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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 REPUBLIKA SLOVENIJA DRŽAVNI
ZBOR, 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
davčna številka
račun
:

5022924
:
21881677
50100-845-50204

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

Uredništvo Poročevalca

Predlog zakona o

JAVNIH

USLUŽBENCIH

(ZJU)

-prva obravnava-EPA 185-III
VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Vlada Republike Slovenije je na podlagi 65. 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
Republike Slovenije in njegovih delovnih teles sodelovala:

EVA:
2001-1711-0010
Številka: 016-01/2001-1
Ljubljana, 19.04.2001
Vlada Republike Slovenije je na 22. seji dne 19.4.2001 določila
besedilo:

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

- PREDLOGA ZAKONA O JAVNIH USLUŽBENCIH - (EU),
ki ga pošilja v prvo obravnavo na podlagi 174. člena poslovnika
Državnega zbora Republike Slovenije s predlogom, da ga
Državni zbor Republike Slovenije obravnava na 6. seji dne
22.5.2001.

Mirko Bandelj, l.r.
GENERALNI SEKRETAR

področje v Evropskem sporazumu o pridružitvi ne obstajajo
splošno zavezujoče določbe tako imenovanega Acquis
Communautaire (razen glede prostega pretoka ljudi v zvezi z
zaposlovanjem), pač pa so se namesto poenotene pravne
ureditve razvili v evropskem pravu določeni standardi, ki jih države
članice Evropske Unije upoštevajo pri izkazovanju učinkovitosti
in oblikovanju pravnih ureditev javnih uslužbencev. Ti standardi
se državam kandidatkam za vstop v Evropsko Unijo predstavljajo
preko sodelovanja z organizacijo SIGMA (Support for Improvement in Governance and Management in Central and Eastern
European Countries), ki predstavlja skupen projekt Evropske
Unije in OECD, skupnega programa OECD in PHARE za podporo
pri vodenju in upravljanju v državah srednje in vzhodne Evrope,
preko priporočil Sveta Evrope, ki se pripravljajo v okviru
Evropskega odbora za pravno sodelovanje (CDCJ) in Projektne
skupine za upravno pravo (CJ-DA).

UVOD
I. OCENA STANJA
Sodobna javna uprava mora delovati po načelu zakonitosti, mora
biti usmerjena k uporabniku, učinkovita, strokovna in politično
nevtralna, njen cilj pa mora biti nuditi hitre in učinkovite upravne
storitve. Delovati mora tudi po načelu ekonomičnosti, saj naj bi
zagotavljala čim večjo kvaliteto in kvantiteto ob določeni porabi
javnih sredstev oziroma porabila čim manj javnih sredstev za
določene cilje. Prilagojena mora biti potrebam demokratične
državne ureditve in mora delovati ne kot strošek, ampak kot
pomemben dejavnik razvoja države. Javna uprava mora delovati
organizirano, po principih in standardih kakovosti, ki so namenjeni
kvalitetnemu zagotavljanju javnih dobrin, hkrati pa omogočajo
tudi možnosti za primerljiv razvoj in za učinkovito delo vseh njenih
delov in večjo preglednost medsebojnih razmerij.

V okviru sodelovanja z organizacijo SIGMA se standardi
predstavljajo državam kandidatkam za vstop v Evropsko Unijo
preko kontrolnikov vsebine zakonodaje javnih uslužbencev,
katerih namen je ugotoviti, ali so zadeve, ki tvorijo običajno vsebino
tovrstne zakonodaje pri OECD, dejansko vključene v zakonodajo,
ki se pripravlja in preko organiziranja konferenc, na katerih se
predstavljajo vsebina, cilji in namen uporabe določenih standardov.
Zadnja takšna konferenca, ki je pomembna zato, ker je bila v
okviru nje dorečena vsebina standardov, je potekala na Dunaju
jeseni 1998.

Približevanje sodobni javni upravi je cilj sprememb v slovenski
javni upravi in njene preobrazbe v evropsko primerljiv sistem.
Pomemben del reforme predstavlja posodobitev notranjih razmerij
in vzpostavitev sodobnega in preglednega uslužbenskega
sistema. V okviru približevanja Evropski Uniji je Republika Slovenija
zavezana spoštovati določbe Evropskega sporazuma o pridružitvi
in predpise Evropske Unije, ki se nanašajo na področje javnih
uslužbencev. Pri tem je potrebno ugotoviti, da za navedeno
25. april 2001
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Standardi narekujejo, da se v nacionalni zakonodaji zasledujejo
cilji:
vzpostavitve strokovne in politično nevtralne javne uprave,
ki nudi učinkovite javne storitve, pri čemer ni predmet
neobjektivnosti, korupcije in zlorabe oblasti, ampak deluje po
načelih kakovosti;
približevanje javne uprave uporabnikom s hitrejšim odzivanjem
na potrebe uporabnikov in vzpostavitev javnega ter odprtega
delovanja, kar pomeni vnaprejšnje seznanjanje z načinom
poslovanja in posredovanje informacij o načinu dela ter o
ukrepih za zagotovitev učinkovitosti;
zagotovitev takšnih pravic in obveznosti ter odgovornosti, ki
omogočajo razvoj strokovnosti, polno odgovornost pri
uresničevanju delovnih nalog ter pritegnitev oseb, ki imajo
odlične lastnosti;
vzpostavitev profesionalnega organiziranja dela in upravljanja
s človeškimi viri, ki omogoča smotrno organizacijo dela in
aktivno upravljanje s človeškimi viri;
vzpostavitev učinkovitega notranjega in zunanjega nadzora
nad delovanjem sistema.

(državni sekretarji, predstojniki organov v sestavi in predstojniki
vladnih služb), in ne strokovno usposobljeni uradniki. Praksa
kadrovanja na te položaje je bila v preteklosti različna. Pogosto so
na ta mesta imenovane osebe z zadostno strokovno
usposobljenostjo, vendar sistemska ureditev tega ne zagotavlja.
V državah z razvito javno upravo opravljajo naloge na najbolj
izpostavljenih strokovnih in vodstvenih mestih najvišji državni
uradniki, ki se morajo na ta mesta bodisi prebiti skozi pot upravne
kariere bodisi kvalificirati z opravljanjem strokovnih izpitov, ki
zagotavljajo poznavanje filozofije in delovanja uprave. Lahko bi
rekli, da je za Slovenijo značilno pomanjkanje "upravne elite" in
"upravnega managementa", saj sistem tega ni omogočal. Javna
uprava potrebuje določeno število vrhunsko usposobljenih
strokovnjakov in managerjev, ki se bodo razvili skozi upravno
kariero ali vstopili v upravo na podlagi strokovnih kriterijev in ne
kot politični funkcionarji. Le tako usposobljeni vrhunski strokovnjaki,
ki jim bo treba zagotoviti tudi ustrezno plačilo in druge pogoje
dela, bodo lahko kos izzivom, ki jih razvoj postavlja pred upravo.
Številni mehanizmi, namenjeni izboljšanju kakovosti delovanja
uprave in njenemu učinkovitejšemu in racionalnejšemu delu bodo
lahko v polni meri zaživeli šele tedaj, ko jih bodo imeli v rokah
upravni managerji.

Standardi zapovedujejo spoštovanje varovanja klasičnih pravic
zaposlenih, ki izhajajo iz mednarodnih pravnih aktov, predvsem
Deklaracije o človekovih pravicah, Mednarodnega pakta o
ekonomskih, socialnih in kulturnih pravicah, Evropske socialne
listine, Listine evropske skupnosti o temeljnih socialnih pravicah
delavcev in konvencij MOD. Ob tem pa zapovedujejo tudi
spoštovanje določenih Direktiv Sveta Evropske Unije, ki se v
okviru varovanj temeljnih pravic zaposlenih nanašajo na zaposlitve
tako v zasebnem kot v javnem sektorju.

Sedanja ureditev sistema delavcev v državnih organih za razliko
od tujih pravnih ureditev ne vsebuje kataloga načel, po katerih
uradništvo deluje in ki zagotavljajo zakonitost, strokovnost,
politično nevtralnost, nepristranskost, transparentnost delovanja,
smotrnost, gospodarnost in usmerjenost uprave k uporabniku.
Pravna načela sicer nimajo neposrednega pravnega učinka,
izražajo pa temeljne vrednote, ki jih zakonodajalec želi zasledovati
pri urejanju uslužbenskega sistema.
Sedanji sistem delavcev v državnih organih in organih lokalnih
skupnosti temelji na precejšnji centralizaciji kadrovskega
odločanja, po drugi strani pa ni zagotovljen nadzor nad
spoštovanjem predpisov. Tako vlada odloča o vrsti kadrovskih
vprašanj, ki so stvar posameznih ministrstev, organov v sestavi
in upravnih enot, kar zavlačuje postopke in obremenjuje vladne
seje (npr. imenovanja in napredovanja višjih upravnih delavcev).
Če so jasno določena pravila kadrovskega poslovanja in
odgovornost za sprejemanje odločitev ter je po drugi strani
zagotovljen učinkovit nadzor nad kadrovskim poslovanjem in
ustrezne sankcije za kršitve, je mogoče sistem decentralizirati in
na ta način kadrovske postopke skrajšati in narediti bolj fleksibilne.

II.
Slovenija ima do neke mere zgrajen uslužbenski sistem v javni
upravi, saj je v veljavi poseben zakon, ki ureja zaposlovanje,
sklenitev delovnega razmerja, imenovanje in razrešitev,
napredovanje, razporejanje, opravljanje dela ter nekatere pravice
in dolžnosti delavcev v državnih organih in organih lokalnih
skupnosti (zakon o delavcih v državnih organih, Uradni list SRS,
št. 15/90, 5/91, 18/91, 22/91, Uiadni list RS, št. 2/91 - I, 4/93, 70/
97, 38/99; v nadaljevanju: 2DDO). Zato uslužbenskega sistema v
javni upravi ni potrebno graditi povsem na novo, temveč ga je
treba z novim zakonom dograditi, dopolniti in izboljšati.

Ustava v 122. členu določa, da je zaposlitev v upravnih službah
mogoča samo na temelju javnega natečaja, razen v primerih, ki
jih določa zakon. Javni natečaj zagotavlja enakopraven dostop
do vseh služb v upravi pod enakimi pogoji, zmanjšuje obseg
pojavov t.i. družbenega parazitizma (zveze, poznanstva, politično
kadrovanje, korupcija) in zagotavlja izbiro strokovno
usposobljenih kadrov. Sedanja zakonska ureditev sicer pozna
institut javnega natečaja, vendar ta ni izpeljan do konca neizbranim kandidatom niso zagotovljena ustrezna pravna
sredstva, zaposlovanje mimo javnega natečaja pa ni podvrženo
sankcijam.

ZDDO ureja le položaj zaposlenih v državnih organih in organih
lokalnih skupnosti in uporablja zanje termin "delavci". V pravnem
sistemu tako nimamo opredeljenega pojma javnega uslužbenca.
Položaj zaposlenih v drugih delih javnega sektorja je urejen s
splošnim delovnim pravom, področni zakoni pa vsebujejo določene
delovnopravne posebnosti. Predlagatelj ocenjuje, da je potrebno
v slovenskem pravnem sistemu opredeliti pojem javnega
uslužbenca, ki bi zajemal zaposlene v celotnem javnem sektorju,
in urediti nekatere skupne elemente sistema javnih uslužbencev
v celotnem javnem sektorju.
Glede ureditve sistema zaposlenih v državnih organih in organih
lokalnih skupnosti predlagatelj ugotavlja, da so določbe zakona o
delavcih v državnih organih v marsičem pomanjkljive in zastarele
ter jih je treba nadgraditi in posodobiti s sodobnimi mehanizmi
upravnega vodenja, organiziranja dela in personalnega odločanja,
vzpodbujanja kreativnosti in strokovnosti ter z mehanizmi
približevanja javne uprave uporabnikom.

Veljavna ureditev ne daje zadostne pravne podlage za
vzpostavitev in vodenje kadrovskih evidenc, ki so nujno potrebne
za izvajanje politike upravljanja s človeškimi viri in spremljanje
učinkov uslužbenskega sistema.
Ena večjih pomanjkljivosti sedanjega sistema je tudi mešanje
institutov "naziv'', "delovno mesto" in "položaj". Delovna mesta so
izenačena z nazivi, sistemizacija organa, ki bi morala biti njegova
organizacijska slika, pa je dejansko načrt nazivov, ki pušča odprte
nazive za potrebe kariernega napredovanja uradnikov. Mešanje
nazivov in položajev je najbolj izrazito npr. pri generalnem
sekretarju in načelniku upravne enote. V obeh primerih je položaj

V javni upravi ni izvedena ustrezna ločitev med nivojem političnih
funkcij in uradniških delovnih mest oziroma položajev. V izvršilni
veji oblasti opravljajo naloge upravnega in strokovnega vodenja
osebe, ki so vsaj formalno imenovane kot politični funkcionarji
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(vodstveno delovno mesto) označen z nazivom. Mešanje nazivov
in delovnih mest privede do tega, da uradnik v praksi formalno
napreduje na višje delovno mesto, čeprav še naprej opravlja isto
delo.

Za veljavno ureditev je značilno tudi pomanjkanje mehanizmov
za zagotovitev fleksibilnosti upravljanja s človeškimi viri in za
zagotovitev racionalnejšega poslovanja. Mobilnost javnih
uslužbencev znotraj sistema državnih organov in organov lokalnih
skupnosti je relativno majhna in se ne obravnava s pozitivnim
vrednostnim predznakom. Premeščanje po želji javnega
uslužbenca je redkost, premeščanje zaradi delovnih potreb pa je
vezano na dogovor predstojnikov organov. Vsaj v okviru državne
uprave bi morali omogočiti fleksibilnejšo ureditev prehajanja javnih
uslužbencev iz organa v organ, seveda upoštevaje potrebe
poslovanja obeh organov. Natančno ureditev zahteva tudi postopek
reorganizacije poslovanja, ki je v javni upravi tako specifičen, da
zanj ne more v celoti veljati logika, ki velja za zasebni sektor.

Z novelo zakona o delavcih v državnih organih v letu 1997 je bila
uvedena možnost zaposlovanja za določen čas v kabinetu
ministra. To je prav gotovo pozitivna rešitev, vendar je bila izvedena
pomanjkljivo. Zakon je določil, da so zaposlitve za določen čas v
kabinetih možne za specializirana in najzahtevnejše strokovne
naloge, kar je zmotno. Kabinet je treba opredeliti kot organizacijsko
enoto, vezano na osebno zaupanje funkcionarja, v kateri delajo
osebni strokovni in politični svetovalci ter drugi uslužbenci, vezani
na funkcionarjev mandat.
Ureditev pravic in obveznosti javnih uslužbencev v državnih
organih in organih lokalnih skupnosti je po veljavni ureditvi dokaj
nejasna.
Kolektivna pogodba za negospodarske dejavnosti določa,
d
a njena veljavnost ne obsega delavcev, ki jih imenuje vlada, to
pa so vsi višji upravni delavci. Za te torej kolektivna pogodba ne
velja. Če temu dodamo še dejstvo, da javni uslužbenci v državnih
organih in organih lokalne samouprave nimajo sklenjene kolektivne
Pogodbe, lahko ugotovimo, da so postavljeni v slabši položaj v
primerjavi z drugimi zaposlenimi v javnem sektorju. Predlagatelj
ocenjuje, da je potrebno glede splošnih delovnopravnih vprašanj
slediti trendu izenačevanja položaja zaposlenih v zasebnem in
javnem sektorju in omogočiti javnim uslužbencem v državnih
organih in v upravah lokalnih skupnosti sklepanje kolektivnih
pogodb, posebnosti, ki jih narekuje javni interes, pa urediti v zakonu
brez možnosti drugačnega urejanja v kolektivnih pogodbah.

II. RAZLOGI ZA IZDAJO ZAKONA, CILJI ZAKONA
Razloge za vzpostavitev sistema javnih uslužbencev z novim
zakonom je mogoče razbrati iz ocene dejanskega stanja.
Pomembna razloga pa sta tudi spremenjena ustavna ureditev
(ZDDO je bil sprejet še pred uveljavitvijo ustave) in vključevanje
naše države v Evropsko unijo, kjer je izoblikovan sistem javnih
uslužbencev temelj za učinkovitost javne uprave v razmerju do
posameznikov in do gospodarstva.
Poglavitni cilji zakona so naslednji:
a) na področju uslužbenskega sistema celotnega javnega
sektorja:
1. Definirati pojem javnega uslužbenca in vzpostaviti enotne
elemente uslužbenskega sistema za celoten javni sektor.

Veljavna zakonska ureditev izjemno restriktivno ureja možnosti
višjih upravnih delavcev za opravljanje pridobitne dejavnosti in na
'a način prekomerno posega v njihovo svobodo na tem področju.
Glede na to je treba razloge za odklonitev soglasja k opravljanju
pridobitne dejavnosti opredeliti na novo in omejitve določiti samo
v utemeljenih primerih.

b) na področju uslužbenskega sistema v državnih organih in
upravah lokalnih skupnosti:
2. Celovito urediti sistem javnih uslužbencev v državnih organih
in upravah lokalnih skupnosti ter njihove posebne pravice in
obveznosti.
3. Glede pravic in obveznosti javnih uslužbencev v državnih
organih in upravah lokalnih skupnosti čim bolj približati ureditev
delovnopravnim predpisom, z upoštevanjem posebnosti, ki
jih narekuje javni interes.
4. Decentralizirati in poenostaviti postopke odločanja o
kadrovskih zadevah in hkrati centralizirati in bistveno okrepiti
nadzor ter vzpostaviti odgovornost in sankcije za kršitve.
5. Uvesti elemente kariernega sistema, ki bo motiviral sposobne
posameznike za vstop v uradniško službo in preprečeval
odliv sposobnih kadrov.
6. Zagotoviti pogoje za oblikovanje "upravne elite" - kroga
vrhunskih upravnih strokovnjakov in upravnih managerjev;
pogoji zajemajo sistem usposabljanja, sistem nazivov in
delovnih mest, sistem izbire in sistem nagrajevanja.
7. Vzpostaviti sistem ključnih uradniških položajev, ki so ločeni
od političnih položajev (funkcij); vtem delu se zakon povezuje
z novima zakonoma, ki bosta urejala vlado in državno upravo.
8. Preko sistema izbire, usposabljanja in izpopolnjevanja,
napredovanja in nagrajevanja zagotoviti večjo strokovnost
uprave.
9. Zagotoviti večjo stabilnost uprave in zmanjšanje negativnih
posledic političnih menjav na njeno delovanje.
10. Omogočiti oblikovanje kabineta kot kroga osebnih svetovalcev
oziroma uslužbencev, vezanih na osebno zaupanje
funkcionarja.
11. Zagotoviti mehanizme za racionalizacijo poslovanja v upravi.

