrstvo za obrambo 

Ministrstvo za obrambo opravlja naloge na področjih obrambnega 
sistema in sistema varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami. 

36. člen 
Ministrstvo za okolje, prostor in energijo 

Ministrstvo za okolje, prostor in energijo opravlja naloge na 
področjih okolja, prostora, energetike in rudarstva. 

37. člen 
Ministrstvo za pravosodje 

Ministrstvo za pravosodje opravlja naloge na področjih organizacije 
in statusa sodišč, državnega tožilstva, državnega pravobranilstva 
in Ustavnega sodišča, nadzora nad poslovanjem državnega 
tožilstva in državnega pravobranilstva, civilnega in kaznovalnega 
prava, sodnih postopkov, pravosodne uprave, odvetništva, 
notariata, izvrševanja kazenskih sankcij, varstva osebnih 
podatkov in mednarodne pravne pomoči. 

38. člen 
Ministrstvo za promet 

Ministrstvo za promet opravlja naloge na področjih železniškega, 
zračnega, pomorskega prometa, prometa po celinskih vodah in 
cestnega prometa, razen nadzora varnosti cestnega prometa, 
ter naloge na področjih prometne infrastrukture in žičniških naprav. 

39. člen 
Ministrstvo za šolstvo, znanost In šport 

Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport opravlja naloge na 
področjih vzgoje in izobraževanja, mladinske politike, znanosti in 
raziskovanja, nacionalnega meroslovnega sistema in športa. 

40. člen 
Ministrstvo za zdravje 

Ministrstvo za zdravje opravlja naloge na področjih varovanja in 
krepitve zdravja, zdravstvenega varstva, zdravstvenega 
zavarovanja, zdravstvene dejavnosti, zdravstvene varnosti živil, 
zdravega prehranjevanja, zdravil in medicinskih pripomočkov ter 
kemikalij. 

41. člen 
Ministrstvo za zunanje zadeve 

Ministrstvo za zunanje zadeve opravlja naloge na področjih 
zunanjih zadev države, konzularne zaščite, mednarodnih pogodb 
ter Slovencev v zamejstvu In po svetu. 

42. člen 
Naloge ministrstev in organov v sestavi 

Naloge ministrstev lahko podrobneje določi vlada z uredbo. 

Vlada z uredbo iz 21. člena tega zakona o ustanovitvi organov v 
sestavi določi tudi delovna področja organov v sestavi. 

V. TERITORIALNA ORGANIZACIJA UPRAVE 

43. člen 
Upravne enote 

Za opravljanje upravnih nalog, ki jih je zaradi njihove narave 
potrebno organizirati teritorialno, delujejo upravne enote. 

Območja upravnih enot določi vlada z uredbo. Območja upravnih 
enot se določijo tako, da je zagotovljeno racionalno in učinkovito 
opravljanje upravnih nalog. Območje upravne enote praviloma 
obsega območje ene ali več lokalnih skupnosti. 

Če zakon tako določa, se opravljanje upravnih nalog, ki jih je 
zaradi njihove narave potrebno organizirati teritorialno, zagotavlja 
v območnih enotah, izpostavah oziroma drugače imenovanih 
dislociranih enotah ministrstev oziroma organov v njihovi sestavi. 

44. člen 
Pristojnosti upravnih enot 

Upravne enote odločajo na prvi stopnji v upravnih stvareh iz 
državne pristojnosti, če z zakonom za posamezne upravne stvari 
ni določeno drugače. 

Upravne enote opravljajo tudi druge upravne naloge iz državne 
pristojnosti, določene z zakoni, ki urejajo posamezna področja. 

45. člen 
Notranja organizacija upravne enote 

Notranjo organizacijo upravne enote določi načelnica oziroma 
načelnik (v nadaljnjem besedilu: načelnik) upravne enote s 
soglasjem vlade. 

46. člen 
Načelnik upravne enote 

Upravno enoto vodi načelnik, ki se imenuje v skladu z zakonom, 
ki ureja položaj javnih uslužbencev. 

47. člen 
Naloge načelnika upravne enote 

Načelnik upravne enote predstavlja upravno enoto, izdaja odločbe 
v upravnem postopku na prvi stopnji, koordinira delo notranjih 
organizacijskih enot, zagotavlja opravljanje strokovnih in drugih 
nalog, ki so skupne notranjim organizacijskim enotam, opravlja 
druge organizacijske naloge v zvezi z delovanjem upravne enote, 
odloča o pravicah ter dolžnostih in delovnih razmerjih delavcev v 
upravni enoti in o drugih kadrovskih vprašanjih ter skrbi za 
sodelovanje z lokalnimi skupnostmi z območja upravne enote. 
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48. člen 
Strokovno vodstvo ministrstev 

Upravna enota opravlja zadeve s svojega delovnega področja 
pod strokovnim vodstvom ministrstev, na katerih delovno 
področje sodijo posamezne zadeve. 

49. člen 
Razmerja med resornimi ministrstvi in upravnimi 

enotami 

Ministrstva, vsako na svojem delovnem področju, 

dajejo upravnim enotam usmeritve, strokovne napotke in 
drugo strokovno pomoč za izvrševanje nalog iz svoje 
pristojnosti, 
dajejo upravnim enotam obvezna navodila za izvrševanje 
nalog s svojih upravnih področij, 
spremljajo organizacijo dela v upravni enoti oziroma v ustrezni 
notranji organizacijski enoti, usposobljenost uslužbencev za 
opravljanje nalog in učinkovitost dela pri reševanju upravnih 
stvari, 
nadzorujejo izvrševanje upravnih nalog v upravni enoti, 
lahko naložijo upravni enoti, da v mejah svojih pristojnosti 
opravi določene naloge ali sprejme določene ukrepe ter o 
tem poroča. 

Načelnik upravne enote mora ravnati v skladu z usmeritvami, 
strokovnimi napotki in obveznimi navodili ministrstva, pristojnega 
za ustrezno delovno področje. 

50. člen 
Poročanje ministrstvom 

Načelnik upravne enote mora redno poročati ministrstvu, 
pristojnemu za upravo, in resornim ministrstvom o izvrševanju 
nalog upravne enote na delovnem področju ministrstva. 

51. člen 
Nadzor ministrstev 

Če ministrstvo, pristojno za določeno upravno področje, ugotovi, 
da upravna enota ne izvršuje nalog iz pristojnosti ministrstva 
oziroma jih ne izvršuje pravilno ali pravočasno, mora na to 
opozoriti načelnika upravne enote in mu naložiti, da zagotovi 
izvrševanje teh nalog oziroma da odpravi ugotovljene nepravilnosti 
v roku, ki mu ga določi. 

Če načelnik upravne enote ne ravna v skladu z opozorilom 
ministrstva, lahko ministrstvo neposredno opravi posamezno 
nalogo iz pristojnosti upravne enote. Ministrstvo mora neposredno 
opraviti posamezno nalogo iz pristojnosti upravne enote, če bi 
zaradi tega utegnile nastati škodljive posledice za življenje ali 
zdravje ljudi, za naravno oziroma življenjsko okolje ali premoženje. 

52. člen 
Odločanje o pritožbi 

Ministrstvo, pristojno za določeno upravno področje, odloča o 
pritožbi zoper odločbo ali drug posamični akt, ki ga je v upravnih 
stvareh na prvi stopnji izdala upravna enota. 

če je v ministrstvu za določeno upravno področ|e ustanovljen 
organ v sestavi, odloča o pritožbi zoper odločbo ali drug posamični * 
akt, ki ga je na prvi stopnji izdala upravna enota, organ v sestavi. 

53. člen 
Razmerja med ministrstvom, pristojnim za upravo, in 

upravnimi enotami 

Ministrstvo, pristojno za upravo: 

nadzoruje organizacijo dela in učinkovitost upravne enote v 
celoti, 
spremlja usposobljenost delavcev na delovnih mestih, na 
katerih se ne opravljajo upravne naloge iz delovnih področij 
drugih ministrstev, 
daje upravni enoti usmeritve in navodila za izboljšanje 
organizacije, učinkovitosti in kakovosti dela, 
predlaga vladi izdajo soglasja k notranji organizaciji in 
sistemizaciji delovnih mest v upravni enoti, 
usklajuje reševanje kadrovskih, finančnih, prostorskih, 
materialnih in drugih podobnih vprašanj v zvezi z delom 
upravnih enot. 

Načelnik upravne enote za svoje delo in delo upravne enote 
odgovarja ministru, pristojnemu za upravo. Minister, pristojen za 
upravo, kot predstojnik načelnika upravne enote s splošnim aktom 
uredi način uresničevanja pravic in obveznosti iz delovnega 
razmerja načelnikov upravnih enot. 

Usmeritve in obvezna navodila ministrstev iz 49. člena tega 
zakona so za upravne enote zavezujoča, če z njimi z vidika 
organizacijskih, kadrovskih, finančnih in drugih posledic za 
poslovanje upravne enote pisno soglaša minister, pristojen za 
upravo. V primeru spora odloči vlada. 

Če ima podzakonski predpis, ki ga izda pristojni minister, 
kadrovske, finančne ali druge posledice za poslovanje upravne 
enote, mora pred njegovo izdajo pristojni minister pridobiti pisno 
mnenje ministrstva, pristojnega za upravo. 

54. člen 
Spor o pristojnosti med upravnimi enotami 

V sporih o pristojnosti med upravnimi enotami odloča ministrstvo, 
pristojno za upravo. 

55. člen 
Sosvet načelnika upravne enote 

Za sodelovanje med upravno enoto in lokalnimi skupnostmi se 
ustanovi poseben sosvet načelnika upravne enote kot 
posvetovalni organ načelnika upravne enote. V sosvetu sodelujejo 
župani ali od njih pooblaščeni predstavniki občinske uprave. 

Sosvet obravnava vprašanja, ki se nanašajo na opravljanje nalog 
upravne enote, ter daje načelniku upravne enote mnenja in 
predloge. 

56. člen 
Koordinacijski sosvet 

Za sodelovanje med upravno enoto, občinskimi upravami In 
območnimi enotami, izpostavami In drugimi dislociranimi 
organizacijskimi enotami ministrstev, organov v njihovi sestavi 
ter oseb javnega prava, katerih ustanovitelj je država in ki pretežno 
opravljajo upravne naloge, se za območje upravne enote ustanovi 
poseben koordinacijski sosvet, v katerem sodelujejo načelnik 
upravne enote, direktor občinske uprave oziroma tajnik občine 
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Koordinacijski sosvet obravnava vprašanja v zvezi z organizacijo, 
učinkovitostjo in kakovostjo dela državne uprave na območju 
upravne enote. Načelnik upravne enote kot koordinator sosveta 
skupne predloge in vprašanja posreduje ministrstvu, pristojnemu 
za upravo, in ministrstvom, na katerih delovno področje se predlogi 
in vprašanja nanašajo. 