Na področju usposabljanja in izpopolnjevanja javnih uslužbencev
v državnih organih in organih lokalnih skupnosti je temeljna
pomanjkljivost sedanjega sistema v tem, da ni predviden
horizontalni program usposabljanja in izpopolnjevanja, s katerim
bi vlada lahko vodila enovito politiko usposabljanja in
izpopolnjevanja kot del politike upravljanja s človeškimi viri.
Programi usposabljanja in izpopolnjevanja so razpršeni po upravnih
organih, centralna institucija na tem področju (upravna akademija
v okviru ministrstva, pristojnega za upravo), pa nastopa kot
ponudnica storitev, namesto da bi opravljala funkcijo pripravljalca
in izvajalca vladne politike oziroma horizontalnega programa na
Področjih, kjer je usposabljanje potrebno za celotno upravo.
Veljavna ureditev za razliko od tujih uslužbenskih sistemov ne
zagotavlja ustreznega sistema strokovnih izpitov kot "filtra" za
vstop v upravo. Glede na to, da imamo relativno odprt sistem
zaposlovanja (in ne togega, zaprtega kariernega sistema), kar je
glede na majhnost države primerno, je potrebno zagotoviti strožje
standarde za vstop v upravno kariero. Sedanji sistem ne zahteva
opravljanja strokovnega izpita za vsakogar, ki se prvič zaposli v
javni upravi, temveč le za tiste, ki v upravi opravljajo pripravništvo.
Poleg tega pa je program strokovnega izpita neprimeren, izvajanje
pa na ne dovolj visoki ravni zahtevnosti.
Veljavni sistem ne zagotavlja javnim uslužbencem v državnih
organih in organih lokalnih skupnosti stimulacije za uspešno delo.
Izven plačnega sistema (ki je že sam po sebi nestimulativen) ni
nobenih mehanizmov za ustvarjanje zadovoljstva pri javnih
uslužbencih in za nagrajevanje odličnosti.
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12. Zagotoviti odprtost delovanja javne uprave, spoštovanje
etičnih pravil ravnanja (kodeksa etike) in usmerjenost k
uporabniku storitev.
13. Zagotoviti sistem izbire uradnikov, ki bo temeljil na čim bolj
objektivnih merilih strokovne usposobljenosti; pri najvišjih
uradniških položajih preprečiti prevlado političnih meril nad
merili strokovne usposobljenosti.
14. Zagotoviti enotnost sistema načrtovanja zaposlovanja v javni
upravi s ciljem načrtne in gospodarne porabe proračunskih
sredstev.
15. Vzpostaviti pregleden sistem nazivov, delovnih mest in
položajev.
16. Dvigniti standarde za vstop v uradniško kariero (javni natečaji,
strokovni izpiti).
17. Vzpostaviti politiko horizontalnega usposabljanja in
izpopolnjevanja v javni upravi na področjih, ki so strateškega
pomena za celotno javno upravo.
18. Omogočiti večjo fleksibilnost pri upravljanju s človeškimi viri
ter večjo stopnjo pretoka delovne sile med organi javne uprave
(notranji trg dela).
19. Zagotoviti sodelovanje reprezentativnih sindikatov pri
organizacijskih odločitvah in odločitvah na področju
upravljanja s človeškimi viri, ki vplivajo na pravice in obveznosti
oziroma na položaj uslužbencev.

dostojanstva. To načelo zagotavlja tudi uporabnikom, da bodo
deležni spoštljivega obravnavanja.
Načelo zaupnosti zapoveduje varovanje tajnih podatkov in
poslovnih skrivnosti in je izvedeno iz standarda lojalnosti
zaposlenih do delodajalca. Načelo je izvedeno iz narave
izvrševanja nalog v javnem interesu in zapoveduje zadržanost v
svobodi govora o zadevah, ki so zaposlenim zaupane v zvezi z
njihovim delom. Načelo je nadalje izvedeno v prepovedi dajanja
takšnih javnih obvestil o delu, ki bi škodovale ugledu delodajalca
ter tako vzpostavlja razmerje lojalnosti do delodajalca.
Načelo odgovornosti za rezultate sili javne uslužbence h
kvalitetnemu, hitremu in učinkovitemu delu in vzpostavlja polno
odgovornost za rezultate njihovega dela. Posebej izpostavlja tudi
odgovornost neposredno nadrejenih, ki naj bi odgovarjali za svoje
delo in za rezultate dela njim neposredno podrejenih. Odgovornost
za rezultate dela se lahko uresničuje ob zagotovljeni informiranosti
zaposlenih o vseh okoliščinah delovnega razmerja. Načelo je
izvedeno iz standarda odgovornega opravljanja dela.
Načelo dobrega gospodarjenja uvaja tudi v javno upravo
podjetniški princip dobrega gospodarjenja, pri čemer se ta princip
uresničuje z ekonomičnim poslovanjem in smotrno porabo javnih
sredstev, tako pri kreiranju delovnih mest, zaposlovanju in
uresničevanju delovnega razmerja.

Zakonsko urejanje sloni na načelih izvrševanja javnih nalog, ki so
namenjena vzpostavitvi standardov kakovosti. Del načel se
nanaša na javne uslužbence v celotnem javnem sektorju, del pa
na uradnike v državnih organih in upravah lokalnih skupnosti.

Načelo odprtosti do javnosti odpira javno upravo uporabnikom in
jim omogoča kot davkoplačevalcem dobivati informacije o delu in
o rezultatih dela, razen če gre za podatke in informacije, ki so
posebej varovane. Uporabnike postavlja v položaj kritičnega
sogovornika javnemu sektorju in jim priznava vlogo neformalnega
zunanjega nadzora.

a) skupna načela:

b) uradniška načela:

Načelo zakonitosti utrjuje ustavno načelo pravne države in
zapoveduje ravnanje na podlagi in v mejah ustave, ratificiranih
mednarodnih pogodb, zakonov in podzakonskih predpisov. Načelo
je izvedeno iz standarda zapovedanega zakonitega in pravilnega
opravljanja dela in tvori celoto z načelom strokovnosti.

Načelo javnega natečaja je izpeljava načela enakopravne
dostopnosti za uradnike v državnih organih in upravah lokalnih
skupnosti. Javni natečaj je mehanizem, ki zagotavlja objektivnejšo
izbiro uradnikov in omogoča neizbranim kandidatom pritožbo in
sodno varstvo.

Načelo enakopravne dostopnosti je v javnem sektorju pomembno
iz dveh razlogov: zaradi javnega interesa, ki je v tem, da se
pridobijo najbolje usposobljeni kadri, in zaradi zagotovitve možnosti
vsakega zainteresiranega kandidata, da se pod enakimi pogoji z
drugimi na poteguje za prosto delovno mesto.

Načelo politične nevtralnosti in nepristranskosti je izpeljano iz
standarda, ki zapoveduje nevmešavanje politike v status in delo
javnih uslužbencev. Načelo ščiti javne uslužbence pred
nedovoljenimi posegi politike v njihov položaj, v strokovno vsebino
njihovega dela in zagotavlja neoviran potek zaposlitve v skladu s
sklenjeno pogodbo o zaposlitvi. Po drugi strani pa narekuje javnim
uslužbencem, da izvršujejo javne naloge v korist vseh državljank
in državljanov in ne v korist posameznikov, političnih strank in
drugih interesnih skupin ter ne glede na njihovo osebno politično
opredelitev. To načelo daje tudi uporabnikom zagotovila, da bodo
obravnavani enakopravno in da bo odločanje osebe v javnem
sektorju podprto edino s predpisi, stroko in etiko.

III. NAČELA

Načelo strokovnosti zapoveduje ravnanje po pravilih stroke, uvaja
konkurenčnost med javnimi uslužbenci in jih spodbuja in sili k
stalnemu izpopolnjevanju in usposabljanju ter daje zagotovila
uporabnikom, da bodo deležni kvalitetnega obravnavanja. Načelo
zagotavlja možnosti za nadaljnje izobraževanje in za napredovanje
tistih, ki so pri svojem delu posebej uspešni.
Prepoved sprejemanja daril je pomemben element boja proti
korupciji in pristranskemu ravnanju javnih uslužbencev oziroma
neenakopravnemu obravnavanju pravnih subjektov.

Načelo kariere zagotavlja možnosti za uradniško kariero in
zagotavlja karierni razvoj uradnikom, ki se odlikujejo z delovnimi
in strokovnimi kvalitetami. Načelo kariere je vezano na izkazane
odlične delovne rezultate uradnika in se ne uresničuje avtomatično
s potekom določenega časa. Načelo kariere zagotavlja možnosti
za zadržanje odličnih in sposobnih posameznikov in za ustvarjanje
privlačnosti zaposlitve v javni upravi. Načelo je izvedeno iz
standarda zapovedanega napredovanja z delom in konkurenčne
prednosti tistega, ki dosega boljše delovne rezultate.

Načelo častnega ravnanja je izvedeno iz standarda vzornega
obnašanja, ki dviguje ugled javne uprave in javnih uslužbencev v
njej. Načelo zapoveduje objektivno, spoštljivo in nepodkupljivo
opravljanje delovnih opravil, brez predsodkov in brez zlorabe
moči. Posebej je poudarjena obveza častnega ravnanja, v mejah
etike obnašanja javnih uslužbencev in spoštovanja človekovega
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2. Skupna ureditev uslužbenskega sistema celotnega javnega
sektorja po predlaganem zakonu obsega:

IV. POGLAVITNE REŠITVE
1. Največja konceptualna dilema pri pripravi novega zakona je
bilo vprašanje kroga veljavnosti. Obstajali sta dve možnosti enoten zakon za vse zaposlene v javnem sektorju ali pa zakon,
ki ureja sistem in položaj zaposlenih v javni upravi oziroma v
državnih organih in upravah lokalnih skupnosti. Praksa na tem
področju je v evropskih državah različna (glej primerjalni pregled).
Z opisano temeljno konceptualno dilemo je bilo povezano tudi
terminološko vprašanje - kako imenovati krog zaposlenih, ki jih
bo ta zakon zajel.

-

Predlagatelj je ocenil, da je najprimerneje, da zakon koncipira v
dveh delih - tako, da se v prvem delu uredijo skupni elementi
uslužbenskega sistema v javnem sektorju, v drugem delu pa se
celovito uredi sistem javnih uslužbencev v državnih organih in
upravah lokalnih skupnosti. Predlagani zakon tako po eni strani
predstavlja "skupno arhitekturo" uslužbenskega sistema v javnem
sektorju, po drugi strani pa instrument, s katerim se izvaja
pomemben del reforme javne uprave.

V skupnem delu je urejen tudi način določanja pravic in obveznosti
javnih uslužbencev, ki temelji na omejitvi pogodbene svobode
posameznih delodajalcev. Če so pravice in obveznosti javnega
uslužbenca iz delovnega razmerja določene z zakonom,
podzakonskim predpisom ali kolektivno pogodbo, delodajalec
javnemu uslužbencu ne sme zagotavljati pravic v večjem obsegu
oziroma mu določati obveznosti v večjem obsegu, kot so določene
z zakonom, podzakonskim predpisom ali kolektivno pogodbo, če
bi s tem obremenjeval javna sredstva. Delodajalec javnemu
uslužbencu tudi ne sme zagotavljati pravic, ki sploh niso
predvidene z zakonom, podzakonskim predpisom ali s kolektivno
pogodbo, če bi s tem obremenil javna sredstva.

Pri tej odločitvi so predlagatelja vodili naslednji razlogi:
Glede na skupne značilnosti vseh subjektov javnega sektorja
obstaja potreba po enotni ureditvi določenih vprašanj v zvezi
z načrtovanjem zaposlovanja, upravljanjem s človeškimi viri
in delovnimi razmerji. Določeno poenotenje na področju
uslužbenskega sistema med neposrednimi in posrednimi
uporabniki proračuna je potrebno in ustreza logiki, ki jo je za
področje javnih financ vzpostavil zakon o javnih financah.

Ta ureditev, ki sicer pomeni pomemben odstop od načel splošnega
delovnega prava, zagotavlja enotnost urejanja pravic in dolžnosti
javnih uslužbencev, ki imajo finančne učinke za proračun oziroma
druge javne blagajne.

Pretirano uniformno urejanje vprašanj sistema javnih
uslužbencev in delovnih razmerij javnih uslužbencev za
celoten javni sektor bi lahko povzročilo togost sistema in bi
bilo v neskladju z evropskimi trendi in tudi s slovensko
ureditvijo v zadnjem obdobju. Položaj zaposlenih v javnem
sektorju naj ureja "splošno" delovno pravo, morebitne
specifike naj uredijo posamezni področni zakoni.

2. Dodatno vprašanje glede obsega veljavnosti zakona se nanaša
na samostojnost posameznih državnih organov in lokalne
samouprave pri urejanju personalnih vprašanj. Predlagatelj se je
odločil, da z zakonom enotno uredi uslužbenski sistem v vseh
državnih organih in upravah lokalnih skupnosti, pri čemer pa je
dopuščeno, da se nekatera vprašanja uredijo z akti teh organov.
Podzakonski predpisi, ki jih predvideva ta zakon, praviloma
zajemajo samo ureditev v organih državne uprave, drugi državni
organi in lokalne skupnosti pa lahko ta vprašanja uredijo s svojimi
akti.

Večje specifike veljajo za uradnike oziroma za javne
uslužbence v državnih organih in organih lokalnih skupnosti,
ki izvajajo oblastne funkcije in so neposredni proračunski
uporabniki. Zato je zanje potrebna celovita nova ureditev.
Opisani kocept omogoča tudi lažji prehod iz obstoječega
stanja - v sedanji ureditvi poseben zakon (zakon o delavcih v
državnih organih) velja le za delavce v državnih organih in v
organih lokalne samouprave, preostali javni sektor pa je pod
režimom splošnega delovnega prava.

3. Naslednje pomembno vprašanje je, ali naj zakon vsebuje tudi
plačni del. Predlagatelj se je odločil, da plače uredi enovito za
celoten javni sektor v posebnem zakonu, v katerega javni
uslužbenci v državnih organih in upravah lokalnih skupnosti
vstopajo kot ena izmed skupin javnega sektorja.

Glavni cilj predlaganega zakona je narediti pomemben korak
v reformi javne uprave, ki je eden izmed prioritetnih projektov
vlade. Eden najpomembnejših elementov zakonodajnega
segmenta reforme je namreč prav zakon, ki ureja sistem in
položaj zaposlenih v javni upravi.

Ne glede na to je bilo zaradi prehoda na nov sistem, ki ne bi bil
odvisen od uveljavitve zakona o plačah v javnem sektorju,
potrebno nekatera vprašanja v zvezi s plačami uradnikov urediti
v prehodnih določbah zakona. Določeni so količniki za posamezne
uradniške nazive, pri čemer se izhaja iz načela, da se količnik
določi glede na količnike nazivov oziroma delovnih mest, ki se
prevedejo v novi naziv. Glede na to je finančni učinek določitve
novih količnikov minimalen.

Poročila Evropske komisije o napredku redno očitajo Sloveniji
zaostanek na področju reforme javne uprave, pri čemer je
zamuda pri sprejemu zakona o javnih uslužbencih navedena
kot poglavitni argument. Pri tem je iz poročil jasno razvidno,
da se očitki nanašajo na reformo javne uprave in ne celotnega
javnega sektorja.

4. Tretje bistveno vprašanje je razmerje zakona do delovnega
prava - ali naj zakon v celoti uredi delovnopravni status javnih
uslužbencev v državnih organih in upravah lokalnih skupnosti
skladih ali naj prepusti njihov delovnopravni status delovnemu
pravu (zakonu o delovnih razmerjih in drugim zakonom s področja
delovnih razmerij, kolektivnim pogodbam). Predlagatelj seje odločil,
da delovno razmerje v državnih organih in upravah lokalnih
skupnosti čim bolj približa delovnemu razmerju v zasebnem
sektorju, tako da je prepustil ureditev delovnega razmerja
delovnemu pravu in predvidel tudi sklenitev posebne kolektivne

Eksperti SIGME priporočajo ožji obseg zakona, priporočila
pa ga je tudi ekspertna skupina v okviru programa PHARE.
Ožji obseg drugega (pretežnega) dela zakona o javnih
uslužbencih ne ovira enovite ureditve sistema plač v celotnem
javnem sektorju; celovitost prvega dela z definicijo javnega
uslužbenca pa je pomembna podlaga za enovito ureditev
sistema plač v javnem sektorju.
25. april 2001

definicijo javnega uslužbenca,
opredelitev delodajalca in osebe oziroma organa, ki izvršuje
pravice in dolžnosti delodajalca,
določitev načel uslužbenskega sistema,
sistemsko določbo, da za javne uslužbence velja "splošno"
delovno pravo (zakon o delovnih razmerjih in kolektivne
pogodbe) in da se s področnimi zakoni lahko določajo
posebnosti delovnih razmerij,
določbe o sistemizaciji delovnih mest.
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pogodbe. V zakonu so urejena tista delovnopravna vprašanja, pri
katerih je zaradi zavarovanja javnega interesa potreben odstop
od delovnega prava in od svobode kolektivnega dogovarjanja.
Delovno razmerje v državnih organih in upravah lokalnih
skupnosti, se sklene s pogodbo o zaposlitvi, ki mora biti v skladu
z delovnopravnimi predpisi in s kolektivnimi pogodbami ter v skladu
s predlaganim zakonom in drugimi zakoni, ki urejajo oziroma
bodo urejali posebnosti delovnih razmerij v državnih organih,
upravah lokalnih skupnosti, javnih agencijah in javnih skladih (npr.
za policiste, diplomate, poklicne vojake itd.).
5. Glede pravnega varstva javnih uslužbencev predvideva zakon
višji standard, kot ga bo predvidoma zagotovil novi zakon o
delovnih razmerjih. Predvidene so določene formalnosti pri
sprejemanju delodajalčevih odločitev o pravicah oziroma
obveznostih iz delovnega razmerja, poleg tega pa je zagotovljeno
pravno sredstvo še pred sodnim varstvom pravic (dvostopenjsko
odločanje). Pravno sredstvo je dovoljeno tudi v vseh primerih, ko
se o pravicah oziroma obveznostih odloča z upravno odločbo
(npr. odločba o izbiri, odločba o premestitvi iz delovnih potreb,
odločba o razrešitvi itd.). Za poenotenje pravnega varstva zakon
predvideva ustanovitev posebnih komisij za pritožbe kot
drugostopenjskih organov. Komisije delujejo pri vladi (za državno
upravo), pri reprezentativnem združenju lokalnih skupnosti ter
pri drugih državnih organih (za te organe). Komisijam je
zagotovljena visoka stopnja samostojnosti in strokovnosti.
6. Novost, ki jo prinaša zakon, je uvedba položaja vodje upravnega
dela. Po sedanji ureditvi odločitev o kadrovskih zadevah
sprejemajo "predstojniki" organov, ki so večinoma funkcionarji
(ministri, predstojniki vladnih služb in organov v sestavi, župani).
Kadrovsko odločanje se v veliki meri prenaša v domeno upravnih
managerjev, funkcionarjem pa so pridržane odločitve splošnega
pomena (predlaganje načrta delovnih mest, akt o sistemizaciji) in
kadrovske odločitve glede uradnikov na najvišjih položajih. Vsak
organ ima vodjo upravnega dela. V ministrstvu je to generalni
sekretar, v organu v sestavi, vladni službi in občinski upravi
direktor.
7. Veliko spremembo prinaša zakon na področju razmejitve med
političnimi in uradniškimi položaji. Zakon omogoča vzpostavitev
najvišjih uradniških položajev v vseh upravnih organih. Položajev,
na katerih se izvajajo funkcije strokovnega oziroma upravnega
vodenja, tako ne bi več zasedali politični funkcionarji, temveč
najvišji uradniki.
Krog političnih funkcionarjev v izvršilni veji oblasti se bo lahko
tako zožil na predsednika vlade, ministre, generalnega sekretarja
vlade in manjše število državnih sekretarjev; za vse navedene,
vključno z državnimi sekretarji (namestniki ministra) bo jasno, da
so na svoj položaj prišli po političnih kriterijih in da je njihove
delovanje in odločanje politično. Zmanjšanje števila državnih
sekretarjev (ali namestnikov ministrov) bo prinesel novi zakon o
vladi. Sprememba razmerij med političnimi funkcijami in najvišjimi
upravnimi položaji bo izvedena postopno, da ne bi prišlo do
podvajanj. Tako naj bi direktorje v ministrstvih imenovali šele po
konstituiranju nove vlade po prvih parlamentarnih volitvah, ko
morajo sedanji državni sekretarji ponuditi odstop.
V vsakem organu se omogoči tudi oblikovanje funkcionarjevega
kabineta, vezanega na njegovo osebno zaupanje. Ta politična
struktura je ločena od uradniške strukture, ki zajema tudi najvišje
vodstvene položaje.
Posebno vprašanje, ki ga poznajo v vseh uradniških sistemih, je
vprašanje izbire uradnikov na najvišjih položajih, ki pogosto
prihajajo v stik in sodelujejo s funkcionarji. Na tem področju so
znane različne rešitve - od ameriškega "spoils" sistema, v
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katerem se ob menjavi oblasti zamenja tudi celoten uradniški vrh,
do britanskega sistema, ki temelji na stalnosti uradništva, vključno
z najvišjimi vodstvenimi položaji, in kadrovanju po povsem
objektiviziranih merilih brez sodelovanja politike. Ponekod poznajo
tudi vmesne rešitve - francoski in nemški sistem npr. poznata t.i.
"politične uradnike" (politische Beamten) oziroma uradnike po
diskreciji vlade; na ključne vodstvene položaje se lahko imenuje
samo uradnike z ustreznim nazivom, ki imajo za seboj bogato
upravno kariero, vendar lahko znotraj tega nabora vsak minister
oziroma drug funkcionar izbere ljudi po svoji presoji.
Predlagatelj se ni odločil za skrajne rešitve, temveč za vmesno
rešitev, ki je po mnenju predlagatelja najbolj realna in zagotavlja,
da na ključne vodstvene položaje pridejo ljudje z odlično strokovno
usposobljenostjo, hkrati pa omogoča funkcionarjem, da vplivajo
na izbiro uradnikov na najvišjih položajih, s katerimi bodo
sodelovali. Zakon predvideva oblikovanje posebnega neodvisnega
telesa - sveta za uradniški sistem, ki je sestavljen tripartitno;
člane imenujejo univerze in predsednik republik, del članov pa se
izvoli na neposrednih volitvah, na katerih lahko glasujejo visoki
državni uradniki (uradniki z nazivom višji sekretar). Svet za
uradniški sistem določa standarde strokovne usposobljenosti za
najvišje uradniške položaje in metode izbire, za posamezne
natečajne postopke pa imenuje posebne natečajne komisije. Te
komisije opravijo selekcijo kandidatov, pri čemer ne izberejo le
enega kandidata, temveč preverijo, kateri kandidati ustrezajo
standardu strokovne usposobljenosti. Izmed teh kandidatov lahko
funkcionar (minister, predsednik vlade za vladno službo, župan,
predsednik državnega zbira itd.) izbere kandidata, ki mu najbolj
ustreza. Ob menjavi funkcionarja se lahko novi funkcionar, če
oceni, da z določenim uradnikom na vodstvene položaju ne more
sodelovati, v določenem roku odloči, da sproži postopek internega
oziroma javnega natečaja. Po izbiri pa uradnika na položaju ne
sme zamenjati prej kot v petih letih po imenovanju uradnika na
položaj; zamenja ga lahko na opisani način novi funkcionar. S tem
se v naš sistem uvaja nemško - francoski model "političnih
uradnikov", v katerem lahko funkcionarji izmed oblikovane
uradniške elite izbirajo za visoke položaje uradnike, s katerimi
bodo lahko sodelovali.
8. Predlagani zakon uvaja pregleden sistem nazivov, delovnih
mest in položajev. Uradniki opravljajo delo v nazivu. Nazivov je
osemnajst, število tipov uradniških delovnih mest pa se skrči na
šest tipov delovnih mest (delovna mesta sodelavcev, referentov,
višjih referentov, svetovalcev, višjih svetovalcev in sekretarjev)
in vodstvene položaje. Uradnik lahko naloge na delovnem mestu
opravlja v enem izmed treh možnih nazivov (npr. na delovnem
mestu svetovalca v nazivih svetovalec III, svetovalec II in
svetovalec I). Zakon torej omogoča napredovanje v višji naziv na
istem delovnem mestu.
9. Sistem temelji na kombinaciji kariernega in pozicijskega sistema.
Zaprt karierni sistem bi lahko bil za naše razmere glede na majhnost
države in relativno omejene človeške vire zavora razvoju uprave.
Zato sistem omogoča vstop v upravo tudi "od zunaj", vendar
postavlja določene varovalke, ki dajejo dejansko prednost tistim,
ki že delajo kot uradniki. Tako je postavljeno načelo, da mora
vodja upravnega dela pred odločitvijo za javni natečaj preveriti
notranje potenciale in omogočiti napredovanje na višje delovno
mesto uradnikom, ki so se izkazali z uspešnim delom. Za vstop v
upravo je postavljeno načelo javnega natečaja; temeljno merilo
javnega natečaja je strokovna usposobljenost za področje, pri
čemer imajo seveda tisti, ki že delajo na tem področju v upravi,
dejansko prednost. Poleg tega je za vstop v uradniški naziv "od
zunaj" potrebno opraviti strokovni izpit, ki je v primerjavi z
današnjim zahtevnejši in obvezen za vsakogar, ki na novo vstopi
v uradniški korpus.
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10. Glede na nov sistem, ki deloma ločuje delovna mesta od
nazivov, je drugače zasnovano tudi načrtovanje zaposlovanja in
določanje sistemizacije delovnih mest. Sistemizacija je interni
organizacijski akt, ki postavlja organizacijsko sliko organa oziroma
organizacije in nima finančnih učinkov, ker sam po sebi še ne
daje pravice do novih zaposlitev. Kot instrument kadrovskega
načrtovanja je poudarjen načrt zaposlitev, v katerem vsak organ
prikaže sedanje stanje zaposlenosti in ciljno stanje za dve leti, in
sicer po strukturi delovnih mest in nazivov. Načrt tako vključuje
tako nove zaposlitve kot napredovanja v višje nazive in na
zahtevnejša delovna mesta - torej vse kadrovske spremembe,
ki imajo finančne učinke. Zato za postopek sprejemanja načrta
delovnih mest velja podobna logika kot za finančne načrte. Jasno
je tudi, da je načrtovanje zaposlovanja sestavni del priprave
proračuna.

horizontalne vsebine - vsebine, pomembne za celotno javno
upravo - in bo del politike upravljanja s človeškimi viri.
16. Predlagani zakon predvideva nekatere oblike nematerialne
stimulacije odločnih javnih uslužbencev (častni nazivi, nagrade in
priznanja). Jasno ureja tudi možnost dodatnih obremenitev
oziroma dodatnega obsega dela za javnega uslužbenca ki tako
obveznost prostovoljno sprejme oziroma se o njej dogovori z
nadrejenim, seveda proti dodatnemu plačilu v skladu z dogovorom.
Uvaja tudi dolžnost vodstvenih uradnikov, da spremljajo kariero
svojih sodelavcev in opravljajo letne razgovore z njimi.
17. Zakon jasno ureja postopek racionalizacije poslovanja, ki se
izvede na podlagi pisne analize poslovanja. Pri racionalizaciji pride
praviloma do pojava presežnih delavcev. Za postopek ugotavljanja
presežnih delavcev, sodelovanje sindikatov v tem postopku in za
pravice presežnih delavcev se uporablja delovnopravna
zakonodaja, s specifičnostmi, ki jih določa ta zakon. Te
specifičnosti so predvsem v tem, da je zagotovljeno, da se
presežki v državni upravi rešujejo kot strukturni problem celotne
uprave in ne samo posameznega organa.

11. Predlog zakona daje pravno podlago za enovito in pregledno
kadrovsko evidenco za organe državne uprave. To zagotavlja,
da so na enem mestu, v eni "banki", zbrani podatki, potrebni za
vodenje politike upravljanja s človeškimi viri v upravi.
12. Bistvena novost zakona je določitev odgovornosti za odločitve
o kadrovskih zadevah, zagotovitev nadzora nad izvajanjem
zakona in določitev sankcij za primere nezakonitega ravnanja.
Za pravno pravilnost odločanja o kadrovskih zadevah je
odgovoren vodja upravnega dela; funkcionar je odgovoren za
odločitve, ki jih sprejema sam.

18. Zakon v nasprotju s predvidenimi rešitvami delovnega prava
omogoča premestitve znotraj sistema javne uprave in s tem
pospešuje t.i. mobilnost, ki je v korist tako javnih uslužbencev kot
delodajalcev. Ureditev je fleksibilna; omogoča premestitev po želji
javnega uslužbenca in premestitev zaradi delovnih potreb mimo
njegove volje (upoštevaje nekatere varovalke); omogoča tako
trajno kot začasno premestitev.

Nadzor nad izvajanjem zakona in podzakonskih predpisov bo
izvajala posebna inšpekcija, ki bo predstavljala notranjo kontrolo
v javni upravi. Inšpekcija ne bo imela pooblastil neposrednega
ukrepanja, lahko pa bo opozarjala na nepravilnosti in predlagala
ukrepe pristojnim organom.

V. FINANČNE IN DRUGE POSLEDICE
Zakon bo imel določene finančne posledice, predvsem zaradi
potrebe po novih zaposlitvah za izvajanje novih funkcij upravljanja
s človeškimi viri.

Nekatere težke kršitve zakona in podzakonskih predpisov so
opredeljene kot prekrški in so zanje predvidene denarne kazni.
Kršitve zakona v škodo javnega interesa in v korist javnega
uslužbenca pa lahko povzročijo tudi razveljavitev odločbe o
imenovanju in pogodbe o zaposlitvi. Primer takšne najtežje kršitve
je zaposlitev brez javnega natečaja.

Potrebe po novih zaposlitvah v državni upravi predlagatelj ocenjuje
takole:
za vzpostavitev inšpekcije za sistem javnih uslužbencev 5
zaposlitev uradnikov z univerzitetno izobrazbo;
za spremljanje učinkov in implementacijo novega
uslužbenskega sistema 8 zaposlitev uradnikov z univerzitetno
izobrazbo;
za profesionalne predsednike oziroma člane komisij za
personalne zadeve na ravni vlade 15 zaposlitev uradnikov z
univerzitetno izobrazbo;
za okrepitev funkcije upravljanja s človeškimi viri in evidenčne
funkcije v kadrovski službi vlade 10 zaposlitev uradnikov z
univerzitetno izobrazbo.

13. Zakon ohranja možnost oblikovanja kabineta kot organizacijske
enote, v kateri dela krog oseb, vezanih na osebno zaupanje
funkcionarja. Kabinete poznajo praktično vse tuje ureditve, posebej
razvit pa je ta institut v Franciji. Kabinet zagotavlja ministru možnost
nadzora nad delom uradniške strukture in tako odpravlja
nevarnost, ki prav tako obstaja - nevarnost tehnokratskega
poseganja uradništva v politična vprašanja. Možnost oblikovanja
kabineta zmanjšuje možne napetosti med funkcionarjem in upravo
in s tem tudi zmanjšuje težnje po poseganju politike v uradniško
strukturo. Konkretno: z oblikovanjem kabineta si minister ustvari
Položaj, v katerem bo lahko sodeloval z uradniki na najvišjih
vodstvenih položajih (generalni sekretar, direktorji) in se ne bo
odločil za njihovo zamenjavo.

Dodatne obremenitve kadrovskih služb zaradi izvajanja
postopkov po tem zakonu bo mogoče rešiti z ustrezno
organizacijo dela. Ustanovitev komisij za pritožbe bo razbremenila
kadrovske službe posameznih organov reševanja ugovorov, tako
da bo mogoče premestiti določeno število delavcev v teh službah
na delovna mesta članov komisij za pritožbe ali jih imenovati za
neprofesionalne člane.

14. Javni natečaj, ki ga za zaposlitev v upravnih službah zahteva
ustava, je urejen tako, da se zahteva vnaprejšnja določitev meril
za izbiro in izvedba dokaj formaliziranega postopka, na koncu pa
izdaja obrazložene odločbe. Neizbrani kandidati imajo možnost
pritožbe in sodnega varstva v upravnem sporu. Pri tem je treba
poudariti, da bosta upravno in vrhovno sodišče po vzoru tuje
sodne prakse verjetno oblikovala prakso zadržane presoje in se
bosta omejili na kontrolo težjih procesnih napak in očitnih
materialnih napak ("erreur manifeste") pri izbiri.

Nov sistem upravnega vodenja bo omogočil zmanjšanje števila
političnih funkcionarjev (predstojniki organov v sestavi, predstojniki
vladnih služb, manjše število državnih sekretarjev) za približno
80-90 in določeno število (približno 80) zaposlitev na položajih, ki
se bodo večinoma opravljali v nazivu višji sekretar. To
prestrukturiranje bo izvedeno tako, da bo finančno nevtralno zmanjšanje stroškov za plače funkcionarjev nevtralizira stroške
plač uradnikov na najvišjih položajih.

1

5. Sistem usposabljanja in izpopolnjevanja je koncipiran po
evropskih vzorih tako, da se deloma programira centralno (vlada)
in deloma po posameznih organih. Vladni program usposabljanja
in Izpopolnjevanja, ki bo tudi financiran centralno (sredstva bodo
zagotovljena pri ministrstvu, pristojnem za upravo), bo zajemal
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prisotno spreminjanje in dopolnjevanje obstoječih ureditev, ki lahko
predstavljajo večjo reformo ali pa le manjše potrebne uskladitve.

Finančne posledice se nanašajo tudi na plačilo za delo v komisijah
za personalne zadeve za tiste člane, ki dela ne opravljajo
profesionalno, in na sejnine članov sveta za uradniški sistem skupaj približno 30 mio SIT na letni ravni. Določene stroške bo
povzročila tudi uvedba centralne kadrovske evidence.

1.

Spremenjen sistem programiranja usposabljanja in izpopolnjevanja
zahteva ustrezno spremembo v sistemu financiranja. To pomeni,
da bo treba del sredstev, namenjenih usposabljanju (25 - 30 %),
planirati pri ministrstvu, pristojnem za upravo, ne pomeni pa samo
po sebi sprememb v skupnem obsegu sredstev.

Obseg veljave zakona, ki ureja razmerja javnih uslužbencev se
po državah razlikuje v precejšnji meri, čeprav lahko ugotovimo
določene skupne točke. Vse ureditve širijo področje veljave
posebnega pravnega režima uslužbenskih razmerij izven organov
državne uprave v ožjem pomenu besede tudi na druge institucije,
z izjemo Poljske, v kateri zakon velja le za državne uradnike
zaposlene v organih državne uprave, ter tudi na državne uradnike,
zaposlene v drugih organih, če je tako določeno z drugimi pravnimi
predpisi. Poljski zakon tudi ne velja za administrativno in tehnično
osebje, zaposleno v državni upravi.

Vse navedene finančne obremenitve predstavljajo investicijo v
izgradnjo boljšega sistema javne uprave, v profesionalni upravni
management in v razvoj funkcije upravljanja s človeškimi viri, ki
dolgoročno ne bo prinesel le izboljšanja učinkovitosti in kakovosti
delovanja uprave, temveč tudi racionalnejšo organiziranost in
zniževanje stroškov.

V drugih državah posebna ureditev vključuje lokalne skupnosti
in, z izjemo Latvije, javne zavode ter druge osebe javnega prava,
s tem da Madžarska ureja področje zaposlenih v javnem sektorju
z dvema zakonoma: z Zakonom o državnih uradnikih ureja
zaposlene v organih državne uprave in uprave lokalnih skupnosti
ter drugih državnih organih, z Zakonom o javnih uslužbencih pa
osebe zaposlene v osebah javnega prava države in lokalnih
skupnosti, ki se financirajo iz državnega proračuna.
V področje javnih uslužbencev se v Nemčiji, Italiji in Madžarski
vključujejo tudi javni gospodarski zavodi, v Italiji in Madžarski tudi
javna podjetja, v Franciji pa je v teh ustanovah veljavnost
uslužbenskih predpisov omejena le na določene osebe, ki imajo
status uradnika.

Finančne posledice prevedbe v nove nazive so ob začetku
uporabe zakona približno 50 mio SIT na mesečni ravni. Dolgoročno
se ti učinki nevtralizirajo tako, da se vsem uradnikom, ki bodo s
prevedbo pridobili višji izhodiščni količnik za določitev osnovne
plače, omogoči eno napredovanje v višji plačilni razred manj,
tako da na koncu dosežejo enak maksimalni količnik, kot bi ga
dosegli pred prevedbo.
Novi sistem kariernega napredovanja ustvarja večji red in
predvidljivost tako z vidika uradnika kot z vidika načrtovanja
finančnih sredstev.