VI. RAZMERJA MINISTRSTEV 

1. Razmerja do vlade 

57. člen 
Razmerje med vlado in ministrstvi 

Ministrstva se morajo ravnati po političnih usmeritvah vlade. 

Vlada lahko naloži ministrstvu, da prouči določeno vprašanje ali 
opravi določeno nalogo in ji o tem poroča. 

58. člen 
Poročanje o delu 

Ministrstva poročajo vladi o svojem delu, zlasti o stanju na njihovih 
upravnih področjih, o izvrševanju zakonov, drugih predpisov in 
usmeritev vlade, o ukrepih, ki so jih sprejeli, ter o njihovih učinkih. 

59. člen 
Predlogi, pobude in stališča 

Ministrstvo lahko daje vladi predloge in pobude za urejanje vprašanj 
z njegovih upravnih področij, ki so v pristojnosti vlade ali državnega 
zbora. 

Ministrstvo lahko zahteva, da vlada zavzame stališče ali da mu 
da usmeritve za reševanje posameznih vprašanj z njegovih 
upravnih področij. 

2. Medsebojna razmerja 

60. člen 
Sodelovanje ministrstev in drugih upravnih organov 

Ministrstva in drugi upravni organi morajo med seboj sodelovati v 
vseh skupnih vprašanjih. 

Ministrstva ustanavljajo skupna delovna telesa v zadevah, ki po 
svoji naravi zahtevajo sodelovanje več ministrstev. 

Za obravnavo posameznih vprašanj oblikujejo ministrstva skupne 
delovne skupine ali organizirajo druge oblike medsebojnega 
sodelovanja. 

61. člen 
Usklajevanje predpisov 

Ministrstva morajo pri pripravljanju predpisov in drugih aktov 
medsebojno sodelovati oziroma si pred izdajo predpisa oziroma 
pred predložitvijo predpisa ali drugega akta vladi pridobiti mnenje 
drugih pristojnih ministrstev. 

Če ministrstvo ne sprejme pomembnejših pripomb drugega 
ministrstva, mora ob predložitvi predpisa ali drugega splošnega 
akta o tem obvestiti vlado. 

62. člen 
Sporna vprašanja med ministrstvi 

Kadar je z zakonom določeno, da določeno odločitev sprejme 
posamezno ministrstvo v soglasju z drugim ministrstvom, pa 
med njima ni doseženo soglasje, mora ministrstvo, ki je 
pooblaščeno za sprejem odločitve, o spornem vprašanju obvestiti 
vlado in zahtevati, da o njem odloči. 

Če se pri delu ministrstev pojavijo druga sporna vprašanja, odloči 
o tem sporu vlada, ki da usmeritve za njihovo rešitev. 

63. člen 
Vodenje nalog s področij več ministrstev 

Če posamezna naloga zadeva upravna področja dveh ali več 
ministrstev, prevzame vodenje take naloge ministrstvo, na 
katerega upravno področje sodi naloga po pretežnosti, druga 
ministrstva pa morajo pri tem sodelovati. 

Če med ministrstvi ni doseženo soglasje, odloči o spornem 
vprašanju vlada. 

64. člen 
Usklajevanje dela več ministrstev 

Predsednik vlade lahko pooblasti ministra, da vodi ali usklajuje 
delo dveh ali več ministrstev pri oblikovanju politik in opravljanju 
izvršilnih nalog oziroma da vodi izvajanje določenega projekta 
vlade, ki sodi na upravna področja več ministrstev. 

3. Razmerja do organov lokalnih skupnosti 

65. člen 
Nadzor ministrstev nad zakonitostjo aktov iz 

pristojnosti lokalnih skupnosti 

Ministrstva, vsako na svojem področju, pri opravljanju nadzorstva 
nad zakonitostjo dela organov lokalnih skupnosti nadzorujejo 
zakonitost splošnih in posamičnih aktov, ki jih izdajajo organi 
lokalnih skupnosti v zadevah iz pristojnosti lokalnih skupnosti. 

Pristojno ministrstvo mora opozoriti organ lokalne skupnosti, ki je 
izdal akt, za katerega meni, da ni v skladu z ustavo in zakonom, 
mu predlagati ustrezne rešitve in določi rok, v katerem mora 
organ lokalne skupnosti sporen akt uskladiti. 

Če organ lokalne skupnosti v roku iz prejšnjega odstavka ne 
uskladi svojega predpisa z ustavo ali zakonom, mora ministrstvo 
predlagati vladi, da zahteva začetek postopka pred ustavnim 
sodiščem za oceno skladnosti predpisa lokalne skupnosti z ustavo 
oziroma zakonom. 

66. člen 
Opozorila ministrstva nadzornemu organu lokalne 

skupnosti 

Pristojno ministrstvo mora opozoriti organ lokalne skupnosti, ki 
nadzoruje delo uprave lokalne skupnosti, če ugotovi, da uprava 
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lokalne skupnosti ne ravna v skladu z zakonom in drugim zakonitim 
predpisom, in mora predlagati ustrezne ukrepe. 

67. člen 
Nadzor ministrstev nad zakonitostjo pri prenesenih 

nalogah iz državne pristojnosti 

Ministrstva, vsako na svojem področju, opravljajo nadzorstvo 
nad zakonitostjo posamičnih upravnih aktov organov lokalnih 
skupnosti, kadar ti odločajo v upravnih stvareh iz prenesene 
državne pristojnosti. 

O pritožbi zoper posamične akte, ki jih v zadevah iz prenesene 
državne pristojnosti na prvi stopnji izdajajo organi lokalnih 
skupnosti, odloča ministrstvo, pristojno za ustrezno področje. 

68. člen 
Nadzor ministrstev nad primernostjo in strokovnostjo 

pri prenesenih nalogah iz državne pristojnosti 

V zadevah, ki jih na organe lokalnih skupnosti prenese država, 
opravljajo pristojna ministrstva tudi nadzorstvo nad primernostjo 
in strokovnostjo njihovega dela. 

Pri izvajanju nadzorstva iz prejšnjega odstavka lahko pristojno 
ministrstvo da obvezno navodilo za organizacijo služb in 
sistemizacijo delovnih mest za opravljanje teh nalog ter daje 
obvezna navodila za opravljanje nalog iz državne pristojnosti. 

Pristojno ministrstvo si zagotavlja pregled nad delom organov 
lokalnih skupnosti pri izvrševanju nalog iz državne pristojnosti; v 
ta namen zahteva od organov lokalnih skupnosti poročila, 
obvestila, mnenja in podatke ter njihovo obvezno sodelovanje. 

69. člen 
Opozorila upravne enote 

Upravna enota mora opozoriti pristojno ministrstvo, če ugotovi, 
da organi lokalnih skupnosti pri opravljanju nalog iz pristojnosti 
lokalnih skupnosti ravnajo nezakonito. Upravna enota mora prav 
tako opozoriti pristojno ministrstvo, če ugotovi, da organi lokalnih 
skupnosti pri nalogah iz državne pristojnosti, ki so prenesene na 
lokalne skupnosti, ravnajo neprimerno in nestrokovno. 

70. člen 
Strokovna pomoč 

Ministrstva dajejo organom lokalnih skupnosti strokovno pomoč 
s svojega delovnega področja pri prenesenih nalogah iz državne 
pristojnosti in pri nalogah iz pristojnosti lokalnih skupnosti. 

71. člen 
Ukrepi za odpravo nepravilnosti pri izvrševanju nalog 

Iz državne pristojnosti 

Če ministrstvo ugotovi, da organ lokalne skupnosti ne izvršuje 
nalog Iz državne pristojnosti, mora opozoriti organ lokalne 
skupnosti in mu z odločbo naložiti, da zagotovi izvrševanje teh 
nalog v roku, ki ga določi. 

če organ lokalne skupnosti nalog iz državne pristojnosti ne 
izvršuje pravilno in pravočasno, ga mora ministrstvo opozoriti na 
ugotovljene nepravilnosti ter mu določiti način in rok za njihovo 
odpravo. 

V primerih iz prvega in drugega odstavka tega člena lahko 
ministrstvo predlaga pristojnemu organu lokalne skupnosti tudi 
ukrepe zoper odgovorno uradno osebo. 

72. člen 
Prevzem pristojnosti za prenesene naloge iz državne 

pristojnosti 

Če organ lokalne skupnosti ne ravna v skladu z opozorilom 
ministrstva, lahko ministrstvo na stroške lokalne skupnosti 
neposredno opravi posamezno nalogo iz državne pristojnosti, ki 
bi jo moral opraviti organ lokalne skupnosti. 

Ministrstvo mora neposredno opraviti posamezno nalogo iz 
pristojnosti organa lokalne skupnosti, če bi zaradi opustitve naloge 
utegnile nastati škodljive posledice za življenje ali zdravje ljudi, za 
naravno oziroma življenjsko okolje ali premoženje. 

Če organ lokalne skupnosti kljub večkratnim opozorilom ne 
opravlja nalog iz državne pristojnosti, ki jih je na lokalno skupnost 
prenesla država, ali če jih ne izvršuje pravilno in pravočasno, 
lahko ministrstvo predlaga vladi, da začne postopek za odvzem 
prenesenih nalog. 

4. Nadzor nad nosilci javnih pooblastil 

73. člen 
Nadzor nad nosilci javnih pooblastil 

Ministrstvo opravlja nadzor nad zakonitostjo splošnih pravnih 
aktov nosilcev Javnega pooblastila ter instančni nadzor nad 
zakonitostjo njegovih posamičnih upravnih aktov, če zakon ne 
določa drugače. 

Pristojno ministrstvo mora opozoriti nosilca javnega pooblastila, 
ki je izdal akt, ki ni v skladu z ustavo ali zakonom, in mu dati 
navodila za uskladitev tega akta z ustavo oziroma zakonom. 

Če nosilec javnega pooblastila ne ravna po navodilu ministra, 
lahko vlada vloži zahtevo za oceno ustavnosti in zakonitosti pri 
ustavnem sodišču ter istočasno zadrži izvrševanje splošnega 
akta. 

Določbe tega člena se ne uporabljajo za javne agencije. Za nadzor 
nad javnimi agencijami se uporabljajo določbe splošnega zakona, 
ki ureja javne agencije, in zakonov, ki urejajo posamezne javne 
agencije. 

5. Nadzor ministrstva, pristojnega za upravo 

74. člen 
Nadzor ministrstva, pristojnega za upravo 

Ministrstvo, pristojno za upravo, opravlja v upravnih organih in pri 
nosilcih javnih pooblastil nadzorstvo nad izvajanjem predpisov o 
notranji organizaciji, poslovnem času, uradnih urah, poslovanju z 
dokumentarnim gradivpm, kakovosti poslovanja in poslovanju s 
strankami. Nadzorstvo opravljajo uradne osebe, ki jih za to 
pooblasti minister (v nadaljevanju: pooblaščena uradna oseba). 
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Uradna oseba, ki opravlja nadzor, ima pravico do vstopa v prostore 
upravnega organa oziroma nosilca javnega pooblastila, ter pravico 
do vpogleda v dokumentacijo. Upravni organ mora zagotoviti 
uradni osebi, ki opravlja nadzor, pogoje za delo in vse potrebne 
informacije. 

Pooblaščena uradna oseba, ki opravlja nadzor, o nadzoru sestavi 
zapisnik, ki se vroči predstojniku, pristojnemu ministru in ministru, 
pristojnemu za upravo. V zapisniku lahko pooblaščena uradna 
oseba predlaga ustrezne ukrepe za odpravo ugotovljenih 
pomanjkljivosti. Na zapisnik ima predstojnik pravico ugovora v 
osmih dneh od dneva vročitve zapisnika. O ugovoru na zapisnik 
odloča minister, pristojen za upravo, ki lahko tudi predlaga 
predstojniku, pristojnemu ministru oziroma vladi ustrezne ukrepe 
za odpravo ugotovljenih pomanjkljivosti. 

VII. PREDPISI UPRAVE 

75. člen 
Predpisi ministra 

Za izvrševanje zakonov, drugih predpisov in aktov državnega 
zbora ter predpisov in aktov vlade ministri izdajajo pravilnike in 
navodila, če tako določa poseben zakon, pa tudi druge predpise. 

Pravilnik se izda, če tako določa zakon ali uredba ali če minister 
oceni, da je izdaja pravilnika potrebna za namen iz prvega 
odstavka tega člena. 

Z navodilom minister predpiše način izvrševanja posameznih 
določb zakona, drugega predpisa ali akta državnega zbora. 

Nosilci javnih pooblastil izdajajo pravilnike, če tako določa zakon. 

VIII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 

76. člen 

Koordinacijski sosveti se konstituirajo najkasneje v treh mesecih 
od uveljavitve tega zakona. 

77. člen 

Z dnem uveljavitve tega zakona prenehajo veljati zakonske 
določbe, ki določajo organe in organizacije v sestavi ministrstev 
ter urejajo njihova razmerja do ministrstev In njihovo notranjo 
organizacijo. 

Organi in organizacije v sestavi ministrstev, ustanovljeni z 
Zakonom o organizaciji in delovnem področju ministrstev (Uradni 
list RS, št. 71/94, 47/97, 60/99 in 30/01) ali z drugim zakonom, po 
uveljavitvi tega zakona nadaljujejo z delom do uveljavitve uredbe 
iz 21. člena tega zakona. S tem dnem ti organi oziroma organizacije 
v sestavi ministrstev prenehajo delovati, razen tistih, za katere je 
z uredbo iz 21. člena tega zakona določeno drugače. Naloge 
organov in organizacij v sestavi ministrstev, ki prenehajo delovati 
v skladu z uredbo iz 21. člena tega zakona, prevzamejo pristojna 
ministrstva oziroma organi v sestavi ministrstev, določeni z uredbo 
iz 21. člena tega zakona. 

Zakonske določbe iz prvega odstavka tega člena se uporabljajo 
do uveljavitve uredbe iz 21. člena tega zakona. 

Ministrstvo oziroma organi v njegovi sestavi, ustanovljen z uredbo 
iz 21. člena tega zakona, s prevzemom nalog prevzamejo od 
organov in organizacij v sestavi delavce, pravice proračunske 
uporabe, obveznosti, dokumentacijo, prostore, opremo in inventar, 
ki se uporabljajo za izvajanje teh nalog. 

78. člen 

Uredbe na podlagi tega zakona sprejme vlada najkasneje v šestih 
mesecih od uveljavitve tega zakona. 

Uredba iz 27. člena tega zakona, ki ureja skupna izhodišča za 
notranjo organizacijo organov državne uprave, se uskladi s tem 
zakonom najkasneje v devetih mesecih od njegove uveljavitve. 

Uredbo iz 21. člena tega zakona o ustanovitvi organov v sestavi 
ministrstev vlada sprejme najkasneje v enem letu od uveljavitve 
tega zakona. 

79. člen 

Ministrstva morajo najkasneje v treh mesecih po uveljavitvi uredbe 
iz 21. člena uskladiti splošne akte o notranji organizaciji in 
sistemizaciji delovnih mest z določbami tega zakona. 

80. člen 

Predstojnikom organov in organizacij v sestavi in njihovim 
namestnikom z dnem prenehanja delovanja organa oziroma 
organizacije preneha funkcija. Če izpolnjujejo pogoje, se jih zaposli 
brez javnega natečaja s prerazporeditvijo na ustrezna delovna 
mesta v ministrstvu. 

81. člen 

Državni sekretarji nadaljujejo z delom v skladu s 25.c členom 
Zakona o vladi (Uradni list RS, št. 4/93, 71/94, 23/96, 47/97, 23/ 
99, 119/00) do prenehanja funkcije vlade po prvih rednih 
parlamentarnih volitvah po uveljavitvi tega zakona. 

Delavci v organih državne uprave z nazivom državni podsekretar 
nadaljujejo z delom z istim nazivom do prevedbe naziva v skladu 
z zakonom, ki ureja položaj javnih uslužbencev. 

Generalni sekretarji ministrstev nadaljujejo z delom po določbah 
tega zakona. 

Načelnike upravnih enot do uveljavitve zakona, ki ureja položaj 
javnih uslužbencev, imenuje in razrešuje vlada na predlog ministra, 
pristojnega za upravo, v skladu z Zakonom o delavcih v državnih 
organih (Uradni list RS-stari, št. 15/90, 5/91,18/91, 22/91, Uradni 
list RS/I, št. 2/91, Uradni list RS, št. 4/93,18/94, 41/94, 70/97, 87/ 
97, 38/99). 

82. člen 

Do uveljavitve zakona, ki bo uredil postopek podelitve javnega 
pooblastila, se za postopke javnega natečaja za pridobitev javnega 
pooblastila po tretjem odstavku 15. člena tega zakona smiselno 
uporabljajo določbe zakona, ki ureja javna naročila, o javnem 
razpisu. 
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83. Člen 

Najkasneje v treh letih od uveljavitve tega zakona na način, ki ga 
določi področni zakon, upravne enote prevzamejo naloge 
sprejemanja vlog, informiranja, izdajanja podatkov strankam in 
opravljanja posameznih dejanj v upravnih postopkih, ki so 
povezana z neposrednim stikom s stranko, na področju davčne 
in geodetske službe. 

84. člen 

Ob konstituiranju pokrajin ali najkasneje dve leti po njihovem 
konstituiranju se teritorialna organizacija državne uprave uskladi 
s teritorialno organizacijo lokalne samouprave. 

85. člen 

Z dnem uveljavitve tega zakona prenehata veljati: 

Zakon o organizaciji in delovnem področju ministrstev (Uradni 
list RS, št. 71/94, 47/97, 60/99 in 30/01), razen določb 23. in 
24. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o 
organizaciji in delovnem področju ministrstev (Uradni list RS, 
št. 30/01), 
Zakon o upravi (Uradni list RS, št. 67/94, 20/95, 29/95, 80/ 
99), razen določb o izvrševanju inšpekcijskega nadzorstva 
(določbe od 83. do 98. člena). 

Z zaprisego ministrov po prvih rednih parlamentarnih volitvah od 
uveljavitve tega zakona preneha veljati 25.c člen Zakona o vladi 
(Uradni list RS, št. 4/93, 71/94, 23/96, 47/97, 23/99, 119/00); s 
tem dnem se začnejo uporabljati določbe 17. člena tega zakona. 

86. člen 

Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu 
Republike Slovenije. 

r 
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2. OBRAZLOŽITEV 

Državni zbor Republike Slovenije je na 15. redni seji dne 18. 04. 
2002 opravil drugo obravnavo predloga zakona o državni upravi 
in sprejel amandmaje k predlogu zakona (pregled sprejetih 
amandmajev številka 020-05/01-0022/0002 z dne 19. 04. 2002). 
Državni zbor Republike Slovenije je naložil Vladi Republike 
Slovenije, da pripravi predlog zakona za tretjo obravnavo in ga 
predloži Državnemu zboru. 

V drugi obravnavi so bili sprejeti amandmaji k 4., 5., 7., 8., 9., 11., 
14., 15., 18., 19., 21., 23., 24. členu, novi 25. člen, amandmaji k 
26., 43., 47., 50., 53., 54., 55., 56., 65., 70., 72., 73., 74., 75., 77., 
78., 79., 81. členu in k poglavju VIII. Prehodne in končne določbe 
(novi 82., 83., in 84. člen). Vsi sprejeti amandmaji so vključeni v 
predlog zakona o državni upravi za tretjo obravnavo. 

Spremembe in dopolnitve, ki so vnešene v predlog zakona v 
skladu s sprejetimi amandmaji, so: 

v 4. členu: jasnejša ureditev uporabe jezikov narodnih 
skupnosti. Z dopolnitvijo je jasno določeno, kdaj se na območju, 
na katerem živita avtohtoni italijanska oziroma madžarska 
narodna skupnost, uporablja v postopkih italijanski in 
madžarski jezik. Določeno je tudi, da mora biti tudi drugostopni 
akt izdan v istem jeziku, kadar je upravni organ na prvi stopnji 
vodil postopek v italijanščini oziroma madžarščini, 
v 5. in 7. členu: izrecno se določa ne samo način zagotovitve 
možnosti posredovanja pripomb in kritik strank upravi, ampak 
tudi način njihovega obravnavanja in odgovarjanja nanje z 
vladno uredbo. Glede na zakonsko ureditev vprašanja javnosti 
dela uprave in omejitve javnosti v predpisih, ki urejajo 
varovanje osebnih in tajnih podatkov, ni smiselno podrobneje 
urejanje načina zagotavljanja javnosti dela z vladno uredbo, 
v 8. členu: natančnejša opredelitev nalog uprave v zvezi s 
sodelovanjem pri oblikovanju politik tako, da uprava za vlado 
pripravlja predloge zakonov, podzakonskih predpisov in drugih 
aktov ter druga gradiva, ob tem pa logično zagotavlja tudi 
drugo strokovno pomoč. 
v 9. členu: z odpravo črtanega besedila je jasno zapisana 
pravica in dolžnost uprave, da je za opravljanje materialnih 
dejanj, s katerimi se posega v osebno prostost, telesno ali 
duševno celovitost, zasebnost, lastnino in druge človekove 
pravice oziroma temeljne svoboščine, potrebna neposredna 
podlaga v zakonu in ne tudi v podzakonskem predpisu, 
v 11. členu: med splošnimi nalogami upra ve se črta analiziranje 
podatkov, saj le to pri vseh bazah podatkov in evidencah ni 
potrebno in zaradi tega te obveznosti ni mogoče določiti kot 
splošne. 
v 14. členu: z dopolnitvijo se na enem mestu definirajo vse 
kategorije upravnih organov (ministrstva, organi v njihovi 
sestavi, upravne enote) in merila za njihovo ustanavljanje, 
v 15. členu: pri merilih za ustanovitev javne agencije je 
usklajeno besedilo predloga tega zakona in besedilo predloga 
zakona o javnih agencijah, poleg tega se pri pravicah in 
dolžnostih nosilcev javnih pooblastil pri izvajanju javnih 
pooblastil določa v skladu z veljavno ureditvijo poleg zakona 
tudi drugi predpisi. 
v 18. in 19. členu: terminološko je drugače opredeljena vsebina 
in obseg dela generalnega direktorja oziroma generalnega 
sekretarja tako, da pojasnjuje pojem generalnega direktorata 
kot zaokroženega delovnega področja znotraj ministrstva 
oziroma določa generalnega sekretarja kot strokovnega vodjo 
dela v ministrstvu na področju t. i. spremljajočih dejavnosti. 
Generalni sekretar je tudi zadolžen za pomoč ministru pri 
koordinaciji v ministrstvu. Jasneje se določa odgovornost 
generalnega direktorja in generalnega sekretarja ministru, ne 
pa tudi državnemu sekretarju. 