VI. PRIMERJALNI PREGLED

Ne glede na zakonsko določene izjeme od veljave posebne
ureditve za javne uslužbence, na primer sodnike in vojake ter
druge funkcionarje se tudi za njih uporabljajo zakonska določila
glede dohodkov teh oseb, tako na primer v Franciji in Madžarski.

Pri primerjalnem pregledu smo analizirali ureditev šestih držav in
sicer: Francije, Italije, Nemčije, Poljske, Madžarske in Latvije. Pri
tem smo se posebej osredotočili na nekatere ključne institute
urejanja uslužbenskih razmerij, katerih predstavitev podajamo v
nadaljevanju.

2.

Pri pregledu tujih sistemov javnih uslužbencev je potrebno
opozoriti na raznolikost ureditev, ki predstavlja tako obsežno
raznovrstnost institutov, da o 'evropskem' sistemu javnih
uslužbencev ni mogoče govoriti. Pri tem moramo poudariti, da je
ta raznolikost utemeljena tudi na različni pravni razmejitvi med
javnim in zasebnim sektorjem, ki se odraža tudi na področju
veljave javnopravnih uslužbenskih razmerij in zakonskega
urejanja te materije. Tudi poimenovanje javnih uslužbencev v
različnih državah ne odraža kroga oseb, za katere so te predpisi
v veljavi, saj je na primer pojem žuradnik' lahko omejen le na
osebe zaposlene v organih državne uprave, kot na primer na
Poljskem ali pa na vse osebe, zaposlene v javnem sektorju (tudi
v javnih zavodih), kot to ureja francoski sistem. Prav zaradi tega
je potrebno ločiti terminološko poimenovanje oseb, katerih
uslužbenska razmerja ureja posamezen zakon, in dejanski obseg
veljave posameznega zakona.

POGOJI ZA VZPOSTAVITEV USLUŽBENSKEGA
RAZMERJA IN POSTOPEK IZBIRE KANDIDATOV

Vsi sistemi vzpostavljajo posebne pogoje za vzpostavitev
uslužbenskega razmerja, kar se utemeljuje predvsem s posebno
naravo nalog in pristojnosti javnih uslužbencev, ter s temi
povezane odgovornosti. Izjema je Italija, kjer posebni pogoji niso
zakonsko predpisani, temveč zakon le postavlja določena načela,
po katerih naj posamezni organi določijo posebne pogoje in
postopek za vzpostavitev uslužbenskih razmerij.
Med splošnimi pogoji za vzpostavitev uslužbenskega razmerja
je mogoče povsod zaslediti pogoj državljanstva, poslovne
sposobnosti, nekaznovanosti, ustrezne izobrazbe in delovnih
izkušenj, ter splošne zdravstvene sposobnosti za opravljanje
teh nalog. Ob tem se seveda v vseh ureditvah dodajajo tudi posebni
pogoji za vzpostavitev uslužbenskega razmerja za posamezna
delovna mesta. Zaradi posebnega statusa, katerega naj bi imel
javni uslužbenec, se v Poljskem sistemu postavlja pogoj, da mora
biti državni uradnik neoporečnega karakterja, pa tudi v Nemčiji je
določeno, da je za državnega uradnika lahko imenovan, kdor
zagotavlja, da se bo ob vsakem času zavzemal za svobodno in
demokratično ureditev v smislu ustave.

Vsem tujim zakonodajam je skupno, da za ožji ali širši krog oseb
zaposlenih v javnem sektorju uvajajo posebno ureditev njihovih
delovnih razmerij, da torej vzpostavljajo poseben pravni odnos
pravic in dolžnosti za določen krog oseb, zaposlenih v javnem
sektorju, ki je različen od splošnih delovnopravnih predpisov. Na
področju uslužbenskih razmerij obstaja v večini držav zelo
obsežna zakonodaja in sodna praksa, ki se je ponekod razvila
celo v posebne pravne veje (npr. v Nemčiji: Beamtenrecht).

Vsi sistemi tudi uvajajo posebne postopke izbire kandidatov za
javne uslužbence, ki predstavljajo procesne garancije za
preprečevanje zaposlovanja na podlagi osebnih oziroma političnih
preferenc in naj zagotovijo največjo stopnjo strokovnosti in
nepristranskosti izbranih kandidatov.

Prav tako je zaradi dinamičnosti uslužbenskih razmerij in njihovega
prilagajanja razvoju ostalih družbenih sistemov tudi v večini držav
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Eden od takih varovalk je ureditev,' da sprejem v uslužbensko
razmerje nadzoruje in/ali opravlja neodvisno telo (npr.BPA-Zvezni
kadrovski odbor v Nemčiji) in da se vzpostavlja obveznost javnega
ali internega natečaja za zasedbo delovnih mest. Na Madžarskem
je odločitev o zaposlitvi na podlagi javnega natečaja prepuščena
delodajalcu, vendar pa je tudi zaradi nadzora nad izvajanjem
Zakona o državnih uradnikih vključen Splošni svet za upravo in
državne uradnike, za Zakon o javnih uslužbencih pa posamezni
Sveti javnih uslužbencev, čeprav noben od teh organov ne
predstavlja drugostopenjske pritožbene instance. V Franciji je v
l.delu Splošnega statuta, ki velja za vse uradnike, določeno, da
se uradniki izberejo na podlagi natečaja, razen v primerih
določenih z zakonom. To določilo pa ne pomeni, da je za vsa
delovna mesta obvezen javni natečaj, temveč je ta lahko tudi
interne narave, omejen na določeno kategorijo ali zbor uradnikov.
Ob tem pa francoski sistem zelo natančno ureja postopke
sprejema na posamezno delovno mesto in vzpostavlja celo vrsto
paritetnih in neodvisnih organov, ki sodelujejo pri vzpostavitvi
uslužbenskega razmerja (Visoki sveti, paritetne komisije...).
Poljska ustanavlja poseben organ, Komisijo za izbiro državnih
uradnikov, ki je v svojem delovanju neodvisna in pristojna za
izvedbo izbirnih postopkov za kandidate za državne uradnike.
Prav tako predvideva javni natečaj in podrobno ureja postopek
sprejema posameznega kandidata v določeno kategorijo državnih
uradnikov. Enako tudi Latvija, ki vzpostavlja Upravo za splošno
državno upravo, kot osrednji in neodvisni organ, ki nadzoruje
spoštovanje določil tega zakona in tudi sodeluje v postopku izbire
državnih uradnikov. Zakon določa javni ali interni razpis, odvisno
od posameznih kategorij državnih uradnikov.

udejstvovanja vseh državnih uradnikov, uvaja prepoved
diskriminacije na osnovi političnega prepričanja in olajšuje vrnitev
na delovno mesto uradnikom, ki so določen čas opravljali voljene
funkcije, podobno tudi Italija. V Nemčiji je pravica do političnega
udejstvovanja omejena le s tem, da mora po zakonu uradnik pri
tem ohraniti mero in zadržanost, ki izhaja iz njegovega položaja in
obveznosti službe, kar velja tudi izven delovnega časa. Lahko je
tudi član strank, ki niso bile prepovedane zaradi protiustavnega
delovanja. Poljska omejuje politično udejstvovanje do te mere, da
po izrecni prepovedi zakona velja, da uradniki ne smejo javno
izražati svojega političnega prepričanja. Članstvo in delovanje v
političnih strankah pa je prepovedano samo najvišji (A) kategoriji
uradnikov, saj njihovo članstvo po zakonu preneha z dnem
imenovanja v to najvišjo kategorijo. Tudi na Madžarskem obstajajo
stroge omejitve, po katerih uradnik ne sme imeti nobenega položaja
v politični stranki in ne sme opravljati nobene dejavnosti za politično
stranko, razen če sam kandidira za politično funkcijo.
Pri sindikalnem delovanju so ureditve različne. Praktično vsi sistemi
poznajo določene paritetno sestavljene organe iz vrst
predstavnikov delodajalcev in javnih uslužbencev in/ali sindikatov.
Nemški sistem celo pozna Zakon o sodelovanju uradnikov
(Bundespersonalvertretungsgestetz). Razen Poljske ureditve, ki
za najvišjo (A) kategorijo, podobno kot za politične stranke
prepoveduje članstvo in dejavnosti v sindikatih, je v drugih sistemih
sindikalno združevanje javnih uslužbencev svobodno in
neomejeno, kljub temu pa poznata Nemški in Latvijski sistem
izrecno prepoved stavke za vse državne uradnike. Prepoved
stavke se v Nemčiji utemeljuje z dejstvom, da so pravice in
dolžnosti uradnika določene z zakonom in ne s kolektivno
pogodbo, torej bi bila stavka usmerjena proti zakonodajalcu, kar
pa je po nemškem pravnem sistemu nedopustno.

Ob navedenem pa mnogi sistemi uvajajo postopke preverjanja
na podlagi izpitov, ki so ponekod predvideni ne samo za sklenitev
uslužbenskega razmerja, temveč tudi za napredovanje, itd.

3.

Glede kolektivnega dogovarjanja so ureditve različne. Najbolj
razvite mehanizme ima nedvomno Italijanski sistem, ki z zakonom
določa natančen postopek sklepanja kolektivnih pogodb in
ustanavlja tudi Agencijo za pogajanja (Agenzia per la reprezentanza
nazionale delle publiche amministrazioni -ARAN), ki predstavlja
državo pri sklepanju kolektivih pogodb z reprezentativnimi sindikati
na različnih nivojih. Nemčija ne predvideva kolektivnih pogodb za
državne uradnike, zato pa za druge kategorije oseb, zaposlenih
v javnem sektorju, torej nameščence in delavce. Madžarska pozna
za uradnike isto delitev, ob tem pa je v Zakonu o javnih uslužbencih
dopuščeno in urejeno kolektivno dogovarjanje in sklepanje pogodb.
V Franciji kolektivnih pogodb ni, zato pa obstaja določilo o
dogovarjanju s sindikati glede določenih pravic in obveznosti, na
podlagi katerega se sprejme sporazum. Ta sporazum je za vlado
le moralno zavezujoč, vendar ga v glavnem vlada spoštuje in
dogovorjene'odločitve ustrezno upošteva pri sprejemu novih
pravnih aktov. Poljski in Latvijski sistem kolektivnih pogodb ne
omenjata.

PRAVICE IN DOLŽNOSTI JAVNIH
USLUŽBENCEV

Vsi sistemi uvajajo posebno ureditev pravic in dolžnosti javnih
uslužbencev, ki naj bi temeljili na posebnem razmerju oziroma
odnosu med njimi in državo ter nalogami, katere opravljajo.
Med posebne dolžnosti sodijo varovanje uradne tajnosti,
spoštovanje odredb nadrejenega, nezdružljivost opravljanja
dodatnih dejavnosti z delovnim razmerjem, ter posebna
disciplinska ter odškodninska odgovornost javnih uslužbencev.
Med pravice pa lahko uvrstimo relativno trajnost delovnega
razmerja, posebne sisteme napredovanja na delovnem mestu in
na višje delovno mesto, ponekod tudi posebni sistem npr.
pokojninskega in zdravstvenega zavarovanja (v Nemčiji, Franciji
in Latviji) in pravico do nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja,
ki hkrati predstavlja v večini sistemov tudi dolžnost javnih
uslužbencev.

4.

Ob tem bi se osredotočili na dve posebni ureditvi teh sistemov, na
pravico do političnega udejstvovanja, ter pravico do sindikalnega
združevanja in pravico do stavke.

Glede na posebno, uslužbensko razmerje med osebo zaposleno
v javnem sektorju na področju veljave zakona v posameznih
državah, se delovno razmerje ne sklepa na podlagi pogodbe o
zaposlitvi zasebnega prava, temveč na podlagi akta o imenovanju
javnega uslužbenca, ki je po svoji naravi upravna odločba javnega
prava. Ta sistem imenovanja poznajo vse države, z izjemo Italije,
ki sklepa pogodbe o zaposlitvi tudi z javnimi uslužbenci, ob
določenih izjemah (sodniki, diplomatsko osebje, itd.). Pravilo akta
o imenovanju je npr. v Nemčiji dopolnjeno tako, da se pogodbe
sklepa z osebami, ki so zaposlene v javnem sektorju, vendar
niso uradniki, torej z nameščenci in delavci. Od imenovanja so

Zaradi ohranjanja politične nevtralnosti javnega sektorja, ki mora
izpolnjevati naloge, katere pred njih postavi vsakokratna legalno
izvoljena vlada, se glede političnega udejstvovanja postavljajo
določene omejitve.Tako v Latviji zakon določa, da državni uradnik
ne sme zasedati voljenih položajev znotraj političnih organizacij
ali zvez političnih organizacij ter ne sme uporabljati svojega
uradnega položaja za opravljanje nalog za te organizacije. Francija
po eni strani vzpostavlja splošno dolžnost nepristranskega
opravljanja nalog, vendar izrecno določa pravico do političnega
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možna tudi določena odstopanja pri sklenitvi delovnega razmerja
za določen čas (npr. v Franciji 'Agents contractuels'), čeprav to ni
splošno pravilo, saj se v nekaterih drugih sistemih tudi delovna
mesta za določen čas zasedejo na podlagi imenovanja.

6.

Vsi sistemi javnih uslužbencev vključujejo urejanje različnih
primerov nezdružljivosti opravljanja dodatnih dejavnosti z
uslužbenskim razmerjem. V teh primerih lahko ločimo različne
situacije, od absolutne nezdružljivosti, ki pomeni, da se določene
dejavnosti ne da opravljati pod nobenim pogojem, relativne
nezdružljivosti dejavnosti, ki se lahko opravljajo le po pridobljenem
dovoljenju pristojnega organa in dejavnosti, ki niso nezdružljive z
uslužbenskim razmerjem ter za njih ni potrebna pridobitev
dovoljenja.

Potrebno je poudariti, da vzpostavitev delovnega razmerja v
javnem sektorju v pravilu nastane z imenovanjem za nedoločen
čas, izjeme od tega pravila so v vseh sistemih zelo omejene in
predstavljajo v glavnem spremljajoča dela ali nadomeščanje
javnega uslužbenca ter opravljanje nalog, katerih ni mogoče
opravljati z uslužbenci, zaposlenimi za nedoločen čas. Nemški
sistem uvaja imenovanje za določen čas tudi za posamezne
vodstvene funkcije, ki pa se lahko po preteku tega časa bodisi
odvzamejo ali pa podelijo za nedoločen čas.

Med primeri absolutne nezdružljivosti lahko navedemo madžarski
sistem, ki za osebe, ki opravljajo vodstvene funkcije prepoveduje
kakršnokoli opravljanje dodatne dejavnosti, ter da ni mogoče
podeliti dovoljenja uradniku za opravljanje dejavnosti, ki ni v skladu
z dostojanstvom njegove službe ali bi ogrozila njegovo
nepristranskost in neodvisnost. V Franciji je določeno, da se
uradniki ne smejo ukvarjati z nobeno pridobitno dejavnostjo, razen
tistih, ki so z uredbo določene kot izjeme. Določenih dejavnosti
uradniki v francoskem sistemu ne smejo opravljati tudi po
prenehanju delovnega razmerja, te se prav tako določijo z uredbo,
ob tem pa tudi čas trajanja prepovedi in odškodnina za te primere.
V Latviji po zakonskih določbah uradnik ne sme opravljati ali
sodelovati pri vodenju in nadzoru zavarovalnic, bank, borznega
posredništva in drugih gospodarskih družb, razen ko je izrecno
pooblaščen, da zastopa interese države v teh ustanovah. Prav
tako ne sme prevzemati nobene odgovornosti ali opravljati plačanih
storitev gospodarskim družbam, ki so finančno odvisne od
institucije javne uprave, kjer ta uradnik opravlja svoje delo, ali pa
so pod nadzorstvom te institucije. Prav tako je v skladu z načelom
delitve oblasti z uslužbenskim razmerjem nezdružljivo opravljanje
politične funkcije. V tem primeru delovno razmerje bodisi preneha
ali pa miruje ter vzpostavlja pravico do vrnitve na delovno mesto
javnemu uslužbencu po preteku te funkcije.

5. NAPREDOVANJE
Napredovanje javnih uslužbencev je predstavlja v javnem sektorju
predvsem možnost prehoda na višje delovno mesto ali pa gre za
napredovanje na istem delovnem mestu s povišanjem plače.
Napredovanje je neposredno povezano z odprtostjo sistema
nasproti osebam iz zaseonega sektorja, saj se pri napredovanju
javnih uslužbencev zapolnjujejo višja delovna mesta z osebami,
ki so že zaposlene v javnem sektorju, kar predstavlja klasični
karierni sistem. Pri tem je vstop oseb iz zasebnega sektorja
neposredno omejen na najnižja mesta, in šele od te točke je
mogoče napredovanje na osnovi uspeha pri delu in delovnih
sposobnosti. Tipičen odprt sistem pa bi pomenil, da napredovanja
znotraj javnega sektorja ni ter da se vsa delovna mesta od
najnižjega do najvišjega zapolnjujejo na podlagi javnega natečaja.
To bi pomenilo, da se lahko pridobi višje delovno mesto le preko
kandidiranja na takem natečaju skupaj z osebami iz zasebnega
sektorja in tako doseže cilj, ki bi ga v kariemem sistemu pridobil
z napredovanjem.

V vseh sistemih je uveljavljen sistem dovoljenj, ki naj bi uredil
primere, ko javni uslužbenec opravlja dodatno dejavnost in ta
sama po sebi še ne pomeni nasprotja interesov z dobrim
opravljanjem nalog javnega uradnika, kar se v vsakem
posameznem primeru preveri in odobri ali zavrne. Za posamezne
primere pa sistemi sploh ne predvidevajo pridobitve dovoljenj,
ker so po predvidevanju združljivi z uslužbenskim razmerjem,
vendar pa se lahko tudi te dejavnosti prepovejo, če se ugotovi, da
negativno vplivajo na izpolnjevanje delovnih obveznosti javnega
uslužbenca. Med dejavnosti, za katere v nekaterih sistemih ni
potrebno pridobiti dovoljenja so predvsem dejavnosti akademske
narave ter avtorske in izumiteljske narave, delovanje v zvezi z
varovanjem poklicnih interesov ter upravljanje lastnega
premoženja. Vsi sistemi prepovedujejo izdajo dovoljenja v primerih,
ko bi ta dejavnost lahko vplivala na nepristranskost ali strokovnost
opravljanja nalog javnega uslužbenca.