v 21. členu: stopnjo samostojnosti organa v sestavi ministrstva 
izrecno opredeljujejo posebni členi v poglavju o razmerju med 
ministrstvom in organom v sestavi, zato je bil črtan pridevnik 
"samostojni", saj bi lahko zavajal glede interpretacije 
zadevnega razmerja. Hkrati se določa vez med določitvijo 
pristojnosti za opravljanje določenih nalog s strani področnega 
zakona in določitvijp notranje organizacije ministrstev s tem 
zakonom in uredbo o organih v sestavi iz 21. člena tega 
zakona tako, da naloge, določene s področnim zakonom, 
opravlja v okviru ministrstva, pristojnega za to področje, or- 
gan v sestavi, če je ta ustanovljen v skladu z uredbo o 
ustanovitvi organov v sestavi ministrstev. 

- v 23. členu: o tem, katere naloge bo za organ v sestavi 
opravljalo ministrstvo, odloča vlada z uredbo iz 21. člena tega 
zakona. 
v 24. členu: poleg redakcijskega črtanja programa dela zaradi 
uskladitve s prejšnjim členom (program dela sprejme minis- 
ter, zato ga ne zahteva od predstojnika organa v sestavi 
ministrstva) je analogno z določbo 21. člena, po kateri Vlada 
RS ustanavlja organe v sestavi, logično, da na tak način 
uredimo tudi vprašanje, kise nanaša na opravljanje določenih 
nalog ministrstva za organ v sestavi. Predlog amandmaja 
temelji na podmeni, da gre za pomembno vsebinsko odločitev 
in da bi morala takšne odločitve sprejemati vlada ne pa 
samostojni minister. 

- novi 25. člen: določa, kdo odloča o pritožbah (na drugi stopnji) 
zoper odločbe organa v sestavi. 
v 26. členu: pristojnosti določanja notranje organizacije in 
sistemizacije delovnih mest je določena tako, da za ožje 
ministrstvo odloča minister v soglasju z vlado, za organ v 
sestavi pa minister na predlog predstojnika organa v sestavi 
in v soglasju z vlado, pri čemer pa področni zakon lahko ta 
vprašanja uredi drugače. 
v 43. členu: kot načelo je določeno, da se pri določanju območij 
upravnih enot teritorialna struktura državne uprave ujema s 
teritorialno strukturo lokalne samouprave, 
v 47. in 54. členu: uskladitev z zakonom o splošnem upravnem 
postopku glede pooblastil za odločanje v upravnih stvareh iz 
pristojnosti upravne enote oziroma glede pristojnosti odločanja 
v sporu o pristojnosti med upravnimi enotami (ministrstvo, 
pristojno za upravo). 
v 50. členu: jasneje je določeno, katerim ministrstvom je 
načelnik upravne enote dolžan poročati, to sta ministrstvo, 
pristojno za upravo, in resorno ministrstvo, 
v 53. členu: podrobneje je opredeljen obseg nadzora 
ministrstva, pristojnega za upravo, nad delom upravnih enot 
v segmentu izboljšanja organizacije in učinkovitosti dela, pri 
čemer k pojmu učinkovitosti sodi tudi kakovost dela. Minister, 
pristojen za upravo, je terminološko izrecno opredeljen kot 
predstojnik načelnikom. Za jasnejšo ureditev razmerij med 
resornimi ministrstvi, ministrstvom, pristojnim za upravo, in 
upravnimi enotami je potrebno gradivo, ki zadeva pristojnost 
in organizacijo upravnih enot, predhodno uskladiti z 
ministrstvom, pristojnim za upravo, pri čemer se posebej 
upošteva ocena kadrovskih in finančnih posledic. Ker gre v 
novem tretjem in četrtem odstavku za različni nivo navodil 
oziroma predpisov, se v primeru usmeritev in obveznih navodil 
predvideva soglasje ministra, pristojnega za upravo, v primeru 
podzakonskih predpisov na ravni ministrstva oziroma ministra 
pa mnenje ministrstva, pristojnega za upravo, 
v 55. členu: v sosvetu načelnika delujejo župani ali od njega 
pooblaščeni predstavniki občinske uprave, torej gre za 
članstvo po funkciji in ne voljene predstavnike, 
v 56. členu: koordinacijski sosvet, ki obravnava vprašanja v 
zvezi z organizacijo, učinkovitostjo in kakovostjo dela uprave 
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na območju upravne enote, sestavljajo načelnik upravne enote 
in direktor občinske uprave oziroma tajnik občine. 

- v 65. členu: nadzor nad zakonitostjo dela organov lokalnih 
skupnosti ministrstva opravljajo na podlagi domnevne 
neustavnosti /nezakonitosti, odločitev pa seveda sprejme 
Ustavno sodišče. 
v 70. členu: eksplicitno je določno, pri katerih nalogah so 
ministrstva dolžna organom lokalnih skupnosti dajati 
strokovno pomoč, tako pri prenesenih in izvirnih pristojnostih, 
v 72. členu: Glede na predvidene ustavne spremembe, ki naj 
bi omogočile prenos nalog državne uprave na lokalne 
skupnosti brez njihovega soglasja je smiselno črtanje 
predhodnega soglasja. Tako v primeru ustavnih sprememb 
ne bo potrebna sprememba zakona o državni upravi; tudi če 
do ustavne spremembe na tem področju ne pride, črtanje 
besedila "po predhodnem soglasju" v tem zakonu nima 
nobenih neposrednih pravnih posledic, 
v 73. členu: odpravlja se nejasnost glede nadzora nad javnimi 
agencijami, za te se določa ureditev v skladu s splošnim 
zakonom o javnih agencijah oziroma posebnimi zakoni za 
posamezno agencijo. 
v 74. členu: Izrecno se navaja, pri katerih subjektih ministrstvo, 
pristojno za upravo, izvaja nadzor nad izvajanjem predpisov 
o notranji organizaciji, poslovnem času, uradnih urah, 
poslovanju z dokumentarnim gradivom, poslovanju s 
strankami in siceršnjem poslovanju, to je pri upravnih organih 
in nosilcih javnih pooblastil. 
v 75. členu: zaradi določil področnih zakonov je dodano, da 
minister izdaja poleg pravilnikov in navodil tudi druge predpise, 
če tako določa poseben zakon. 
v 77. členu: sprememba člena konsistentno določa prenos 
pristojnosti za ustanavljanje, oblikovanje in ukinjanje organov 
v sestavi ministrstev na vlado, brez izjem. 

v 78. členu: podaljšan je rok za izdajo uredbe o skupnih 
izhodiščih za notranjo organizacijo organov državne uprave, 
to je devet mesecev od uveljavitve zakona. Daljši rok je na 
mestu zaradi kompleksnosti vprašanj, ki jih naj uredba ureja, 
v 79. členu: redakcijsko je pravilneje opredeljeno, da rok za 
sprejem uredbe začne teči z uveljavitvijo tega zakona, ne s 
sprejemom. 
v 81. členu: državni sekretarji delujejo do prvih rednih 
parlamentarnih volitev po uveljavitvi tega zakona, črtana je 
določba, ki bi omogočala imenovanje generalnih direktorjev v 
ministrstvih še pred vzpostavitvijo postopkov za njihovo izbiro 
in imenovanje v zakonu o javnih uslužbencih, urejen je status 
generalnih sekretarjev in načelnikov upravnih enot do začetka 
uporabe zakona o javnih uslužbencih, ki bo uredil postopke 
izbire in imenovanja na te položaje in določil prehodno obdobje, 
v katerem bodo tedanji generalni sekretarji oziroma načelniki 
še lahko nadaljevali z delom na tem položaju oziroma v 
katerem bo treba izvesti nove postopke, 
v poglavju Prehodne in končne določbe so dodani trije novi 
členi, ki urejajo potek postopka javnega natečaja za pridobitev 
javnega pooblastila v času prehodnega obdobja do uveljavitve 
sistemske zakonodaje o upravi, vključno z zakonom o javnih 
agencijah, analogno z delom zakona o javnih naročilih, ki se 
nanaša na javni razpis (novi 82. člen), sistemsko 
organiziranost državne uprave na lokalni ravni z vključitvijo 
sedanjih izpostav geodetske in davčne službe v upravne 
enote (novi 83. člen) in uskladitev teritorialne organizacije 
državne uprave s teritorialno organizacijo lokalne samouprave 
(pokrajine) (novi 84. člen). Zaradi novih členov se ostala dva 
člena preštevilčita v 85. in 86. člen. 

Hkrati je bilo opravljenih nekaj manjših redakcijskih popravkov 
(npr. v 38. členu delovno področje ministrstva za promet zaradi 
uskladitve z zakonom o plovbi o celinskih vodah). 
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IZJAVA O SKLADNOSTI 

PREDLOG ZAKONA O DRŽAVNI UPRAVI - tretia obravnava 
EVA 2001-1711-0007 

1. Naslov predloga akta: 
predlog zakona o državni upravi - tretja obravnava EVA: 2001- 
1711-0007 EPA:280-III 

4. Navedba roka predvidene popolne uskladitve akta z zaorai 
navedenimi pravnimi viri ES (leto> 
/ 

2. Skladnost predloga akta z določbami "Evropskega sporazuma 
o pridružitvi" 
a) Navedba določb "Evropskega sporazuma o pridružitvi", ki se 
nanašajo na predloženo gradivo: 
/ 

b) V kakšnem obsegu so iz sporazuma izhajajoče obveznosti 
izpolnjene: 
/ 

c) Razlogi za neizpolnitev obveznosti: 
/ 

5. Ali so zgoraj navedeni pravni viri ES prevedeni v slovenščino? 

6. Ali ie predlog akta preveden in v kateri iezik? 
/ 

7, Sodelovanje neodvisnih strokovnjakov (PHARE, TAIEX, 
Komisijg E§, držav«? Članice ES, SIGMA. QECD, Univerza...) 
Sodelovali so neodvisni strokovnjaki z Inštituta za javno upravo 
pri Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani in organizacije SIGMA. 