Popolnoma odprtih in popolnoma kariernih sistemov skoraj ni
mogoče najti, saj vsi do določene mere upoštevajo možnost
napredovanja ali pa zaposlovanja na podlagi natečaja tudi iz
zasebnega sektorja. Še najbolj tipičen odprt sistem predstavlja
Italija, ki ne predvideva v zakonu nobenega postopka
napredovanja, ter vse skupaj prepušča javnemu razpisu. Od
splošne ureditve odstopa le v primeru določenih vodstvenih funkcij,
za katere postavlja posebne pogoje. Ostali zakoni imajo bolj ali
manj karierne sisteme, čeprav jih dopolnjujejo z možnostjo
zaposlovanja iz zasebnega sektorja. Tudi te sistemi pa
predvidevajo interni natečaj za napredovanje, ki je omejen na
uslužbence določenega organa ali širše enote, saj tudi
napredovanje ne sme biti popolnoma prepuščeno samovoljni
odločitvi delodajalca. V mnogih sistemih se za vstop iz zasebnega
sektorja ali za napredovanje na višje delovno mesto poleg natečaja
predvideva tudi eden ali več ustreznih izpitov, ki so pogoj za
napredovanje.

7. PREMESTITVE

Vsi analizirani karierni sistemi tudi poznajo napredovanje na
delovnem mestu, ki pomeni bolj ali manj periodična povišanja
plače javnemu uslužbencu. Povišanje plače se povezuje z dvema
pogojema: delovno dobo javnega uslužbenca v javnem sektorju
oziroma na določenem delovnem mestu ter pridobitvijo določene
ocene na podlagi urejenega sistema ocenjevanja tega javnega
uslužbenca. Navedeni sistemi ocenjevanja so v vseh sistemih
podrobno izdelani in v nekaterih nimajo le pozitivnih, temveč tudi
negativne posledice za slabo ocenjenega javnega uslužbenca,
tako lahko to pomeni zadržanje napredovanja za določen čas, ali
pa se na podlagi negativne ocene celo izreče ukrep prenehanja
delovnega razmerja (npr. Latvija).
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NEZDRUŽLJIVOST

Za izkoriščanje obstoječih kapacitet in smiselno razporejanje
javnih uslužbencev pozna večina sistemov možnost premeščanja
javnih uslužbencev, bodisi zaradi službenih potreb ali pa na lastno
željo.
V Madžarskem sistemu je za premestitev potrebno soglasje
uradnika, ter sporazum med organi, med katerimi naj bi bila ta
oseba premeščena. Po tako pridobljenem soglasju se lahko
uradnika začasno ali trajno premesti v drug organ. Izjema velja
za primertrajne premestitve, kjer je določeno, da organ iz katerega
želi biti uradnik premeščen ne more zavrniti soglasja, če je med
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vlogo in datumom želene premestitve več kot 2 meseca časa.
Premestitev je obvezna le v primeru prenehanja organa, kjer je bil
javni uslužbenec zaposlen. Če zavrne ponujeno delovno mesto
mu uslužbensko razmerje preneha. Popolna mobilnost zaradi
delovnih potreb velja le za osebe, ki zasedajo vodstvene funkcije,
katere se lahko začasno ali trajno premesti na drugo ustrezno
delovno mesto.

Francija pozna celo vrsto oblik mobilnosti javnih uslužbencev, ki
naj služijo tudi različnim potrebam organov ali posameznim željam
javnih uslužbencev.
Premestitve (Mutation)
Pristojna oblast premesti uradnika na podlagi mnenja paritetne
upravne komisije.

Nemčija pozna dve obliki mobilnosti uradnikov, premestitev, ki
pomeni pridobitev novega delovnega mesta pri drugem organu in
prerazporeditev, ki pomeni obveznost, da uradnik, ki ohrani svoje
delovno mesto, opravlja naloge v drugem organu.

V primeru, da gre za zapolnitev delovnega mesta, katerega
nezasedenost ogroža delovanje javne uprave, in katerega ni
mogoče zapolniti z drugimi ukrepi, čeprav začasnimi, se
premestitev lahko opravi, pod pogojem, da pristojna komisija to
preveri naknadno.

Premestitev uradnika v okviru delovnega področja istega
delodajalca se opravi, če to uradnik sam predlaga ali če obstaja
službena potreba po premestitvi. Če se po premestitvi položaj
uradnika ne poslabša, gre torej za enakovreden položaj, se ga
lahko premesti tudi brez njegovega soglasja. Če gre za premestitev
na delovno področje drugega delodajalca (npr. iz Zveze v
posamezno Zvezno deželo), je potrebno pridobiti soglasje tega
uradnika. Položaj uradnika se lahko pri premestitvi brez njegovega
soglasja poslabša le v primeru, da je pri spremembi strukture ali
nalog določenega organa postalo njegovo delovno mesto
nepotrebno.

Pri opravljanju premestitev uradnikov je potrebno ob upoštevanju
dobrega funkcioniranja javne uprave, vzeti v obzir tudi prošnje
uradnikov in njihove družinske situacije. Prednost pri ustreznih
premestitvah imajo uradniki, ki so ločeni od svojih zakoncev zaradi
službenih razlogov ter uradniki, ki imajo status invalida.
Prerazporeditev (Dštachement)
Prerazporejeni uradnik je postavljen izven svojega zbora, vendar
ohranja v tem zboru vse ugodnosti glede napredovanja in
pokojnine. Prerazporeditev se izreče na podlagi zahteve uradnika
ali po uradni dolžnosti; v zadnjem primeru se obvezno pridobi
mnenje paritetne upravne komisije.

Prerazporeditev je po svoji naravi začasna, ter se opravi na
podlagi službenih potreb. Uradnika se lahko se lahko začasno
prerazporedi v celoti ali delno na drugo ustrezno delovno mesto,
soglasje uradnika se zahteva le v primeru, če ta prerazporeditev
traja več kot 2 leti. Uradnika se lahko na podlagi njegovega soglasja
prerazporedi tudi k drugemu delodajalcu, s tem da soglasje ni
potrebno, če gre za enakovredno delovno mesto in
prerazporeditev ne traja več kot pet let.

Prerazporeditev je lahko dolgotrajna (največ 5 let) ali kratkotrajna
(ne presega 6 mesecev) ter jo je mogoče preklicati.
Prerazporeditev se ustanovi z odločbo ministra, ki vodi organ iz
katerega izhaja, v danem primeru pa tudi z odločbo ministra, ki
sprejema uradnika ali z odločbo premiera in zainteresiranih
ministrov.

Italija ureja postopke in splošne pogoje premestitev s kolektivnimi
pogodbami. Z zakonom je določeno, da lahko v okviru istega
resorja zapolnjujejo prosta delovna mesta s premestitvami javnih
uslužbencev, ki se izvrši na podlagi sporazuma obeh organov.
Premestitev oseb med različnimi resorji pa se opravi na podlagi
predhodnega sporazume med temi organi. Premestitev se opravi
po zakonu tudi v primeru prenosa nalog iz enega na drug organ,
ob tem pa ohranijo javni uslužbenci vse pravice in dolžnosti,
katere določa zakon.

Uradnik je pri prerazporeditvi podrejen predpisom, ki urejajo
njegovo novo delovno mesto.
Za zaščito teh uradnikov zakon določa, da je uradnik obvezno
sprejet nazaj v svoj prvotni zbor po poteku časa prerazporeditve,
čeprav bi to pomenilo presežek zaposlenih. Prerazporejeni uradnik
je tudi lahko vsakokrat integriran v zbor novega delovnega mesta
na podlagi pogojev, katere določajo posebni predpisi tega zbora.

Latvijski zakon določa, da se lahko uradnika premesti v interesu
javne uprave na drug položaj iste kvalifikacijske kategorije brez
vsakih omejitev, če gre za premestitev v okviru iste institucije ali
kraja. Soglasje uradnika se zahteva le pri premestitvi v drugo
institucijo ali v drug kraj, vendar lahko to soglasje odkloni le iz
utemeljenih razlogov.

Tudi uslužbenci lokalnih skupnosti so lahko na podlagi
prerazporeditve zaposleni v državnih organih pod istimi pogoji,
kot veljajo za državne uradnike.
Začasna dodelitev (Mise a disposition)

V Poljski je premestitev v okviru istegaorgana na drug položaj, ki
je ustrezen kategoriji državnega uradnika, mogoča kadarkoli na
podlagi odločitve generalnega direktorja. Generalni direktor lahko
v soglasju z generalnim direktorjem drugega organa, če tako
zahtevajo interesi državne uprave, enkrat na leto premesti
državnega uradnika v drug organ, kot tudi v drug kraj za obdobje
6 mesecev, s tem da uradnik ohrani isto plačo.

Tako premeščeni uradnik ostane znotraj svojega zbora, je
upravičen zasedati svoje delovno mesto, pridobiva ustrezno
plačo, vendar opravlja svoje delo v drugem delu javne uprave.
Uradnik je lahko začasno dodeljen drugam, če tako narekuje
potreba delovanja javne uprave. Za začasno dodelitev se zahteva
soglasje uradnika in mora biti opravljena v korist organa državne
uprave ali javne ustanove države. Uradnik mora na delovnem
mestu, kamor je začasno dodeljen opravljati naloge, ki so po
stopnji primerljive nalogam njegovega delovnega mesta.

Načelnik državne uprave pa lahko na podlagi interesa državne
uprave premesti državnega uradnika v drug organ v istem kraju
ali, v primeru posebnega interesa, v drug organ v drugem kraju
za največ dve leti, s tem da uradnik ohrani najmanj isto plačo ter
zasede delovno mesto ustrezno njegovi kategoriji. Premestitev
se lahko opravi kamorkoli na podlagi vloge ali soglasja državnega
uradnika. Premestitev se lahko opravi neomejeno v primeru
prenehanja ali reorganizacije organa, kjer je uradnik zaposlen.

Začasna dodelitev se ustanovi z odločbo, katero izda minister, ki
vodi organ iz katerega uradnik izhaja. Pogoj za izdajo odločbe je
zahteva ali soglasje ministra, ki vodi ali nadzoruje organ ali
ustanovo, v katero je uradnik dodeljen.
Začasna dodelitev ne more preseči treh let, vendar je obnovljiva.
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8. DISCIPLINSKA ODGOVORNOST

lahko imenuje Načelnik državne uprave disciplinsko komisijo za
več organov.

Pri uvajanju sistemov disciplinske odgovornosti je mogoče opaziti
dve značilnosti: pri navajanju disciplinskih kršitev oziroma
prestopkov sistemi nimajo taksativno naštetih podrobno določenih
dejanskih stanov za posamezne kršitve, temveč uvajajo
generalne klavzule, ki določajo le, da je javni uslužbenec storil
disciplinsko kršitev, če je prekršil svoje obveznosti iz
uslužbenskega razmerja. Tudi sankcija se izbere na podlagi teže
kršitve. Druga značilnost je, da sistemi precej podrobno urejajo
disciplinski postopek in procesne pravice javnega uslužbenca
ter ob tem uvajajo posamezen neodvisni organ v vlogi
disciplinskega sveta ali pritožbenega organa, kar naj bi zagotovilo
pravilnost izreka disciplinske sankcije.

Komisije sestavljajo državni uradniki iste ali višje kategorije kot
uradnik v postopku, pri odločanju o ukrepih je neodvisna in ni
vezana na nobeno drugo odločitev razen na pravnomočno sodno
odločbo.
Disciplinska komisija prične s postopkom na dan vložitve zahteve
s strani disciplinskega pooblaščenca. Disciplinski pooblaščenec
je imenovan s strani Generalnega direktorja (oz. za omenjene
zadeve Načelnika) izmed uradnikov v organu.
Obdolženec ima pravico do zagovornika, ki si ga izbere,s tem da
je zagotovljeno varovanje tajnosti; če je zahtevana kazen
odstranitve iz državne uprave in nima zagovornika, mu ga določi
predsednik senata.

Disciplinski ukrepi, ki se izrekajo v primeru storitve disciplinskega
prestopka se v državah razlikujejo, navedeni pa so:
opomin, javni opomin, ukor
podaljšanje roka za napredovanje v naslednjo kategorijo
prepoved opravljanja vodstvenih funkcij
degradiranje na nižji plačilni razred ali kategorijo
odvzem možnosti za napredovanje, zmanjšanje ali odprava
dodatkov k plači
odprava imenovanja podeljenega po tem zakonu, odprava
imenovanja na vodstveni položaj
odstranitev iz javne uprave, odpust, uradna upokojitev

V zadevah, ki niso določene s tem zakonom se smiselno
uporabljajo določbe zakona o kazenskem postopku.
MADŽARSKA:
Zakon ne vsebuje posameznih dejanskih stanj, kaj vse predstavlja
disciplinski prestopek, temveč uveljavlja le generalno klavzulo da
državni uradnik stori disciplinski prestopek, če krši svoje
obveznosti iz pravnega razmerja v javni upravi.
Na podlagi utemeljenega suma da je storil disciplinski postopek,
je oseba, ki izvaja pravice delodajalca, dolžna uvesti disciplinski
postopek. Če državnega uradnika imenuje kolegijski organ, potem
sam izvaja naloge disciplinskega postopka.

LATVIJA:
Glede disciplinske odgovornosti zakon vsebuje le splošne določbe
in glede podrobnejše ureditve odkazuje na poseben zakon. V
skladu z določili tega zakona, se disciplinski postopek zoper
državnega uradnika (kandidata) lahko začne zaradi kršitve
zakona in drugih predpisov pri opravljanju uradne dolžnosti,
kršitve splošnega upravnega postopka, urejenega z uredbami,
navodili in opisom delovnih nalog ter očitne neučinkovitosti.

Imenuje se preiskovalca izmed državnih uradnikov višje kategorije
od tistega, katerega se preiskuje, če pa teh ni pa izmed uradnikov
na vodstvenih položajih.
Med postopkom ima državni uradnik pravico do odvetnika. Na
zahtevo državnega uradnika v disciplinskem postopku sodeluje
tudi organ, ki zastopa interese zaposlenih v organu javne uprave
ali pa uveljavlja pravico do zastopanja.

Protizakonito dejanje ali neprimerno vedenje državnega uradnika
(kandidata) zunaj splošne državne uprave se šteje za disciplinsko
kršitev, če škodi javnemu ugledu in zaupanju v splošno državno
upravo.
Disciplinske prestopke, disciplinske ukrepe in postopek za njihovo
uporabo se določi z Zakonom o disciplinskih ukrepih državnih
uradnikov.

O disciplinski zadevi odloči tričlanski disciplinski svet.
Disciplinskemu svetu predseduje delodajalec, člani sveta pa so
javni uslužbenci, ki jih imenuje delodajalec in ki imajo višji položaj
kot državni uradnik v postopku.

POLJSKA:

Odločbe disciplinskega sveta se ne izvrši, dokler ni odločeno o
pritožbi.

Državni uradniki so podvrženi disciplinskim ukrepom na podlagi
odgovornosti za kršitve obveznosti državnih uradnikov. Tudi v
poljskem sistemu zakon ne našteva dejanskih stanov posameznih
disciplinskih prestopkov, temveč uvaja navedeno generalno
klavzulo.

FRANCIJA:
Disciplinski ukrep se uradniku izreče <jb vsaki kršitvi, storjeni pri
izvrševanju ali ob priliki izvrševanja njegovih nalog, ne glede, v
posameznem primeru, na kazni predvidene z kazenskim
zakonikom.

Disciplinski postopek se lahko uvede ne glede na druge vrste
odgovornosti za isto dejanje.

Disciplinsko oblast izvršuje organ, kateri ima pravico imenovati
uradnika (19,1).

Za manjše kršitve obveznosti, državnega uradnika kaznuje
Generalni direktor urada z pisnim opominom, po opravi
preiskovalnega postopka.

Uradnik proti kateremu je sprožen disciplinski postopek ima
pravico: dostopa do svoje osebne evidence in vseh povezanih
dokumentov, do zagovornika po svoji izbiri, biti obveščen o svojih
pravicah.

Odločanje disciplinske komisije v primeru kršitve dolžnosti s strani
državnega uradnika pa je na I. stopnji: Disciplinska komisija organa
ter na II. stopnji: Visoka disciplinska komisija.

Disciplinska oblast pripada organu pristojnemu za imenovanja
uradnikov, izvršuje jo po pridobitvi mnenja paritetne disciplinske
komisije, ki nastopa kot disciplinski svet. Po svoji odločitvi lahko
glede kršitve in njenih motivov obvesti tudi javnost.

Disciplinsko komisijo organa imenuje Generalni direktor tega
organa izmed državnih uradnikov v tem organu. Če je to potrebno,
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NEMČIJA:

9.

Uradnik stori disciplinski prestopek, če krivdno prekrši svoje
dolžnosti. Obnašanje uradnika izven službe je disciplinski
prestopek, če lahko glede na okoliščine posameznega primera
vpliva na spoštovanje in zaupanje v njegov položaj ali na ugled
uradništva.

Prenehanje delovnega razmerja lahko nastopi iz različnih
okoliščin, bodisi na željo javnega uslužbenca samega, bodisi iz
razlogov na strani organa (racionalizacija, sprememba
organizacije organa, odprava organa...). Poleg tega poznajo
sistemi tudi odpust zaradi neprimernosti javnega uslužbenca za
opravljanje nalog, ki ni urejen kot posledica krivdnega ravnanja
javnega uslužbenca, temveč kot posledica nedoseganja ciljev in
neizpolnjevanja nalog javnega uslužbenca.

V določenih primerih je mogoče celo proti upokojenemu ali bivšemu
uradniku, ki prejema socialne dajatve uvesti disciplinski prestopek.
Podrobnosti o pregonu ureja Zvezni zakon o disciplinskih
prestopkih (Bundesdisziplinarordnung -BDO). Ta zakon velja za
vse zvezne uradnike, kot tudi upokojene uradnike ali bivše
uradnike, katerim pripada pravica do določenih izplačil.

Italijanski zakon kot izjema ne vsebuje posebnih določb glede
prenehanja delovnega razmerja, tako da veljajo za javne
uslužbenca splošni predpisi o prenehanju delovnega razmerja in
določila kolektivnih pogodb. Zakon določa podrobneje le
razporejanje presežnih delavcev v javni upravi.

Disciplinski postopek se začne na podlagi suma, da je uradnik
kršil svoje službene dolžnosti. Tedaj predstojnik uvede preiskavo.
Če ni ugotovljeno, da je bila kršitev podana ali pa je predstojnik
mnenja, da bi bil izrek disciplinskega ukrepa nedopusten ali
neprimeren, se postopek ustavi.