3. Skladnost predloga akta s predpisi ES 
a) Direktive oziroma drugi sekundarni viri prava ES, ki se nanašajo 
na predlog akta z navedbo usklajenosti (v celoti usklajeno, delno 
usklajeno, neusklajeno): 
/ 

b) Ali je predlog akta usklajen z ostalimi viri prava ES 
/ 

c) Razlogi za delno usklajenost oziroma neusklajenost 
/ 

8. Povezava z Državnim programom za prevzem pravnega reda 
ES in upoštevanje roka za uskladitev 
Državni program za prevzem pravnega reda ES do konca leta 
2002 določa, da se v okviru področja Upravna usposobljenost za 
izvajanje pravnega reda skupnosti, upravne strukture, sprejme 
zakon o upravi najkasneje do konca 2000-II; revidiran Državni 
program iz maja 2001 pa določa rok za sprejem do konca leta 
2001. 

dr. Grega VIRANT 
DRŽAVNI SEKRETAR 

dr. Rado BOHINC 
MINISTER 
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Ljubljana, dne 09.05.2002 

AMANDMAJI 

K PREDLOGU ZAKONA O DRŽAVNI 
UPRAVI - 

tretja obravnava 

Amandma k 11. členu: 
V drugem odstavku 11. člena se besedilo spremeni tako, da se 
glasi: 

»Uprava nastavlja, vodi, vzdržuje in povezuje zbirke podatkov in 
evidence.« 

Obrazložitev: 
Amandma redakcijsko natančneje pojasnjuje dejavnosti upravnih 
organov v zvezi z analitično funkcijo uprave tako, da se poleg 
vodenja in vzdrževanja opredelita tudi dejavnosti nastavljanja in 
povezovanja zbirk podatkov in evidenc. 

Amandma k 23. členu: 
V petem odstavku 23. člena se besedilo spremeni tako, da se 
glasi: 

»Če tako določa uredba iz 21. člena tega zakona, ministrstvo 
izvaja vse ali določene naloge strokovne pomoči predstojniku na 
področju upravljanja s kadrovskimi, finančnimi, informacijskimi in 
drugimi viri tudi za organ v sestavi.« 

Obrazložitev: 
Amandma natančneje določa razmerje med ministrstvom in 
organom v njegovi sestavi na področju podpornih dejavnosti, to 
je na področju upravljanja s kadrovskimi, finančnimi, 
informacijskimi in drugimi viri, tako da določa, da gre pri teh nalogah 
za izvajanje logistične podpore in ne poseg v managersko 
avtonomijo organa v sestavi. Pri tem amandma ne posega v 
sprejet koncept na drugi obravnavi predloga zakona o državni 
upravi v Državnem zboru, po katerem je vsebinska razmejitev 
med ministrstvom in organom v njegovi sestavi določena z uredbo 
iz 21. člena tega zakona. 

Amandma k 50. členu: 
V 50. členu se pred piko črta besedilo »na delovnem področju 
ministrstva«. 

Obrazložitev: 
Amandma je redakcijske narave. Po predmetnem členu je načelnik 
upravne enote dolžan poročati o izvrševanju nalog upravne enote 
tako ministrstvu, pristojnemu za upravo, kot resornim ministrstvom. 
Pri tem je mišljeno, da se poroča (1) resornim ministrstvom 
vsakemu z njegovega delovnega področju, (2) ministrstvu, 
pristojnem za upravo, z delovnega področja vseh ministrstev. 
Črtano besedilo bi lahko zavajalo, da temu ni tako. 

Amandma k 53. členu: 
V četrtem odstavku 53. člena se na koncu doda nov stavek, ki se 
glasi: 

»V primeru spora odloči vlada.« 

Obrazložitev: 
Amandma določa v skladu s konceptom Iz prejšnjega odstavka 
tega člena, da v primeru spora v postopku usklajevanja 
podzakonskih predpisov, ko sta nosilno ministrstvo in ministrstvo, 
pristojno za upravo, nasprotujočega si mnenja, odloča vlada. 

Amandma k 55. členu: 
55. člen se črta. 

Vsi ostali členi se preštevilčijo. 

Obrazložitev: 
V skladu z razpravo v Državnem zboru in po ponovni preučitvi 
smiselnosti soobstoja tako sosveta načelnika upravne enote kot 
koordinacijskega sosveta se je predlagatelj odločil, da funkcionalno 
in organizacijsko obe telesi združi, zato je člen o sosvetu načelnika 
upravne enote črtan. 

Amandma k 56. členu: 
V 56. členu se besedilo spremeni tako, da se glasi: 

»Za sodelovanje med upravno enoto, občinskimi upravami in 
območnimi enotami, izpostavami in drugimi dislociranimi 
organizacijskimi enotami ministrstev, organov v njihovi sestavi 
ter oseb javnega prava, katerih ustanovitelj je država in ki pretežno 
opravljajo upravne naloge, se za območje upravne enote ustanovi 
poseben koordinacijski sosvet, v katerem sodelujejo načelnik 
upravne enote, župani oziroma direktorji občinskih uprav (tajniki 
občin) ali od župana oziroma direktorja občinske uprave (tajnika 
občine) pooblaščeni predstavniki občinske uprave in vodje 
dislociranih enot tega odstavka. 

Koordinacijski sosvet obravnava vprašanja v zvezi z organizacijo, 
učinkovitostjo in kakovostjo dela državne uprave na območju 
upravne enote z namenom zagotoviti čim bolj usklajeno delovanje 
javne uprave na tem območju in usklajeno reševanje 
organizacijskih, prostorskih, materialnih vprašanj, vprašanj 
splošnega poslovanja (poslovanja s strankami, poslovanja z 
dokumentarnim gradivom itd.) in drugih podobnih vprašanj. 
Načelnik upravne enote kot koordinator sosveta skupne predloge 
in vprašanja posreduje ministrstvu, pristojnemu za upravo, in 
ministrstvom, na katerih delovno področje se predlogi in vprašanja 
nanašajo.« 

Obrazložitev: 
V skladu z razpravo v Državnem zboru in po ponovni preučitvi 
smiselnosti soobstoja tako sosveta načelnika upravne enote kot 
koordinacijskega sosveta se je predlagatelj odločil, da funkcionalno 
in organizacijsko obe telesi združi, zato je člen o koordinacijskem 
sosvetu amandmiran tako, da v njem obvezno sodelujejo načelnik 
upravne enote kot prvi med enakimi, župani oziroma direktorji 
občinskih uprav (tajniki občin) ali od župana oziroma direktorja 
občinske uprave (tajnika občine) pooblaščeni predstavniki 
občinske uprave in vodje dislociranih enot uprave, ki pretežno 
opravljajo upravne naloge, na območju upravne enote. 

Amandma k 73. členu: 
V 73. členu se besedilo spremeni tako, da se glasi: 

»Ministrstvo opravlja nadzor nad zakonitostjo splošnih in 
posamičnih pravnih aktov, izdanih za izvrševanje javnih pooblastil, 
če zakon ne določa drugače. 

Splošni akti, izdani za izvrševanje javnih pooblastil, morajo biti 
objavljeni v Uradnem listu Republike Slovenije. Nosilec javnega 
pooblastila je dolžan posredovati splošni akt iz prejšnjega odstavka 
za objavo pristojnemu ministrstvu. 

Vlada lahko na predlog pristojnega ministrstva zadrži objavo 
splošnega akta, Izdanega za Izvrševanje javnih pooblastil, če 
meni, da je v nasprotju z ustavo ali zakonom, in predlaga nosilcu 
javnega pooblastila, da o njem ponovno odloči; pri tem mora vlada 
navesti razloge za zadržanje, če nosilec javnega pooblastila 
vztraja pri svoji odločitvi, se splošni akt objavi, vlada pa lahko 
zadrži njegovo izvrševanje, če najkasneje v 15 dneh po objavi 

15. maj 2002 



splošnega akta vloži pri ustavnem sodišču zahtevo za oceno 
njegove skladnosti z ustavo in zakonom. 

Sklep vlade, s katerim zadrži izvrševanje splošnega akta v skladu 
s prejšnjim odstavkom, se objavi v Uradnem listu Republike 
Slovenije. 

Določbe tega člena se ne uporabljajo za javne agencije. Za nadzor 
nad javnimi agencijami se uporabljajo določbe splošnega zakona, 
ki ureja javne agencije, in zakonov, ki urejajo posamezne javne 
agencije.« 

Obrazložitev: 
Z amandmajem se vzpostavlja enostavnejši, učinkovitejši in bolj 
transparenten sistem nadzora državne uprave nad zakonitostjo 
splošnih aktov nosilcev javnih pooblastil, s katerimi ti urejajo pravice 
in obveznosti pravnih subjektov. Ohranja pa se določba o posebni 
ureditvi nadzora nad javnimi agencijami. 

Amandma k 74. členu: 
V 74. členu se besedilo »pooblaščena uradna oseba«, »uradna 
oseba, ki opravlja nadzor,« »pooblaščena uradna oseba, ki 
opravlja nadzor,« nadomesti z besedilom »upravni inšpektor«. 

Obrazložitev: 
Amandma je redakcijski. Predlagatelj ocenjuje, da je izraz „upravna 
inšpekcija" oziroma »upravni inšpektor« primeren za označitev 
upravnega nadzora nad splošnim poslovanjem upravnih organov, 
ki ga ureja ta člen, zato se izraz »poooblaščena uradna oseba, ki 
opravlja nadzor« povsod nadomesti z izrazom »upravni 
inšpektor«. 

Amandma k 75. členu: 
V prvem odstavku 75. člena se črta besedi »in navodila«. 

Tretji odstavek 75. člena se črta. Četrti odstavek 75. člena postane 
tretji. 

Obrazložitev: 
S črtanjem navodil s seznama upravnih predpisov se vzpostavlja 
bolj transparenten sistem pravnih aktov. Za predpis ministra je 
rezerviran samo izraz »pravilnik", tako da se lahko izraz »navodilo" 
uporablja za interna navodila (okrožnice ipd.). 

Amandmaja k 77. členu: 
1. Na koncu prvega odstavka 77. člena se pred piko vstavi besedilo 
», razen določb Zakona o obrambi (Uradni list RS, št. 82/94, 44/ 
97, 87/97 in 13/98)«. 

Obrazložitev: 
Zakon o državni upravi je zakon, ki se sprejema z navadno 
večino, medtem ko je Zakon o obrambi v skladu z Ustavo 
Republike Slovenije zakon, ki se sprejema s kvalificirano večino, 
zato se ne more derogirati s tem zakonom. 

2. Za tretjim odstavkom 77. člena se doda nov četrti odstavek, ki 
se glasi: 

»Ne glede na določbe 75. člena tega zakona navodila in odredbe, 
izdani kot podzakonski predpisi, ostanejo v veljavi.« 

Četrti odstavek 77. člena postane peti. 

Obrazložitev: 
Z amandmajem se jasno določa, da sprememba seznama imen 
za podzakonske predpis (prej pravilnik, navodilo in odredba, zdaj 
le pravilnik) ne vpliva na veljavnost že izdanih predpisov. 