Latvijski zakon taksativno našteva primere, v katerih uradniku
preneha delovno razmerje, poleg klasičnega primera odpovedi s
strani javnega uslužbenca in dosega starosti za upokojitev ter
odpusta zaradi zdravstvene nezmožnosti nadalje opravljati svoje
delo, pozna latvijski sistem tudi odpust kot disciplinski ukrep,
odpust zaradi ukinitve institucije javne uprave ali zmanjšanja števila
državnih uradnikov in v primeru da ni zadovoljen s ponujenim
delovnim mestom. Ob tem se možnost prenehanja delovnega
razmerja veže tudi na neuspeh pri opravi izpita za državnega
uradnika. Tako imenovani odpust zaradi neprimernosti se
utemeljuje kot odpust zaradi neuspeha pri doseganju zahtev
njegovega delovnega mesta, potrjeno s strani Uprave za splošno
državno upravo v skladu z rezultati ocenjevanja in upoštevanjem
njegovih utemeljitev.

Disciplinske ukrepe izreka lahko predstojnik (opomin ali denarna
kazen) ali disciplinsko sodišče (Disciplinargericht: znižanje plače,
premestitev na položaj iste kariere z nižjo osnovno plačo,
odstranitev iz službe in zmanjšanje ali odvzem pokojnine).
Proti izreku o disciplinskem ukrepu s strani predstojnika je mogoča
pritožba na njegovega neposredno predpostavljenega, proti
njegovi odločitvi pa pritožba na Zvezno disciplinsko sodišče.
Proti sklepom in odločbam Zveznega disciplinskega sodišča je
mogoča pritožba na Zvezno upravno sodišče. Odločitev je
dokončna.

Francoski Splošni statut vsebuje splošne določbe I. poglavja, ki
veljajo za vse uradnike in opredeljujejo, da dokončno prenehanje
delovnega razmerja, ki vsebuje izbris zaposlenih in izgubo statusa
uradnika, nastopi pri: upokojitvi, sprejeti odpovedi uradnika,
odpustu iz delovnega razmerja ter odpoklicu (revocation). Delovno
razmerje uradnika dokončno preneha tudi v primeru, da urednik
ne izpolnjuje več pogojev, potrebnih za njegovo imenovanje.
Uradnik ne more ostati zaposlen v delovnem razmerju v državni
upravi potem ko doseže starost za upokojitev, razen pri zakonsko
določenih izjemah. Razen v primerih zapustitve delovnega mesta,
odpusta zaradi poklicne neprimernosti (insuffisance) ali pri
zavrnitvi ponujenega delovnega mesta v položaju razpoložljivosti
(disponibilite), so lahko uradniki odpuščeni (licencies) le v primeru
zakonskih določb o zmanjšanju števila kadrov, ki predvideva
bodisi njihovo ponovno klasifikacijo, bodisi njihovo odškodnino.
Odpust zaradi poklicne neprimernosti se lahko izreče šele po
opravljenem postopku, ki ustreza disciplinskemu. Odpuščeni lahko
pridobi tudi odškodnino, ki je določena z uredbo.

ITALIJA:
Za uslužbence v organih javne uprave ostajajo nespremenjene
splošne določbe glede njihove civilne, upravne, kazenske in
disciplinske odgovornosti (59.člen).
Vsak organ javne uprave določi z lastnimi pravilniki pristojni urad
za disciplinske postopke. Ta urad na opozorilo načelnika službe,
kjer je delavec zaposlen, slednjega seznani z obtožbo, začne
disciplinski postopek in odloči o kazni. Ko gre le za ustni opomin
ali opozorilo, načelnik te kazni izreče takoj.
Uslužbenec se lahko zagovarja ob pomoči odvetnika ali
predstavnika sindikalnega združenja. Če kolektivne pogodbe ne
predvidevajo posebnih postopkov lahko vloži pritožbo pri
disciplinskem arbitražnem kolegiju upravnega organa, pri katerem
je zaposlen. Kolegij se izreče v 90 dneh od vložitve pritožbe in
upravni organ to mnenje upošteva.

V Poljski delovno razmerje državnega uslužbenca preneha poleg
klasičnih razlogov po zakonu tudi v primeru: da zavrne priseči,
da je postala pravnomočna odločba o disciplinskem ukrepu
odstranitve iz državne uprave, ter pri zavrnitvi spoštovanja
odločbe o premestitvi ali če ne nastopi dela v organu, kamor je bil
premeščen. Delovno razmerje se lahko razveže tudi v naslednjih
primerih: dosežena starost za upokojitev državnega uradnika,
dve zaporedni negativni oceni pri ocenjevanju državnega
uradnika, zavrnitev oprave zdravstvenega pregleda ter
bolezenski odsotnosti z dela za več kot 1 leto. Pritožba na Komisijo
za pritožbe je mogoča v 14 dneh od izdaje odločbe ali sklepa.
Mogoča je tudi pritožba na Vrhovno upravno sodišče.

Arbitražni kolegij je sestavljen iz dveh predstavnikov upravnega
organa in dveh predstavnikov delavcev ter predsednika, ki ni
zaposlen v javni upravi in je oseba z dokazanimi izkušnjami in
neodvisnostjo. Kolegij ima po 10 članov iz vsakega predstavništva
in 5 predsednikov, ki delujejo po načelu rotacije, kar naj zagotovi
njihovo nepristranskost.
Več istovrstnih ali sorodnih organov javne uprave lahko na podlagi
sporazuma sestavi skupni arbitražni kolegij.
Razen posameznih določil zakona in ob sprejetem kodeksu
obnašanja javnih uslužbencev, se vrste disciplinskih kršitev in
ustrezne kazni določijo s kolektivnimi pogodbami.

25. april2001

PRENEHANJE DELOVNEGA RAZMERJA

Madžarski zakon določa, da pravno razmerje državnega uradnika
v javni upravi preneha poleg klasičnih primerov tudi v primerih: da
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organ javne uprave preneha obstajati brez pravnega naslednika;
na podlagi odločitve parlamenta, vlade ali sveta lokalne skupnosti,
da se izvede zmanjšanje zaposlenih v organih javne uprave in
kot posledica ni nadaljnje možnosti za zaposlitev državnega
uradnika, kot posledica reorganizacije postane delo državnega
uradnika nepotrebno ter da državni uradnik ni sposoben opravljati
svojih nalog.V primerih, da organ javne uprave preneha obstajati
brez pravnega naslednika ali, da se na podlagi odločitve
parlamenta, vlade ali sveta lokalne skupnosti izvede zmanjšanje
zaposlenih v organih javne uprave in kot posledica ni nadaljnje
možnosti za zaposlitev državnega uradnika, je odpustitev
državnega uradnika mogoča, če ni prostega delovnega mesta v
tem ali drugem organu javne uprave, ki je pod nadzorom prejšnjega
organa, ustreznega kvalifikaciji in kategoriji državnega uradnika,
ali pa se ta s tem delovnim mestom ne strinja. Če je nesposobnost
za opravljanje del in nalog v povezavi z neprimernim opravljanjem
dela in vedenjem javnega uslužbenca, mu mora biti pred
razrešitvijo omogočeno, da se zagovarja, z izjemo, če zaradi
vseh okoliščin tega ni mogoče zahtevati od delodajalca.

ali proračuna lokalne skupnosti (v nadaljevanju: osebe javnega
prava).
(3) Posameznik, ki opravlja javno funkcijo, ni javni uslužbenec.
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

V nemškem sistemu se uradnika, poleg klasičnih primerov
prenehanja uradniškega razmerja, odpusti, če uradnik zavrne
zakonsko predpisano zaprisego ter, če brez dovoljenja najvišjega
nadrejenega organa prestavi svoje stalno ali začasno bivališče v
tujino. Če zakon ne določa drugače, odpust izreče organ, pristojen
za imenovanje. Po odpustu uradnik nima pravice do službenih
prejemkov in dajatev, če zakon ne določa drugače. Uradne oznake
in naziv lahko nosi le, če mu je to izrecno dovoljeno. Uradniško
razmerje uradniku, ki je bil v rednem kazenskem postopku z
obsodbo nemškega sodišča na področju veljavnosti tega zakona
zaradi naklepnega dejanja obsojen na odvzem prostosti v trajanju
najmanj enega leta ali zaradi naklepnega dejanja, ki se kaznuje
po predpisih o izdaji miru, veleizdaji, ogrožanju demokratične
pravne države ali izdaji dežele in ogrožanja zunanje varnosti
obsojen na odvzem prostosti v trajanju najmanj 6 mesecev,
preneha s pravnomočnostjo sodbe. Enako velja, če je uradniku
odvzeta sposobnost opravljati javno funkcijo ali, če je uradnik, na
temelju odločitve zveznega ustavnega sodišča po 18.členu
ustave, kršil temeljne pravice. Če uradniško razmerje preneha
zaradi teh naštetih primerov, uradnik nima pravice do službenih
prejemkov in socialnovarstvenih dajatev, če z zakonom ni
drugače določeno, tudi ne sme nositi več uradnih oznak in naziva.

(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.
(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 vodja upravnega dela.
(2) V osebah javnega prava pravice in dolžnosti delodajalca
izvršuje poslovodni organ. Poslovodni organ lahko za izvrševanje
posameznih pravic in dolžnosti delodajalca pooblasti javnega
uslužbenca z univerzitetno izobrazbo ali z visoko strokovno
izobrazbo in specializacijo ter z najmanj petimi leti delovnih
izkušenj.
Delovna razmerja in plače javnih uslužbencev
5. člen

BESEDILO ČLENOV

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

PRVI DEL
I. poglavje
UVODNE DOLOČBE

(2) Sistem plač javnih uslužbencev ureja poseben zakon.
Pomen izrazov
6. člen

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

Posamezni izrazi v tem zakonu imajo naslednji pomen:
1. državni organ je organ državne uprave in drug državni organ;
2. organ dcžavne uprave je ministrstvo, organ v sestavi
ministrstva, vladna služba in upravna enota;
3. drug državni organ je državni organ, ki ni organ državne
uprave;
4. lokalna skupnost je občina ali pokrajina;

(2) Javni sektor sestavljajo:
državni organi,
uprave lokalnih skupnosti,
javne agencije, javni skladi, javni zavodi in druge osebe
javnega prava, ki so posredni uporabniki državnega proračuna
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Načelo častnega ravnanja
10. člen

5. predstojnik je funkcionar, ki predstavlja državni organ oziroma
upravo lokalne skupnosti;
6. vodja upravnega dela je uradnik na položaju, ki izvršuje
pravice in dolžnosti delodajalca v organu državne uprave ali
upravi lokalne skupnosti;
7. položaj je delovno mesto z vodstvenimi pooblastili in
odgovornostmi;
8. delovna doba je doba dejanskega dela v delovnem razmerju;
9. službena doba je delovna doba v statusu javnega uslužbenca;
10. izobrazba je javno veljavna izobrazba;
11. 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, razen
pripravništva v eno stopnjo nižji izobrazbi;
12. strokovno znanje so izobrazba in druga funkcionalna ter
specialna znanja;
13. strokovna usposobljenost so strokovno znanje in osebne
sposobnosti za uporabo tega znanja;
14. javne naloge so naloge, ki sodijo v delovno področje
državnega organa ali organa lokalne skupnosti, oziroma javna
služba ali druga dejavnost v javnem interesu, za katero je bila
ustanovljena oseba javnega prava;
15. spremljajoča dela so dela na področju kadrovskega in
materialno-finančnega poslovanja ter tehnična in podobna
dela, ki jih je potrebno opravljati zaradi nemotenega izvajanja
javnih nalog organa oziroma osebe javnega prava.

Javni uslužbenec ravna pri izvrševanju javnih nalog častno, v
skladu s pravili poklicne etike.
Prepoved sprejemanja daril
11. člen
Javni uslužbenec ne sme zahtevati ali sprejemati daril ali obljube
darila oziroma kakšne druge koristi zato, da bi opravil določeno
dejanje v zvezi s svojimi javnimi nalogami, ali da določenega
dejanja ne bi opravil.
Načelo zaupnosti
12. člen
(1) Javni uslužbenec mora varovati tajne podatke in poslovno
skrivnost, ne glede na to, kako jih je izvedel. Dolžnost varovanja
velja tudi po prenehanju delovnega razmerja.
(2) Javni uslužbenec mora varovati podatke, ki so mu zaupani
pri delu ali v zvezi z delom in ne sme dajati obvestil o svojem delu
oziroma o delu organa ali osebe javnega prava, če bi s tem
škodoval izvrševanju javnih nalog ali interesom poslovanja organa
oziroma osebe javnega prava.
Načelo odgovornosti za rezultate
13. člen
Javni uslužbenec odgovarja za kakovostno, hitro in učinkovito
izvrševanje zaupanih javnih nalog.

II. poglavje
SKUPNA NAČELA SISTEMA JAVNIH USLUŽBENCEV

Načelo dobrega gospodarjenja
14. člen

Načelo enakopravne dostopnosti
7. člen

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

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 varovanja poklicnih interesov
15. člen
(1) Delodajalec mora omogočiti plačano pravno pomoč javnemu
uslužbencu ali nekdanjemu javnemu uslužbencu, zoper katerega
je uveden odškodninski postopek v zvezi z ravnanjem, storjenim
pri izvrševanju javnih nalog, če oceni, da so bile te javne naloge
izvršene zakonito in v skladu s pravicami in obveznostmi iz
delovnega razmerja.

Načelo zakonitosti
8. člen
Javni uslužbenec izvršuje javne naloge na podlagi in v mejah
ustave, ratificiranih in objavljenih mednarodnih pogodb, zakonov,
podzakonskih predpisov in pravil stroke.

(2) Na delovnih mestih, kjer obstaja povečano tveganje, mora
delodajalec zavarovati odgovornost uslužbenca za škodo, ki jo
povzroči javni uslužbenec pri opravljanju dela.

Načelo strokovnosti
9. člen

Načelo odprtosti do javnosti
16. 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.

25. april 2001

(1) Organ oziroma oseba javnega prava obvešča javnost o
svojem delovanju in o rezultatih opravljenega dela javnih
uslužbencev.
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(2) Dostopnost informacij iz prejšnjega odstavka se lahko omeji
zaradi varstva osebnih in tajnih podatkov ter poslovne skrivnosti
ali v drugih, z zakonom določenih primerih.

vložitvijo pravnega sredstva za uveljavljanje sodnega varstva
izkoristiti pritožbeno pot v skladu s tem zakonom.
(4) Kadar delodajalec odloča o pravicah oziroma obveznostih
javnih uslužbencev iz delovnih razmerjih s pisnim sklepom, mora
sklep vsebovati izrek, obrazložitev in pravni pouk in mora biti
vročen v skladu z zakonom, ki ureja splošni upravni postopek.

III. poglavje
DRUGA SKUPNA VPRAŠANJA SISTEMA JAVNIH
USLUŽBENCEV

Delovanje sindikata in kolektivna dogovarjanja
19. člen

Način določanja pravic in obveznosti

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

17. člen

(2) Javni uslužbenci imajo pravico do kolektivnih dogovarjanj.
Pravice in obveznosti iz delovnih razmerij, ki so urejene s tem
zakonom ali z zakonom, ki ureja pravice in obveznosti določene
kategorije javnih uslužbencev, se s kolektivno pogodbo ne morejo
urejati drugače, razen če zakon tako določa.

(1) Pravice in obveznosti javnih uslužbencev iz delovnih razmerij
se urejajo s predpisi s področja delovnih razmerij, s tem in drugimi
zakoni ter na njihovi podlagi izdanimi podzakonskimi predpisi in s
kolektivnimi pogodbami.
(2) S pogodbo o zaposlitvi se določijo pravice in obveznosti
javnega uslužbenca iz delovnega razmerja.

Sodelovanje sindikata
20. člen

(3) Če so pravice in obveznosti javnega uslužbenca iz delovnega
razmerja določene z zakonom, podzakonskim predpisom ali
kolektivno pogodbo, delodajalec javnemu uslužbencu ne sme
zagotavljati pravic v večjem obsegu, kot so določene z zakonom,
podzakonskim predpisom ali kolektivno pogodbo, če bi s tem
neposredno ali posredno obremenil sredstva državnega
proračuna, proračuna lokalne skupnosti, Sklada zdravstvenega
zavarovanja Slovenije oziroma Sklada pokojninskega in
invalidskega zavarovanja Slovenije.

(1) Če je s tem zakonom določeno, da mora delodajalec pred
sprejetjem akta oziroma odločitve pridobiti mnenje
reprezentativnega sindikata, mora delodajalec predlog akta
oziroma odločitve poslati reprezentativnemu sindikatu in določiti
razumen rok za oblikovanje mnenja. Če v tem roku dobi mnenje
reprezentativnega sindikata, mora mnenje upoštevati ali povabiti
reprezentativni sindikat k usklajevanju. Če delodajalcu ne uspe
doseči uskladitve predloga akta oziroma odločitve z mnenjem
reprezentativnih sindikatov, lahko sprejme neusklajen akt oziroma
odločitev, vendar mora razloge, zaradi katerih ni upošteval mnenja
reprezentativnih sindikatov, pisno obrazložiti in poslati
reprezentativnim sindikatom, katerih mnenja ni upošteval.

(4) Delodajalec javnemu uslužbencu ne sme zagotavljati pravic,
ki niso urejene z zakonom, podzakonskim predpisom ali s
kolektivno pogodbo, če bi s tem obremenil sredstva državnega
proračuna, proračuna lokalne skupnosti, Sklada zdravstvenega
zavarovanja Slovenije oziroma Sklada pokojninskega in
invalidskega zavarovanja Slovenije.

(2) Določbe tega zakona, ki urejajo sodelovanje sindikatov pri
sprejemanju odločitev, ne vplivajo na pravice sindikatov, ki so
določene v drugih zakonih in kolektivnih pogodbah.

(5) Če zakon, podzakonski predpis ali kolektivna pogodba ureja
določene pravice javnih uslužbencev, ne določa pa meril za
njihovo določanje, lahko vlada z uredbo določi merila za določanje
pravic.

Stavka
21. člen

(6) Če zakon, podzakonski predpis ali kolektivna pogodba ureja
merila za določanje pravic in obveznosti javnih uslužbencev, lahko
vlada z uredbo uredi način uporabe teh meril.

(1) Javni uslužbenci imajo pravico do stavke.
(2) Način izvedbe stavke in omejitve stavke zaradi varstva javnih
koristi določa zakon.

Uveljavljanje pravic
18. člen

Kadrovske evidence
22. člen

(1) Če javni uslužbenec meni, da delodajalec ne izpolnjuje
obveznosti iz delovnega razmerja ali krši uslužbenčevo pravico
iz delovnega razmerja, lahko od delodajalca pisno zahteva, da
izpolni obveznost oziroma kršitev odpravi. Delodajalec mora v
petnajstih dneh od prejema pisne zahteve izpolniti obveznost,
odpraviti kršitev ali z obrazloženim pisnim sklepom odločiti o
zahtevi oziroma o pravici ali obveznosti javnega uslužbenca.

Za posamezna področja javnega sektorja se za potrebe
kakovostnega upravljanja s človeškimi viri in spremljanja stanja
na tem področju vzpostavijo kadrovske evidence.
Sistemizacija
23. člen

(2) Če delodajalec v roku iz prejšnjega odstavka ne izpolni
obveznosti, ne odpravi kršitve oziroma ne odloči o zahtevi oziroma
o pravici ali obveznosti javnega uslužbenca z obrazloženim pisnim
sklepom, lahko javni uslužbenec v roku 30 dni zahteva sodno
varstvo pred pristojnim delovnim sodiščem.

(1) Vsak državni organ, uprava lokalne skupnosti in oseba javnega
prava ima 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 dela in
pogoji za zasedbo delovnega mesta.

(3) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka mora javni
uslužbenec v državnem organu in upravi lokalne skupnosti pred
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(2) Pred izdajo sistemizacije in pred njeno bistveno spremembo
mora državni organ oziroma oseba javnega prava pridobiti mnenje
reprezentativnih sindikatov.

določa drugače. Pritožba zadrži izvršitev sklepa o pravici oziroma
obveznosti iz delovnega razmerja javnega uslužbenca, če zakon
ne določa drugače.

(3) 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
področju javnega sektorja, kjer je vzpostavljen sistem nazivov,
vodi tudi evidenco o strukturi javnih uslužbencev po nazivih.

(2) 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.
(3) 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.

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

Rok za uveljavljanje pravnega varstva
27. člen
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 prvega
odstavka 18. člena tega zakona.

IV. poglavje
TEMELJNE DOLOČBE IN NAČELA

Reprezentativni sindikat
28. člen

Veljavnost drugega dela zakona
24. člen

Če je s tem zakonom določeno, da mora delodajalec pred
sprejetjem akta oziroma odločitve pridobiti mnenje
reprezentativnega sindikata, se ta delodajalčeva obveznost
nanaša na reprezentativni sindikat v organu oziroma na
reprezentativni sindikat dejavnosti, če je organiziran v organu in
je vanj včlanjenih najmanj 10 odstotkov javnih uslužbencev v
organu.

(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 diplomate, poklicne
Pripadnike Slovenske vojske, javne uslužbence na področju
obrambe ter zaščite in reševanja, policiste, inšpektorje, delavce
v davčni in v carinski službi, 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.

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

Uradniki in drugi javni uslužbenci
25. člen

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

(1) Uradniki so javni uslužbenci, ki v organih opravljajo javne
naloge (14. točka 6. člena tega zakona) in zahtevnejša
spremljajoča dela, ki zahtevajo poznavanje javnih nalog organa.
(2) Statusa uradnika nimajo javni uslužbenci, ki v organih opravljajo
druga spremljajoča dela.

Načelo politične nevtralnosti, nepristranskosti in
strokovne samostojnosti
30 člen

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

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

(4) Delovna mesta, na katerih se izvajajo dela iz drugega odstavka
tega člena, so delovna mesta za spremljajoča dela.

Načelo kariere
31. člen

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

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

Pravno varstvo
26. člen

Načelo prehodnosti
32. člen

(1) Zoper sklep o pravici oziroma obveznosti iz delovnega
razmerja javnega uslužbenca je dovoljena pritožba, če zakon ne

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

25. april 2001
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Načelo varovanja poklicnih interesov
33. člen

Pooblastila vodje upravnega dela
36. člen

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

(1) Vodja upravnega dela odloča o zadevah kadrovskega
poslovanja, o pravicah in obveznostih iz delovnih razmerij ter o
zahtevah javnih uslužbencev v zvezi s pravicami in obveznostmi
iz delovnih razmerij.

(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.

(2) Vodja upravnega dela odloča tudi o zadevah finančnega
poslovanja, ki so povezane z nalogami iz prejšnjega odstavka.
Način izvrševanja nalog iz tega odstavka lahko podrobneje uredi
minister, pristojen za finance, s pravilnikom.
(3) V primerih, ki jih določa ta zakon, lahko vodja upravnega dela
pisno pooblasti za odločanje v posameznih zadevah uradnika na
položaju direktorja ali drugega uradnika z univerzitetno izobrazbo
ali z visoko strokovno izobrazbo in specializacijo ter z najmanj
petimi leti službene dobe.

Načelo odprtosti do javnosti
34. člen

(4) O pravicah in dolžnostih vodje upravnega dela iz delovnega
razmerja odloča predstojnik, ki mu je vodja upravnega dela
odgovoren, če ta zakon ne določa drugače.

(1) Organ obvešča javnost o svojem delovanju in o rezultatih
opravljenega dela uradnikov na način, določen s splošnim aktom
organa.
(2) Skupna izhodišča za določanje načina obveščanja javnosti v
organih državne uprave uredi vlada z uredbo.

Komisije za pritožbe iz delovnega razmerja
37. člen

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

(1) O pritožbah zoper odločitve o pravicah ali obveznostih iz
delovnega razmerja javnega uslužbenca 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:

Vodja upravnega dela
35. člen

1. za javne uslužbence pri organih državne uprave komisija za
pritožbe pri vladi;
2. za javne uslužbence pri drugem državnemu organu komisija
za pritožbe pri tem državnem organu; pri tem za državna
tožilstva deluje skupna komisija za pritožbe pri Državnem
tožilstvu Republike Slovenije, za sodišča pri Vrhovnem
sodišču Republike Slovenije, za organe, ki odločajo v
postopkih o prekrških, pa pri Republiškem senatu za
prekrške;
3. za javne uslužbence v upravah lokalnih skupnosti komisija
za pritožbe pri reprezentativnih združenjih lokalnih skupnosti.

(1) Pravice in dolžnosti delodajalca v organih izvršuje vodja
upravnega dela.
(2) Vodja upravnega dela v ministrstvu je generalni sekretar, v
organu v sestavi ministrstva direktor oziroma uradnik na najvišjem
položaju, v uradu predsednika vlade, generalnem sekretariatu
vlade in vladni službi direktor, v upravni enoti pa načelnik upravne
enote.
(3) Vodja upravnega dela v upravi lokalne skupnosti je direktor
uprave lokalne skupnosti. Če uprava lokalne skupnosti nima
direktorja, izvršuje pravice in dolžnosti delodajalca predstojnik.

(3) Komisijo za pritožbe sestavljajo predsednik in člani. Število
članov določi akt o imenovanju.

(4) Vodja upravnega dela v organu državne uprave in upravi
lokalne skupnosti je odgovoren predstojniku.

Imenovanje in razrešitev predsednika in članov
komisije za pritožbe
38. člen

(5) Pravice in dolžnosti delodajalca na državnem tožilstvu izvršuje
vodja državnega tožilstva, na državnem pravobranilstvu pa
generalni državni pravobranilec (v nadaljevanju: predstojnik).

(1) Predsednika in člane komisije za pritožbe iz 1. točke drugega
odstavka prejšnjega člena imenuje vlada, predsednika in člane
komisije za pritožbe iz 2. točke drugega odstavka prejšnjega
člena državni organ, pri katerem komisija deluje, predsednika in
člane komisije za pritožbe iz 3. točke drugega odstavka prejšnjega
člena pa pristojni organ reprezentativnega združenja lokalnih
skupnosti.

(6) Pravice in dolžnosti delodajalca na sodiščih izvršuje predsednik
sodišča (v nadaljevanju: predstojnik); če ima sodišče sekretarja,
lahko predsednik sodišča za izvrševanje pravic In dolžnosti
delodajalca pooblasti sekretarja.
(7) V drugih državnih organih izvršuje pravice in dolžnosti
delodajalca oseba, ki po predpisih, ki urejajo delovanje teh organov,
vodi delo službe državnega organa (v nadaljevanju: predstojnik),
če zakon ali splošni akt državnega organa ne določa drugače.
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(2) Najmanj polovica članov komisije za pritožbe se imenuje na
predlog reprezentativnih sindikatov, pri čemer organ, ki imenuje
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člane komisije za pritožbe, predloga ne sme zavrniti, če predlagani
kandidati izpolnjujejo predpisane pogoje; če reprezentativni
sindikati predlagajo večje število kandidatov, kot se jih imenuje na
njihov predlog, organ, ki imenuje člane komisije za pritožbe,
imenuje kandidate s predlagane liste po svoji presoji.

Po poteku tega roka lahko javni uslužbenec zahteva sodno
varstvo pred pristojnim sodiščem.
(4) Na zahtevo reprezentativnega sindikata se mora komisija za
pritožbe izreči o pravnem vprašanju, ki vpliva na odločanje o
pravicah oziroma dolžnostih večjega števila javnih uslužbencev.

(3) Reprezentativni sindikat po tem členu je sindikat, ki je
reprezentativen za organ oziroma organe, za katere deluje komisija
za pritožbe.

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

(4) Postopek imenovanja članov komisije za pritožbe iz 1. točke
drugega odstavka prejšnjega člena predpiše vlada z uredbo.

1. Sistemizacija delovnih mest
Pogoji za imenovanje oziroma razrešitev predsednika
in članov komisije za pritožbe
39. člen

Določitev sistemizacije
42. člen

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

Sistemizacijo določi:
1. v ministrstvih in organih v sestavi ministrstev minister na
predlog vodje upravnega dela;
2. v vladnih službah predstojnik na predlog vodje upravnega
dela;
3. v upravnih enotah načelnik v soglasju z ministrom, pristojnim
za upravo;
4. v upravah lokalnih skupnosti predstojnik na predlog vodje
upravnega dela;
5. na sodišču, na državnem tožilstvu in na državnem
pravobranilstvu predstojnik;
6. v drugih državnih organih predstojnik, če zakon ali splošni
akt državnega organa ne določa drugače.

(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 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.

Skupna izhodišča za sistemizacijo in soglasje k
sistemizaciji
43. člen
(1) Skupna izhodišča za sistemizacijo v organih državne uprave
določi vlada z uredbo.

Delovanje komisij za pritožbe
40. člen

(2) Sistemizacija organa državne uprave začne veljati, ko da
nanjo soglasje vlada.

(1) Komisije za pritožbe delajo v senatih treh članov. Predsedujoči
v senatu mora biti univerzitetni diplomirani pravnik. V vsakem
senatu mora biti najmanj en član komisije za pritožbe, ki je bil
imenovan na predlog reprezentativnih sindikatov.

2. Načrt delovnih mest

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

Predlog načrta delovnih mest
44. člen

(3) Strokovno-tehnična in administrativna opravila za komisijo za
pritožbe iz 1. točke drugega odstavka 37. člena tega zakona
opravlja Kadrovska služba vlade.

(1) Organi sklepajo delovna razmerja in upravljajo s človeškimi
viri v skladu z načrti delovnih mest.
(2) Z načrtom delovnih mest se prikaže dejansko stanje
zaposlenosti po delovnih mestih in nazivih ter v skladu z delovnim
področjem in delovnim programom organa za obdobje dveh let
določi predvideno ciljno stanje zaposlenosti po delovnih mestih in
nazivih.

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

(3) V načrtu delovnih mest se posebej prikažejo nove zaposlitve,
razen zaposlitev za:

(2) Pri odločanju o pritožbah zoper sklepe, s katerimi se odloča o
pravicah in obveznostih javnih uslužbencev, komisija za pritožbe
smiselno uporablja določbe zakona iz prejšnjega odstavka, ki
urejajo odločanje o pritožbi.

1. nadomeščanje javnega uslužbenca, ki je začasno odsoten
ali zadržan;
2. nadomestitev javnega uslužbenca, kateremu je prenehalo
delovno razmerje, ki je bilo sklenjeno za nedoločen čas, če
se postopek za novo zaposlitev začne najkasneje v treh
mesecih po prenehanju delovnega razmerja.

(3) Ne glede na določbe zakona, ki ureja splošni upravni postopek,
mora komisija za pritožbe odločiti o pritožbi najkasneje v 30 dneh.
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(4) Z načrtom delovnih mest se za proračunsko obdobje določi
tudi najvišje možno število pripravnikov, vajencev, dijakov in
študentov na praktičnem pouku ali na podobnem teoretičnem in
praktičnem usposabljanju.

3. Osebna mapa in osebni list
Osebna mapa
48. člen

(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.

(1) Za vsakega javnega uslužbenca se vodi osebna mapa, ki se
vzpostavi ob prvi sklenitvi delovnega razmerja.
(2) Osebna mapa se vodi v organu, kjer je javni uslužbenec v
delovnem razmerju.

Postopek sprejemanja načrta delovnih mest
45. člen

(3) Osebna mapa je sestavljena iz tekočih podatkov (osebni list)
in zbirke listin. Osebna mapa vsebuje tudi kratek življenjepis (curriculum vitae), če ga javni uslužbenec predloži delodajalcu pred
sklenitvijo delovnega razmerja ali kasneje.

(1) Predlog načrta delovnih mest poda predstojnik ob pripravi
proračuna.
(2) Predlog načrta delovnih mest za upravne enote poda minister, pristojen za upravo, na predlog načelnikov upravnih enot.

Osebni list
49. člen

(3) Za organe državne uprave, za sodišča, za državna tožilstva
in za samostojne državne organe za postopek o prekrških se na
podlagi predlogov predstojnikov pripravi predlog skupnega načrta
delovnih mest.

(1) V osebnem listu se za javnega uslužbenca vodijo:
1. identifikacijski podatki (ime in priimek, hišna številka in 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 in
14. drugi podatki v skladu z zakonom.

(4) Predlog skupnega načrta delovnih mest pripravi
-

za organe državne uprave Kadrovska služba vlade;
za sodišča Vrhovno sodišče Republike Slovenije;
za državna tožilstva Državno tožilstvo Republike Slovenije;
za samostojne državne organe za postopek o prekrških Senat
za prekrške Republike Slovenije.

(5) Za usklajevanje predlogov načrtov delovnih mest se smiselno
uporabljajo določbe zakona, ki ureja javne finance, ki urejajo
usklajevanje predlogov pri pripravi proračuna.
(6) Minister, pristojen za finance, oziroma izvršilni organ lokalne
skupnosti predpiše roke in način za pripravo in predložitev
predlogov načrtov delovnih mest.
Sprejem načrta delovnih mest
46. člen
(1) Organ sprejme načrt delovnih mest, usklajen s sprejetim
proračunom/ najkasneje v 60 dneh po uveljavitvi proračuna.
(2) Načrt delovnih mest sprejme v državnih organih in upravah
lokalnih skupnosti predstojnik.

(2) Podatki iz osebnega lista se uporabljajo za odločanje o pravicah
in obveznostih iz delovnega razmerja ter za uveljavljanje pravic
iz tega razmerja.

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

Dokazna moč osebnega lista
50. člen
(1) Osebni list je javna listina. Vodja upravnega dela mora javnemu
uslužbencu omogočiti vpogled in prepis oziroma preslikavo
njegovega osebnega lista.

Sprememba načrta delovnih mest
47. člen

(2) Vpogled v osebne liste javnih uslužbencev v organu imajo
osebe, ki odločajo o pravicah in obveznostih iz delovnega razmerja
javnih uslužbencev v tem organu, pristojni inšpektorji in osebe, ki
skrbijo za uveljavljanje pravic iz tega razmerja, druge osebe pa le
s pisnim soglasjem javnega uslužbenca, na katerega se podatki
nanašajo. Vpogled v osebni list dovoli vodja upravnega dela.

(4) Med proračunskim obdobjem se načrt delovnih mest 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.
(5) Za spremembo načrta delovnih mest v organih državne
uprave je potrebno soglasje vlade, v upravah lokalnih skupnosti
pa soglasje predstavniškega organa lokalne skupnosti.
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(3) Za vzpostavitev osebnega lista in za njegovo zakonito in
pravilno vodenje ter za vpisovanje resničnih podatkov je
odgovoren vodja upravnega dela.
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4. Kadrovske evidence

Kadrovske evidence drugih organov
55. člen

Centralna kadrovska evidenca državne uprave
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 tretjega odstavka 51. člena tega
zakona.

(1) Za izvajanje politike upravljanja s človeškimi viri v državni
upravi ter za odločanje o pravicah in obveznostih iz delovnih
razmerij se vodi centralna kadrovska evidenca državne uprave
(v nadaljevanju: centralna kadrovska evidenca).

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

(2) Upravljalec centralne kadrovske evidence je Kadrovska služba
vlade.

(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.

(3) V centralni kadrovski evidenci se za organe državne uprave
vodijo poleg podatkov iz prvega odstavka 49. člena tega zakona
podatki, potrebni za obračun plače. V centralni kadrovski evidenci
se na željo oziroma s soglasjem javnega uslužbenca vodi tudi
kratek življenjepis (curriculum vitae).

(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.

(4) V centralni kadrovski evidenci se vodijo in javno izkazujejo
primerljivo po vsebini v času in prostoru naslednji izvedeni podatki
v agregatni obliki:

(5) Kadrovsko evidenco s podatki iz 49. 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.

1.
2.
3.
4.
5.

o številu in vrsti zasedenih delovnih mest;
o številu uradnikov v posameznih nazivih;
o številu javnih uslužbencev po stopnji izobrazbe in starosti;
o številu dokončnih disciplinskih in odškodninskih postopkov;
o številu dokončnih postopkov ugotavljanja nesposobnosti
javnih uslužbencev;
6. drugi podatki, določeni z uredbo vlade.

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

VII. POGLAVJE
ŠTIPENDIRANJE

Evidenca internega trga dela
52. člen
Kadrovska služba vlade 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, pri katerih
je možna premestitev. O javnih uslužbencih, pri katerih je možna
premestitev, se vodijo podatki iz osebnega lista, na željo javnega
uslužbenca pa tudi drugi podatki, pomembni za kadrovske
odločitve.

Podeljevanje štipendij
56. 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 odloča
komisija za pritožbe.

Pridobivanje podatkov
53. člen

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

(1) Vodja upravnega dela 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.

(4) Izbirna merila, postopek javnega natečaja, obvezne sestavine
pogodbe in enotne kriterije za določanje višine štipendij za organe
državne uprave uredi vlada.

VIII. poglavje
SKLENITEV DELOVNEGA RAZMERJA

(2) Podatki iz 1. točke prvega odstavka 49. člena tega zakona se
lahko pridobivajo tudi iz centralnega registra prebivalstva.

Čas trajanja delovnega razmerja
57. člen

Uporaba podatkov
54. člen

(1) Delovno razmerje za uradniško delovno mesto se sklene za
nedoločen čas, razen v primerih, ki jih določa ta zakon.