Amandma k 83. členu: 
V 83. členu se besedilo spremeni tako, da se glasi: 

»Najkasneje v treh letih od uveljavitve tega zakona upravne enote 
prevzamejo od dislociranih enot ministrstev oziroma organov v 
njihovi sestavi na področju geodetske službe naloge sprejemanja 
vlog, informiranja, izdajanja podatkov strankam in opravljanja 
dejanj v upravnih postopkih. 

Naloge iz prejšnjega odstavka se določijo z uredbo vlade. 

S prevzemom nalog upravne enote prevzamejo tudi delavce, 
pravice proračunske uporabe, obveznosti, dokumentacijo, 
prostore, opremo in inventar, ki se uporabljajo za izvajanje teh 
nalog.« 

Obrazložitev: 
Amandma z organizacijskega vidika jasneje določa, katere naloge 
na področju geodetske službe bodo prevzele upravne enote, to 
je naloge sprejemanja vlog, informiranja, izdajanja podatkov 
strankam in opravljanja dejanj v upravnih postopkih, ki jih sedaj 
opravljajo izpostave organov v sestavi ministrstev. Nadalje 
amandma napotuje na vsebinsko določitev nalog z vladno uredbo 
in ureja v skladu s splošnimi načeli prehod delavcev, sredstev, 
opreme itd. vzporedno s prenosom pristojnosti. Amandma poleg 
tega črta prenos zadevnih nalog na področju davčne službe, saj 
speclfika dejavnosti terja ohranitev sedanje organizacije in 
delovanja. 
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Predlog zakona o 

RATIFIKACIJI LETNEGA SPORAZUMA 0 

FINANCIRANJU 2001 MED KOMISIJO 

EVROPSKIH SKUPNOSTI V IMENU 

EVROPSKE SKUPNOSTI IN VLADO 

REPUDLIKE SLOVENIJE (MSF 2001) 

EPA 529 - III 

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE 

EVA: 2002-1811-0032 
Številka: 900-14/2001-5 
Ljubljana, 10.05.2002 

Državnega zbora Republike Slovenije določila, da bodo kot 
njeni predstavniki pri delu Državnega zbora in njegovih delovnih 
teles sodelovali: 

Vlada Republike Slovenije je na 143. dopisni seji dne 10.05.2002 
določila besedilo: 

- PREDLOGA ZAKONA O RATIFIKACIJI LETNEGA 
SPORAZUMA O FINANCIRANJU 2001 MED KOMISIJO 
EVROPSKIH SKUPNOSTI V IMENU EVROPSKE 
SKUPNOSTI IN VLADO REPUBLIKE SLOVENIJE, 

ki ga pošilja v obravnavo in sprejem na podlagi 213. člena 
poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije in tretjega 
odstavka 75. člena zakona o zunanjih zadevah. 

- dr. Dimitrij Rupel, mihister za zunanje zadeve, 
- mag. Franc But, minister za kmetijstvo, gozdarstvo in 

prehrano, 
- Samuel Žbogar, državni sekretar v Ministrstvu za zunanje 

zadeve, 
- Iztok Jarc, državni sekretar v Ministrstvu za kmetijstvo, 

gozdarstvo in prehrano, 
- Meta Bole, državna podsekretarka v Ministrstvu za zunanje 

zadeve, 
- Dušan Vujadinovič, državni podsekretar v Ministrstvu za 

kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. 

Vlada Republike Slovenije je na podlagi 45. člena poslovnika 
Vlade Republike Slovenije in na podlagi 176. člena poslovnika 

Mirko Bandelj, l.r 
GENERALNI SEKRETAR 

1. člen 2. člen 

Ratificira se Letni sporazum o financiranju 2001 med Komisijo 
Evropskih skupnosti v imenu Evropske skupnosti in Vlado 
Republike Slovenije, podpisan v Bruslju 19. marca 2002. 

Letni sporazum se v izvirniku v slovenskem in angleškem jeziku 
glasi: 
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POSEBNI PRISTOPNI PROGRAM 

ZA KMETIJSTVO IN RAZVOJ PODEŽELJA 

V REPUBLIKI S L O VE NI J I 

LETNI SPORAZUM O FINANCIRANJU2001 

med 

KOMISIJO E VROPSKIH SKUPNOSTI 

V IMENU E VROPSKE SKUPNOSTI 

in 

VLADO REPUBLIKE SLOVENIJE 
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LETNI SPORAZUM O FINANCIRANJU 2001 DOGOVORILI, KOT SLEDI: 

Komisija Evropskih skupnosti, v nadaljevanju "Komisija", ki 
nastopa za Evropsko skupnost, v nadaljevanju imenovano 
"Skupnost", in v njenem imenu, 

na eni strani in 

Vlada Republike Slovenije, ki nastopa za Republiko Slovenijo, v 
nadaljevanju imenovano "Republika Slovenija", in v njenem imenu, 

na drugi strani 

in skupaj imenovani "pogodbenici" 

STA SE 

glede na to, da 

(1) je bil z Uredbo Sveta (ES) št. 1268/1999 o podpori Skupnosti 
za predpristopne ukrepe za kmetijstvo in razvoj podeželja v 
državah prosilkah iz Srednje in Vzhodne Evrope v 
predpristopnem obdobju ustanovljen Posebni pristopni pro- 
gram za kmetijstvo in razvoj podeželja (v nadaljevanju 
imenovan "SAPARD")1, ki zagotavlja finančni prispevek 
Skupnosti; 

(2) je bil načrt, ki gaje predložila Republika Slovenija, 27. oktobra 
2000 odobren kot program za kmetijstvo in razvoj podeželja 
s sklepom Komisije, sprejetim v skladu s petim odstavkom 4. 
člena Uredbe (ES) št. 1268/1999; 

(3) je bil 28. avgusta 2001 sklenjen Večletni sporazum o 
financiranju med Skupnostjo in Republiko Slovenijo in je v 
njegovem 2. členu določeno, da se finančna obveznost 
Skupnosti določi v letnih sporazumih o financiranju; 

(4) je treba določiti finančno obveznost Skupnosti za leto 2001 
za izvajanje programa za kmetijstvo in razvoj podeželja (v 
nadaljevanju imenovanega "program") ter vseh njegovih 
sprememb v Republiki Sloveniji in opredeliti obdobje veljavnosti 
te obveznosti; 

(5) je v Letnem sporazumu o financiranju med Skupnostjo in 
Republiko Slovenijo za leto 2000 določen datum 31. december 
2002 kot skrajni rok za veljavnost letne obveznosti iz leta 
2000. Ker leta 2000 ni bil sprejet noben sklep Komisije, s 
katerim bi bilo upravljanje po programu SAPARD preneseno 
na agenciji Republike Slovenije, je primerno spremeniti 3. člen 
Letnega sporazuma o financiranju 2000, tako da se obdobje 
obveznosti podaljša do 31. decembra 2003; 

(6) je treba na podlagi izkušenj, pridobljenih od podpisa Večletnega 
sporazuma o financiranju med Skupnostjo In Republiko 
Slovenijo, nekoliko prilagoditi ta sporazum, 

1. člen 
cm 

Ta sporazum določa finančno obveznost Skupnosti za Republiko 
Slovenijo za leto 2001. Spreminja tudi Večletni sporazum o 
financiranju, podpisan 5. marca 2001, in Letni sporazum o 
financiranju 2000, podpisan 5. marca 2001. 

2. člen 
Obveznost 

Finančni prispevek Skupnosti za leto 2001 je omejen na 6.576.465 
EUR. Ta obveznost velja le za izvajanje programa v skladu z 
Večletnim sporazumom o financiranju med Skupnostjo in 
Republiko Slovenijo. 

3. člen 
Obdobie obveznosti 

Komisija bo samodejno ukinila vsak del obveznosti, navedene v 
2. členu, ki ne bo poravnan s plačilom na račun ali za katerega ne 
bo prejela sprejemljivega zahtevka za plačilo najpozneje do 31. 
decembra 2003. 

4. člen 
Sprememba Letnega sporazuma o financiranju 2000 

V Letnem sporazumu o financiranju 2000 med Komisijo in 
Republiko Slovenijo se 3. člen spremeni, kot sledi: 

"3- Čl<?n 
Obdobie obveznosti 

Komisija bo samodejno ukinila vsak del obveznosti, navedene v 
2. členu, ki ne bo poravnan s plačilom na račun ali za katerega ne 
bo prejela sprejemljivega zahtevka za plačilo najpozneje do 31. 
decembra 2003." 

5. člen 
Sprememba Večletnega sporazuma o financiranju 

Večletni sporazum o financiranju, sklenjen med Komisijo in 
Republiko Slovenijo, se spremeni, kot sledi: 

1. V 8. členu se prvi stavek nadomesti z naslednjim besedilom: 

"Dopise, ki se nanašajo na katero koli zadevo iz tega 
Večletnega sporazuma o financiranju in/ali iz letnega 
sporazuma o financiranju, predvidenega po 2. členu, in na 
katerih sta, kadar je to primerno, navedena številka in naziv 
programa, je treba nasloviti takole: 

'OJ L 161, 26. 6. 1999, str. 87-93. 
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za Skupnost. 

Commission of the European Communities 
Directorate General Agriculture 
SAPARD Unit 
Rue de la Loi, 130, B-1049 Brussels 
Tel.: 00 32 2 2967 337 
Faks: 00 32 2 29 51746 
E-pošta: aari-sapard@cec eu int 

za Republiko Slovenijo: 

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 
Dunajska 56, 58, SI-1000 Ljubljana 
Slovenija 
Tel.: 00 386 1 478 9104 
Faks: 00 386 1 478 9021 
E-pošta: saDard.mkoD@oov.si 

in 

Ministrstvo za finance, Nacionalni sklad 
Beethovnova 11, SI-1502 Ljubljana 
Slovenija 
Tel.: 00 386 1 478 6305 
Faks: 00 386 1 478 6204 
E-pošta: mf.nfsapard@mf-rs.si". 

2. V Razdelku A: 

Tretji odstavek 3. člena se nadomesti z naslednjim 
besedilom: 

"3. Sklep o prenosu upravljanja pomoči na agenciji v Republiki 
Sloveniji je lahko sprejet začasno, če so izpolnjeni pogoji in 
členi, navedeni v prvem pododstavku prvega odstavka tega 
člena." 

Drugi odstavek 7. člena se nadomesti z naslednjim 
besedilom: 

"2. Plačila Komisije iz prispevka Skupnosti se izvršujejo v 
skladu z letnim sporazumom oziroma sporazumi o financiranju 
iz 2. člena tega sporazuma na evro račun SAPARD in pod 
pogojem, da pri preverjanjih in potrditvah iz 9. člena tega 
razdelka niso bile odkrite nikakršne težave." 

- V četrtem odstavku 7. člena se prvi stavek nadomesti z 
naslednjim besedilom: 

"4. Če v letnem sporazumu o financiranju ni drugače določeno, 
obveznosti Komisije samodejno prenehajo." 

- V točki 2.6 iz 14. člena se opomba št. 4 nadomesti z 
naslednjim besedilom: 

"SEC (1999) 1801 /2." 

- V 14. členu se točka 2.9 nadomesti z naslednjim 
besedilom: 

"2.9 Agencija SAPARD zagotovi, da je možnost odobritve 
pomoči ustrezno javno objavljena. Pri javnih objavah se sklicuje 
na sofinanciranje Skupnosti, namenjene pa morajo biti vsem 
možnim vodjem in izvajalcem projektov, da se tako zagotovi 
čim širša izbira možnih vodij in izvajalcev projektov. Pred 
začetkom programa vnaprej pripravi standardne obrazce za 
vloge z jasnimi navodili za izpolnjevanje in pogoji glede 
upravičenosti. Možnim upravičencem ali upravičencem se 
za kakršne koli informacije in obrazce za vloge v zvezi s 
programom ne smejo zaračunavati nikakršni stroški. Ta 
določba pa ne vpliva na uporabo dajatev, ki se običajno 
obračunavajo drugje v gospodarstvu." 

3. V Razdelku B: 

- Točka (c) tretjega odstavka 4. člena se nadomesti z 
naslednjim besedilom: 

"(c) izdatek, ki se ne nanaša na infrastrukturo ali na človeške 
vire in ga ima upravičenec pri projektih, kjer je več kot 25 % 
kapitala v rokah javne inštitucije ali javnih inštitucij." 

4. V Razdelku D: 

- Poročilo o izdatkih in zahtevek za plačilo na obrazcu D-1 
se zamenja z obrazcem, ponazorjenim v prilogi k temu 
sporazumu. 

- Obrazec D-3 (finančna identifikacija) se črta. 

g, člen 
Začetek veljavnosti 

Sporazum začne veljati na dan, ko sta se pogodbenici uradno 
obvestili, da so končane vse potrebne formalnosti za njegovo 
sklenitev. 
f 

7. člen 
Podpis 

Sporazum je sestavljen v dveh izvodih v angleškem in slovenskem 
jeziku, verodostojno pa je samo angleško besedilo. 

Sestavljeno v Bruslju na devetnajsti dan meseca marca leta dva 
tisoč dva. 

Za Komlsl|o Evropskih skupnosti: 
Franz FISCHLER l.r. 
Član Komisije 

Za Vlado Republike Slovenije: 
Franci BUT l.r. 
Minister za kmetl|stvo, gozdarstvo In prehrano 
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PRILOGA 

Obrazec: D-l 

Evropska komisija - SAPARD - Poročilo o izdatkih in zahtevek za plačilo 

(ki se pošlje Evropski komisiji, DG AGRI, Rue de la Loi 130 (SAPARD) B-1049 

Brussels) 

Naziv programa  

Sklep Komisije št z dne   (kot je bil nazadnje 

spremenjen s sklepom št z dne  ) 

Referenčna številka Komisije  

PodpisaniZ-a  kot nacionalni odredbodajalec, ki zastopa 

Republiko Slovenijo, kot je določeno v Večletnem sporazumu o financiranju, 

sklenjenem med Republiko Slovenijo in Komisijo, izjavljam, da skupni upravičeni 

izdatki v sKladu s programom, nastali od (dan/mesec/leto do dan/mesec/leto), znašajo 

 (domača valuta), (evrov, preračunanih iz domače valute po tečaju 

oziroma tečajih iz priložene preglednice, kot je določeno v 10. členu razdelka A 

priloge k Večletnemu sporazumu o financiranju). 

Podrobni podatki v zvezi s temi izdatki so prikazani v priloženi preglednici in so 

sestavni del tega poročila. 

Izjavljam tudi, da se ukrepi zadovoljivo hitro uresničujejo v skladu s cilji, določenimi 

v programu, in da spremljajoča dokumentacija je in bo ostala na voljo, kot je določeno 

v 3. členu Večletnega sporazuma o financiranju in 15. členu razdelka A priloge k 

temu sporazumu. 

Izjavljam, da: 

1. je seznam izdatkov točen. Temelji na računih za posamezne projekte in je 

dokumentiran z dokazili. Seznam in spremljajoča dokumentacija sta na voljo za 
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pregled in potrditev in bosta ostala na voljo v skladu s 3. členom Večletnega 

sporazuma o financiranju in 15. členom razdelka A priloge k temu sporazumu; 

2. ali: seznam vsebuje podrobne podatke o odprtih terjatvah v višini (....domača 

valuta), ( evrov), za katere so priloženi skupni zneski po posameznem ukrepu 

in razčlenjeni na javni prispevek države in prispevek Skupnosti; ali: ni nobenih 

odprtih terjatev (ustrezno prečrtati). Poročilo vključuje tudi vse terjatve od 

predhodnega poročila dalje, ki so evidentirane že več kot dve leti in ki se odštejejo 

od tega poročila o izdatkih; 

3. obseg sredstev Skupnosti na evro računu SAPARD na dan zadnjega knjiženja v 

breme ob koncu četrtletja, na katero se to poročilo nanaša (ali pri dodatnem 

poročilu od dneva, ki je v takem poročilu določen), znaša .... evrov. 

Plačilo se izvede na evro račun SAPARD: 

Upravičenec: 

Banka: 
Številka računa: 
Imetnik računa (če ni enak 
kot upravičenec) 

Poročilo o izdatkih obsega oštevilčenih strani. 

Poročilo je sestavil/-a:   Datum, žig in podpis vodje agencije 

SAPARD 

Poročilo je bilo sestavljeno na podlagi finančnih zneskov, ki sem jih navedel/-la 

 Datum, žig in podpis računovodje agencije SAPARD. 

OveriV-a:   Datum, žig in podpis nacionalnega 

odredbodajalca v imenu Republike Slovenije 

Sestavljeno v (datum). 

poročevalec, št. 48 
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3. člen 

Za izvajanje sporazuma skrbita Ministrstvo za kmetijstvo, 
gozdarstvo in prehrano (Agencija Republike Slovenije za kmetijske 
trge in razvoj podeželja) ter Ministrstvo za finance (Nacionalni 
sklad). 

4. člen 

Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu 
Republike Slovenije - Mednarodne pogodbe. 

OBRAZLOŽITEV 

1. BISTVENI ELEMENTI SPORAZUMA 

Dne 28.8.2001 je začel veljali Večletni sporazum o financiranju 
med Evropsko Skupnostjo in Republiko Slovenijo in je v njegovem 
2. členu določeno, da se finančna obveznost Skupnosti določi v 
letnih sporazumih o financiranju. Na podlagi te določbe je bil sklenjen 
Letni sporazum o financiranju med Evropsko Skupnostjo in 
Republiko Slovenijo, ki določa finančno obveznost skupnosti za 
leto 2000 ter obdobje veljavnosti finančne obveznosti Skupnosti 
iz leta 2000, in ki je začel veljati dne 16.10.2000. 

Za določitev finančnih obveznosti Skupnosti za leto 2001 in 
obdobje veljavnosti te obveznosti za izvajanje programa za 
kmetijstvo in razvoj podeželja (programa SAPARD) ter vseh 
njegovih sprememb v Republiki Sloveniji, je bil v Bruslju dne 
19.3.2002 med Komisijo Evropskih skupnosti in Vlado Republike 
Slovenije podpisan Letni sporazum o financiranju 2001, ki: 

- določa finančno obveznost Skupnosti za leto 2001 in trajanje 
koriščenja teh sredstev Skupnosti; 

• spreminja Večletni sporazum o financiranju in 
- spreminja letni sporazum o financiranju 2000. 

Republika Slovenija bo za leto 2001 prejela 6.576.465 EUR, 
sredstva pa bo mogoče koristiti do 31.12.2003. 

Letni sporazum o financiranju 2001 določa tudi, da se obdobje 
veljavnosti finančne obveznosti Skupnosti za leto 2000, ki jih 
določa Letni sporazum o financiranju 2000, podaljša do 
31.12.2003. 

Letni sporazum o financiranju 2001 pa vključuje tudi nekatere 
dopolnitve in popravke Večletnega sporazuma o financiranju, ki 
so povečini redakcijskega značaja (člen 5). 

II. RATIFIKACIJA IN UVELJAVITEV 

Skladno z določili Zakona o zunanjih zadevah se Letni sporazum 
o financiranju 2001 ratificira z Zakonom v Državnem zboru RS, 
ker spreminja tudi določbe Večletnega sporazuma o financiranju, 
ratificiranega z Zakonom o ratifikaciji večletnega sporazuma o 
financiranju med Komisijo Evropskih Skupnosti in Vlado Republike 
Slovenije (Ur. I. RS, št. 61/01, Mednarodne pogodbe št. 19); 

Sporazum začne veljati na dan, ko se pogodbenici uradno 
obvestita, da so končane vse potrebne formalnosti za njegovo 
sklenitev. 

III. OCENA FINANČNIH POSLEDIC 

Za izvajanje posebnega pristopnega programa za kmetijstvo in 
razvoj podeželja - SAPARD je potrebno sofinanciranje ukrepov s 
strani države prosilke. Delež sredstev, ki jih bo RS v nacionalnem 
proračunu zagotavljala za sofinanciranje programa je okvirno 
opredeljeno v Načrtu razvoja podeželja 2000-2006 in predstavlja 
50% sredstev EU, kar smo tudi upoštevali pri pripravi proračuna 
MKGP za leto 2002 in 2003. Predvidoma bo sofinanciranje 
programa s strani R Slovenije, (MKGP) znašalo okrog 730 mio 
SIT na letni ravni (odvisno od gibanja tečaja EUR/SIT). 

IV. SKLADNOS T S PREDPISI EU 

Letni sporazum o financiranju 2001 med Komisijo Evropskih 
skupnosti v imenu Evropske skupnosti in Vlado Republike 
Slovenije je v skladu s pravnim redom in usmeritvami EU. 

Direktive oziroma drugi sekundarni viri prava ES, ki se nanašajo 
na predlog akta: 

Uredba Sveta Evrope (ES) št. 1266/1999 z dne 21. junija 
1999 o usklajevanju pomoči državam prosilkam v okviru 
predpristopne strategije 

■ Uredba Sveta Evrope (ES) št. 1268/1999 z dne 21. junija 
1999 o podpori Skupnosti za predpristopne ukrepe za 
kmetijstvo in razvoj podeželja v desetih državah kandidatkah 
srednje in vzhodne Evrope v predpristopnem obdobju, 

■ Uredba Sveta (ES) št. 1257/1999 z dne 17. maja 1999 o 
pomoči za razvoj podeželja s strani Evropskega kmetijskega 
usmerjevalnega in jamstvenega sklada, 
Uredba Sveta (ES) št 1258/1999 z dne 17. maja 1999 o 
financiranju skupne kmetijske politike, 
Uredbi Komisije (ES) št. 1663/95 kot je nazadnje spremenjena 
z Uredbo (ES) št. 2245/1999, 
Uredba Komisije (ES) št. 2222/2000 z dne 7. junija 2000, ki 
določa finančna pravila za uporabo Uredbe Sveta (ES) št. 
1268/99 o podpori Skupnosti za predpristopne ukrepe za 
kmetijstvo in razvoj podeželja v državah kandidatkah Srednje 
in Vzhodne Evrope v predpristopnem obdobju. 
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PRILOGA 

IZJAVA O SKLADNOSTI 

PREDLOGA ZAKONA ALI DRUGEGA SPLOŠNEGA AKTA S PREDPISI 

EVROPSKIH SKUPNOSTI 

1) Naslov predloga akta: 

Zakon o ratifikaciji Letnega sporazuma o financiranju 2001 
posebnega pristopnega programa za kmetijstvo in razvoj podeželja 
v Republiki Sloveniji sklenjenega med Komisijo Evropskih 
skupnosti v imenu Evropske skupnosti in Vlado Republike 
Slovenije 

2) Skladnost predloga akta z določbami »Evropskega 
sporazuma o pridružitvi« 

a) Navedba določb »Evropskega sporazuma o pridružitvi«, ki 
se nanašajo na predloženo gradivo: 

/ Predloženo gradivo se nanaša na določbe Evropskega 
sporazuma o pridružitvi v: 
- oddelku IX. Finančno sodelovanje 

b) V kakšnem obsegu so iz sporazuma izhajajoče obveznosti 
izpolnjene: 
v celoti 

c) Razlogi za neizpolnitev obveznosti: 
/ 

3) Skladnost predloga akta s predpisi ES 

a) Direktive oziroma drugi sekundarni viri prava ES, ki se 
nanašajo na predlog akta z navedbo usklajenosti (v celoti 
usklajeno): 

Uredba Sveta Evrope (ES) št. 1266/1999 z dne 21. junija 
1999 o usklajevanju pomoči državam prosilkam v okviru 
predpristopne strategije 

- Uredba Sveta Evrope (ES) št. 1268/1999 z dne 21. junija 
1999 o podpori Skupnosti za predpristopne ukrepe za 
kmetijstvo in razvoj podeželja v desetih državah kandidatkah 
srednje in vzhodne Evrope v predpristopnem obdobju, 
Uredba Sveta (ES) št. 1257/1999 z dne 17. maja 1999 o 
pomoči za razvoj podeželja s strani Evropskega kmetijskega 
usmerjevalnega in jamstvenega sklada, 

Uredba Sveta (ES) št. 1258/1999 z dne 17. maja 1999 o 
financiranju skupne kmetijske politike, 
Uredbi Komisije (ES) št. 1663/95 kot je nazadnje spremenjena 
z Uredbo (ES) št. 2245/1999, 
Uredba Komisije (ES) št. 2222/2000 z dne 7. junija 2000, ki 
določa finančna pravila za uporabo Uredbe Sveta (ES) št. 
1268/99 o podpori Skupnosti za predpristopne ukrepe za 
kmetijstvo in razvoj podeželja v državah kandidatkah Srednje 
in Vzhodne Evrope v predpristopnem obdobju. 

b) Ali je predlog akta usklajen z ostalimi viri prava ES 
/da 

c) Razlogi za delno usklajenost oziroma neusklajenost 
/ 

4) Navedba roka predvidene popolne uskladitve akta z zaorai 
navedenimi pravnimi viri ES (leto) 
/ 

5) Ali so zaorai navedeni pravni viri ES prevedeni v slovenščino? 
/ da (SVEZ) 

6) Ali je predlog aKta preveden jn v kateri i^ik? 
/ slo, ang, 

7) Sodelovanje neodvisnih strokovnjakov fPHARE. TAIEX. 
Komisija ES. države članice ES. SIGMA. OECD. Univerza....) 
/ Komisija ES, države članice ES 

8) Povezava z Državnim programom za prevzem pravnega 
reda ES in upoštevanje roka za uskladitev 
/da 

Mojca Geč-Zvržina, l.r. mag. Franc BUT, l.r. 
Vodja pravne službe MINISTER 
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Popravek 

OBRAZLOŽITVE PREDLOGA ZAKONA 0 

RATIFIKACIJI KONVENCIJE O 

MEDSEBOJNEM PRIZNAVANJU ŽIGOV 

ZA ROČNO STRELNO OROŽJE IN 

POSLOVNIKA S PRILOGAMA I IN II 

(MKPŽO) 

- EPA 449 - III 

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE 

EVA: 2002-1811-0008 
Številka: 222-06/2002-1 
Ljubljana, 10.05.2002 

ZADEVA: Predlog zakona o ratifikaciji konvencije o 
medsebojnem priznavanju žigov za ročno strelno 
orožje in poslovnika s prilogama I in II 

Vlada Republike Slovenije pošilja k dopisu št. 222-06/2002-1 z 

dne 22.04.2002 v prilogi novo, popravljeno obrazložitev 
predloga zakona o ratifikaciji omenjene konvencije. 

Vlada prosi, da se nova obrazložitev upošteva pri obravnavi 
predloga zakona o ratifikaciji konvencije o medsebojnem 
priznavanju žigov za ročno strelno orožje s prilogama I in II. 

Mirko Bandelj, l.r. 
GENERALNI SEKRETAR 
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VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE 

Številka: 222-06/2002-1 
Ljubljana, dne 10.05.2002 

OBRAZLOŽITEV PREDLOGA ZAKONA O RATIFIKACIJI KONVENCIJE O 

MEDSEBOJNEM PRIZNAVANJU ŽIGOV ZA ROČNO STRELNO OROŽJE IN 

POSLOVNIKA S PRILOGAMA I IN II 

1. julija 1969 je bila v Bruslju sprejeta Konvencija o medsebojnem 
priznavanju žigov za ročno sirelno orožje (v nadaljevanju 
Konvencija), ki je začela veljati 3. julija 1971. Podpisalo jo je 12 
evropskih držav in Čile. Na podlagi določb Konvencije je bila 
ustanovljena Stalna mednarodna komisija za preskušanje ročnega 
strelnega orožja (C.I.P.), ki ima sedež v Lieg-u v Kraljevini Belgiji, 
sestavljajo pa jo predstavniki držav članic Konvencije. Bistvo 
Konvencije je, da se žigi za preskušanje orožja ene države 
priznavajo na območju drugih držav članic. Poudariti je treba, da 
Konvencija pokriva le civilno orožje (sem spada večinoma lovsko 
in športno), vojaško orožje pa je izvzeto. 

Do leta 1992 je bila članica Konvencije tudi nekdanja Jugoslavija, 
vendar jo je Stalna mednarodna komisija (C.I.P.) septembra 1992 
izločila, ker je ugotovila, da Jugoslavija kot država ne obstaja 
več. Uveljavljanje nasledstva ni možno (za ponovno članstvo je 
zaprosila tudi Zvezna republika Jugoslavija). 

V bivši Jugoslaviji se je pooblaščena organizacija za preskušanje 
ročnega strelnega orožja za vse nekdanje republike nahajala v 
Crveni zastavi v Kragujevcu. Od leta 1992 komisija C.I.P. ne 
priznava več žigov Crvene zastave. Od leta 1992 naprej Slovenija 
ni imela niti svoje pooblaščene preskuševalnice niti lastnih žigov 
za preskušanje. 

Področje preskušanja ročnega strelnega orožja, streliva in 
aparatov je pri nas še vedno urejeno z zakonom iz leta 1973 
(Uradni list SRS, št. 37/73), ki je nastajal v čisto drugačnih 
okoliščinah od današnjih in je zato zastarel. Vlada Republike 
Slovenije je na 33. seji dne 21.6.2001 določila besedilo predloga 
zakona o preskušanju in žigosanju ročnega strelnega orožja, 

streliva, aparatov in naprav ter ga poslala v prvo obravnavo v 
Državni zbor. Državni zbor Republike Slovenije je na 9. seji dne 
23. oktobra 2001 sprejel sklep, da Vlada Republike Slovenije 
pripravi predlog zakona za drugo obravnavo. V razpravah pred 
obravnavo besedila zakona v Državnem zboru so bili podani tudi 
predlogi, da naj bi še pred drugo obravnavo zakona ratificirali 
Konvencijo zaradi zagotavljanja njegove skladnosti s Konvencijo. 

Ob vložitvi uradne prošnje za pristop h Konvenciji je potrebno 
priložiti tudi navodila oz. pravilnik po katerem deluje pooblaščena 
organizacija za preizkušanje in žigosanje ročnega strelnega 
orožja, streliva, aparatov in naprav. Ta pravilnik mora biti ravno 
tako usklajen s Konvencijo in sprejetimi sklepi stalne mednarodne 
komisije C.I.P. Sklepi so nepogodbene narave in bodo v skladu s 
tretjim odstavkom 77. člena Zakona o zunanjih zadevah objavljeni 
v Uradnem listu RS. 

Skladno s tretjim odstavkom 75. člena Zakona o zunanjih zadevah 
konvencijo ratificira Državni zbor Republike Slovenije. 

Ko bo Slovenija postala članica Konvencije, bo morala prispevati 
svoj delež za stroške delovanja stalnega urada C.I.P., ki izvaja 
organizacijske, administrativne in strokovno-tehnične naloge med 
dvema zasedanjema Stalne mednarodne komisije C.I.P. Stalni 
urad ima sedež v Lieg-u, Belgija. Ti stroški niso veliki, saj sredstva 
prispevajo vse države članice. V tem trenutku ni na voljo točnih 
podatkov o tem, koliko naj bi znašali za Slovenijo, ocenjuje pa se, 
da bodo ti stroški in stroški sodelovanja naših predstavnikov v 
organih C.I.P. znašali pod 1.000.000 SIT letno. 

OBVESTILO UREDNIŠTVA. 

Osnovno besedilo predloga zakona o ratifikaciji 
konvenc!|e o medsebojnem priznavanju žigov za 
ročno strelno oroi|e In poslovnika s prilogama I In 
II |e bilo ob|avljeno v 17. itev. Poročevalca, z dne 
20.2.2002. 
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' NAROČILNICA 

| Ime in priimek:   

i Naslov:  

. Telefon: Poštna številka:  

Podjetje:  

I Davčna številka:  

| NAROČAM  IZVOD(OV) POROČEVALCA DZ REPUBLIKE SLOVENIJE 

i Datum:     

I Podpis naročnika (-ce) oz. pooblaščene osebe:   

Naročilnico pošljite na naslov: DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE, 1000 LJUBLJANA, 
1 ŠUBIČEVA 4; TEL.: (01) 47-89-788; FAX: (01) 47-89-856 

I Cena izvoda Poročevalca je 630 tolarjev (brez davka). Naročnina se obračunava mesečno, 
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Izdaja Državni zbor Republike Slovenije - Naslov uredništva: Državni zbor Republike Slovenije, Ljubljana, Šubičeva 4, urednica Jasna Urbanija, tel. (01) 47-89-787 - Tisk 
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