(1) Za namene iz prvega odstavka 51. člena tega zakona lahko
podatke centralne kadrovske evidence pridobijo vodje upravnega
dela, druge osebe, ki odločajo o pravicah in obveznostih javnih
uslužbencev, in pooblaščene osebe Kadrovske službe vlade.

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

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

Način sklenitve delovnega razmerja
58. člen
(1) Delovno razmerje sklene javni uslužbenec s pogodbo o
zaposlitvi. V imenu delodajalca sklene pogodbo o zaposlitvi vodja
upravnega dela ali po njegovem pooblastilu drug javni uslužbenec
iz tretjega odstavka 36. člena tega zakona.

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

(2) Pogodbo o zaposlitvi z vodjo upravnega dela v imenu
delodajalca sklene predstojnik.

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

(3) Pogodba o zaposlitvi mora vsebovati sestavine, ki jih določajo
predpisi o delovnih razmerjih in kolektivne pogodbe, poleg tega
pa še podatke o organu, podatke o nazivu in podatke o delovnem
mestu oziroma položaju.

Objava javnega natečaja
62. člen

Sklenitev delovnega razmerja in sistemizacija
59. člen

(1) Javni natečaj se objavi v uradnem glasilu ali v dnevnem
časopisu.

(1) Delovno razmerje se sklene za uradniško delovno mesto
oziroma delovno mesto za spremljajoča delr., ki je vključeno v
sistemizacijo.

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

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

Vsebina objave javnega natečaja
63. člen
Objava javnega natečaja mora vsebovati podatke:

Zaposlitve
60. člen

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.

O zaposlitvah odloča vodja upravnega dela. Odločitev o zaposlitvi
se sprejme, če so izpolnjeni naslednji pogoji:
1. da se trajno ali začasno poveča obseg dela, povečanega
obsega dela pa ni mogoče opravljati z obstoječim številom
javnih uslužbencev;
2. da ima organ zagotovljena finančna sredstva za zaposlitev,
1. da je delovno mesto predvideno v sistemizaciji, razen v
primerih iz drugega odstavka prejšnjega člena,
2. da je delovno mesto prosto in
5. da je nova zaposlitev v skladu z načrtom delovnih mest.

Izvedba javnega natečaja
64. člen
(1) Vodja upravnega dela ali uradnik, ki ga vodja upravnega dela
pooblasti v skladu z tretjim odstavkom 36. člena tega zakona,
objavi javni natečaj, pregleda prispele prijave in sestavi seznam
kandidatov, ki na podlagi predloženih dokazil izpolnjujejo natečajne
pogoje in so s tem uvrščeni v izbirni postopek.

Postopek pred novo zaposlitvijo
61. člen
(1) Preden sprejme odločitev o novi zaposlitvi, vodja upravnega
dela preveri, ali je mogoče prosto delovno mesto zasesti s
premestitvijo javnega uslužbenca iz istega organa. Če gre za
uradniško delovno mesto, ima pri premestitvi med kandidati, ki so
zainteresirani za premestitev, prednost uradnik, ki ima višji naziv;
med kandidati z nazivom iste stopnje pa tisti, ki ima višje povprečje
letne ocene v zadnjih treh letih.

(2) Vodja upravnega dela ali uradnik, ki ga pooblasti vodja
upravnega dela, lahko za pomoč pri izvedbi nalog iz prejšnjega
odstavka imenuje komisijo, sestavljeno iz uradnikov najmanj istega
naziva, kot se zahteva za razpisano uradniško delovno mesto.
(3) Izbirni postopek izvaja vodja upravnega dela; v ministrstvu
lahko po pooblastilu vodje upravnega dela izbirni postopek za
delovno mesto v organizacijski enoti, ki jo vodi, izvaja direktor. Za
izvedbo izbirnega postopka vodja upravnega dela oziroma direktor
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.

(2) Za zapolnitev prostega delovnega mesta se lahko v organih
državne uprave izvede interni natečaj. Vsebino internega natečaja
v organih državne uprave ter izbirni postopek uredi vlada z uredbo
tako, da je zagotovljena enaka dostopnost do uradniškega
delovnega mesta pod enakimi pogoji za vse uradnike. Če gre za
uradniško delovno mesto, o izbiri na internem natečaju odloči
vodja upravnega dela z odločbo.

(4) Če zaradi majhnega števila javnih uslužbencev sestava
natečajne komisije ni mogoča, lahko izvaja izbirni postopek vodja
upravnega dela sam.

(3) Interni natečaj se lahko izvaja tako, da zajame tudi druge
državne organe in uprave lokalnih skupnosti, če se državni organi
In lokalne skupnosti tako dogovorijo. Za organe državne uprave
dogovor sklene vlada.
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Odločba o izbiri
68. člen

(5) Javni natečaj za položaje v organih državne uprave, ki se
lahko opravljajo samo v nazivu višji sekretar, in za položaje
direktorjev uprav lokalnih skupnosti, ki se lahko opravljajo najmanj
v nazivu podsekretar, izvaja posebna natečajna komisija, ki jo za
vsak primer posebej imenuje uradniški svet iz 197. člena tega
zakona. Javni natečaj za druge položaje vodij upravnega dela
izvaja natečajna komisija, ki jo imenuje predstojnik.

(1) O izbiri uradnika se izda upravna odločba.

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

(3) Odločba o izbiri se vroči vsem kandidatom, ki so se prijavili na
javni natečaj.

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

(4) 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 drug kandidat navedel v prijavi na javni
natečaj in dokazujejo izpolnjevanje natečajnih pogojev, in v gradiva
izbirnega postopka.

(2) Odločbo o izbiri izda vodja upravnega dela oziroma uradnik,
ki je po pooblastilu vodje upravnega dela vodil postopek.

Izbirni postopek
65. člen

Pravice neizbranega kandidata
69. člen

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

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

(2) Izbirni postopek se opravi s kandidati, ki na podlagi predloženih
dokazil izpolnjujejo natečajne pogoje. Kandidatu, ki ne izpolnjuje
natečajnih pogojev, se pošlje o tem obvestilo.
(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.

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

(4) Način opravljanja izbirnega postopka in okvirna merila
izbirnega postopka za organe državne uprave in uprave lokalnih
skupnosti uredi vlada z uredbo. Pred izdajo uredbe mora vlada
pridobiti mnenje reprezentativnih sindikatov.

(2) Ne glede na določbe zakona o splošnem upravnem postopku
lahko stranka vloži pritožbo v osmih dneh od vročitve odločbe o
izbiri.

Izbira kandidata
66. člen

(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 zoper odločbo o izbiri zadrži imenovanje izbranega
kandidata v naziv in sklenitev pogodbe o zaposlitvi.

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

(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 primeru iz prve točke
prvega odstavka tega člena pa lahko upravno sodišče odločbo o
izbiri razveljavi. V primeru razveljavitve odločbe o izbiri pristojna
komisija za pritožbe po uradni dolžnosti razveljavi akt o imenovanju
in pogodbo o zaposlitvi.

Javni natečaj za vodje upravnega dela v organih
državne uprave in upravah lokalnih skupnosti ter za
direktorje v ministrstvih
67. člen

(6) Zoper odločbo posebne natečajne komisije iz petega in šestega
odstavka 64. člena ni pritožbe, dovoljen pa je upravni spor.
Neizbrani kandidat lahko vloži tožbo v upravnem sporu iz razlogov,
navedenih v 1., 2. in 4. točki prvega odstavka tega člena, poleg
tega pa tudi, če je natečajna komisija ugotovila, da ni primeren za
položaj, sam pa meni, da je primeren.

(1) Natečajna komisija iz petega odstavka 64. člena tega zakona
ugotovi, kateri kandidati izpolnjujejo pogoje za vodjo upravnega
dela oziroma za direktorja in kateri kandidati so glede na svojo
strokovno usposobljenost primerni za ta položaj ter o tem izda
odločbo. Natečajna komisija glede na rezultate izbirnega postopka
predlaga predstojniku kandidate, ki izpolnjujejo pogoje in so po
ugotovitvi natečajne komisije po svoji strokovni usposobljenosti
primerni za ta položaj. Med temi kandidati predstojnik sklene
pogodbo s tistim, ki je po njegovi presoji najprimernejši.

Imenovanje v naziv in ponudba pogodbe o zaposlitvi
70. 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) Zoper odločbo iz prejšnjega odstavka, ki jo izda natečajna
komisija in zoper odločitev predstojnika ni pritožbe, dovoljen pa je
upravni spor.
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(2) Če pogodba o zaposlitvi ni sklenjena v 30 dneh od imenovanja
v naziv, oseba, ki je izdala odločbo o imenovanju v naziv, to
odločbo odpravi.

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

Poskusno delo in predhodni preizkus usposobljenosti
71. člen

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

(1) Pred sklenitvijo delovnega razmerja za delovna mesta za
spremljajoča dela se lahko opravi predhodni preizkus
usposobljenosti.

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

(2) Delovno razmerje se lahko sklene pod pogojem, da javni
uslužbenec uspešno opravi poskusno delo. Poskusno delo lahko
traja največ tri mesece.

Izjeme
74. člen
(1) Delovno razmerje za določen čas se lahko sklene izven
sistemizacije, brez javnega natečaja in ne glede na to, ali je
posameznik opravil strokovni izpit.

(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 javni uslužbenec premesti na prejšnje delovno mesto.

(2) V primerih iz 2. in 3. točke prvega odstavka 72. člena tega
zakona se delovno razmerje sklene po postopku, kot ga določa
zakon, ki ureja delovna razmerja (objava), v primerih iz 1. točke
prvega odstavka 72. člena tega zakona pa tega postopka ni
potrebno izvesti.

IX. p o g I a v j e
DELOVNO RAZMERJE ZA DOLOČEN ČAS
Primeri sklenitve delovnega razmerja za določen čas
72. člen

Prepoved premestitve in sklenitve delovnega
razmerja za nedoločen čas
75. člen

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

(1) Javni uslužbenec, ki sklene delovno razmerje za določen
čas, ne sme biti premeščen na drugo delovno mesto za nedoločen
čas, razen če je bil izbarn na javnem natečaju v skladu s tem
zakonom in ima opravljen predpisan strokovni izpit..

1. za delovna mesta, vezana na osebno zaupanje funkcionarja
(delovna mesta v kabinetu);
2. za nadomeščanje začasno odsotnega javnega uslužbenca;
3. za najzahtevnejša 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.

(2) 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
76. člen

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

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

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

Sklenitev pogodbe
77. člen

(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 za delovna mesta, na katerih se opravlja delo
za poslanske skupine.

(1) Pogodbo o zaposlitvi za delovna mesta v kabinetu za določen
čas sklene funkcionar, za katerega kabinet se sklepa pogodba.
(2) Pogodbo o zaposlitvi za določen čas v skladu z 2., 3. in 4.
točko prvega odstavka 72. člena tega zakona sklene vodja
upravnega dela.

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

(1) Delovno razmerje za določen čas iz 1. točke prvega odstavka
prejšnjega člena se sklene najdlje za čas trajanja funkcije
funkcionarja.

(3) 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) Delovno razmerje za določen čas iz 2. točke prvega odstavka
prejšnjega člena se sklene za čas odsotnosti javnega uslužbenca.

(4) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka se lahko za delovna
mesta iz 3. točke prvega odstavka 72. člena tega zakona v pogodbi

Trajanje delovnega razmerja za določen čas
73. člen
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XI. po g I a v£e
DELOVNA MESTA, POLOŽAJI IN NAZIVI

o zaposlitvi določi višji količnik za določitev osnovne plače, kot je
s predpisi določen za uradnika v določenem nazivu, če so za to
zagotovljena finančna sredstva. Soglasje k določitvi višjega
količnika v organih državne uprave mora podati vlada, za druge
državne organe sam državni organ, za uprave lokalnih skupnosti
pa predstavniški organ lokalne skupnosti.

1. Delovna mesta
Razvrščanje delovnih mest
82. člen

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

(1) Uradniška delovna mesta se po zahtevnosti dela in pogojev
za opravljanje dela razvrščajo v naslednje skupine:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Primeri razveljavitve
78. 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 z odločbo.

(2) Delovna mesta za spremljajoča dela se razvrščajo na skupine
glede na:

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

1. zahtevnost delovnega mesta za spremljajoča dela, ki se ravna
po zahtevnosti dela in zahtevnosti pogojev za opravljanje
dela;
2. zahtevnost obveznega usposabljanja in izpopolnjevanja ter
dokazovanja strokovne ali psihofizične usposobljenosti za
opravljanje dela;
3. stopnjo psihične in fizične obremenitve pri opravljanju dela;
4. druge okoliščine delovnih razmer.

(3) Aneks k pogodbi o zaposlitvi oziroma odločba o premestitvi
se razveljavi, če oseba ne izpolnjuje pogojev za delovno mesto,
na katero je bila premeščena, oziroma za položaj. Aneks oziroma
odločba se razveljavi z odločbo.
Delna razveljavitev
79. člen

(3) Izhodišča za razvrščanje uradniških delovnih mest v organih
državne uprave določi vlada z uredbo. Pred izdajo uredbe mora
pridobiti mnenje reprezentativnih sindikatov.

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

(4) Izhodišča za razvrščanje delovnih mest za spremljajoča dela
določi vlada z uredbo. Pred izdajo uredbe mora pridobiti mnenje
reprezentativnih sindikatov.

(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.

(5) Izhodišča iz tretjega in četrtega odstavka tega člena se lahko
določijo s kolektivno pogodbo.
Pogoji za opravljanje dela
83. člen

Odločanje o razveljavitvi
80. člen

(1) Za uradniška delovna mesta se kot pogoj za opravljanje dela
poleg splošnih pogojev, ki jih urejajo predpisi s področja delovnega
prava, določi stopnja strokovne izobrazbe, lahko pa tudi smer
strokovne izobrazbe, delovne izkušnje, aktivno znanje uradnega
jezika, funkcionalna in specialna znanja ter posebne sposobnosti.

(1) O razveljavitvi odloči pristojna komisija za pritožbe na lastno
pobudo oziroma na predlog vodje upravnega dela, predstojnika,
organa, ki izvaja pristojnosti ustanovitelja, ali na predlog inšpektorja,
ki opravlja nadzor nad izvrševanjem tega zakona.
(2) Pobudo za razveljavitev lahko da tudi reprezentativni sindikat.

(2) Za uradniška delovna mesta se določijo naslednji pogoji glede
stopnje izobrazbe:

(3) Zoper odločbo o razveljavitvi je dovoljen upravni spor, ki zadrži
izvršitev odločbe.

1. za uradniška delovna mesta sekretarjev univerzitetna
izobrazba;
2. za uradniška delovna mesta višjih svetovalcev in svetovalcev
najmanj visoka strokovna izobrazba;
3. za uradniška delovna mesta višjih referentov najmanj višja
strokovna izobrazba;
4. za uradniška delovna mesta referentov in sodelavcev najmanj
srednja strokovna izobrazba.

Rok za razveljavitev
81. člen
Odločbe o razveljavitvi iz tega poglavja se lahko izdajo v enem
letu od sklenitve pogodbe oziroma aneksa k pogodbi ali izdaje
odločbe.
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(3) Izjemoma se lahko na uradniško delovno mesto premesti
uradnik, ki ima za eno stopnjo nižjo izobrazbo od izobrazbe, ki je
predpisana v prejšnjem odstavku, če so izpolnjeni pogoji iz 95.
člena tega zakona.

znanja upravnega vodenja in upravljanja s človeškimi viri ter druga
specialna znanja.
(2) Pogoji za pridobitev položaja in naziv, v katerem se lahko
opravlja položaj, se določijo v aktu o sistemizaciji.

(4) Delo na posameznih uradniških delovnih mestih se lahko
opravlja v naslednjih nazivih:

(3) Položaj generalnega sekretarja, položaj vodje upravnega dela
v organu v sestavi ministrstva in položaj direktorja v ministrstvu
se lahko opravljajo samo v nazivu višji sekretar.

1. uradniška delovna mesta sekretarjev: podsekretar, sekretar
in višji sekretar;
2. uradniška delovna mesta višjih svetovalcev: višji svetovalec
III, višji svetovalec II in višji svetovalec I;
3. uradniška delovna mesta svetovalcev: svetovalec III,
svetovalec II in svetovalec I;
4. uradniška delovna mesta višjih referentov: višji referent III,
višji referent II in višji referent I;
5. uradniška delovna mesta referentov: referent III, referent II in
referent I;
6. uradniška delovna mesta sodelavcev: sodelavec III,
sodelavec II, sodelavec I.

(4) Položaj direktorja občinske uprave v mestnih občinah se
opravlja v nazivih prve do tretje stopnje, v drugih občinah pa v
nazivu druge in tretje stopnje. V občinah, ki imajo manj kot 5000
prebivalcev, se položaj direktorja občinske uprave lahko opravlja
v nazivih tretje do šeste stopnje..
Način pridobitve položaja in čas trajanja položaja
86. člen
(1) Položaj se pridobi s sklenitvijo pogodbe o zaposlitvi ali s
sklenitvijo aneksa k pogodbi o zaposlitvi.

(5) V aktu o sistemizaciji je lahko določeno, da se posamezna
uradniška delovna mesta lahko opravljajo le v nazivih dveh
stopenj.

(2) Položaj se pridobi za dobo petih let, pri čemer se lahko z istim
uradnikom po preteku tega roka brez internega oziroma javnega
natečaja s pogodbo o zaposlitvi podaljša opravljanje dela na
položaju z aneksom k pogodbi o zaposlitvi.

(6) Za delovna mesta za spremljajoča dela se kot pogoji za
opravljanje dela poleg splošnih pogojev, ki jih urejajo predpisi s
področja delovnega prava, določijo stopnja in smer izobrazbe ter
delovne izkušnje, lahko pa tudi aktivno znanje uradnega jezika,
funkcionalna in specialna znanja ter posebne sposobnosti.

(3) S pogodbo o zaposlitvi se določi položaj, datum pridobitve
položaja in vsebina odgovornosti položaja.

2. Položaji

(4) S pogodbo o zaposlitvi oziroma z aneksom k tej pogodbi se
za uradnika na položaju, ki se opravlja v nazivu višji sekretar,
določi položajni količnik za določitev osnovne plače.

Vrste položajev
84. člen

Postopek za pridobitev položaja vodje upravnega dela
87. člen

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

(1) Uradniki se za položaje izbirajo na podlagi internega natečaja,
na podlagi javnega natečaja ali brez natečaja v primeru poteka
dobe iz drugega odstavka prejšnjega člena.

(2) Položaji so:

(2) O načinu izbire uradnika za položaj odloči tisti, ki je pristojen,
da z uradnikom sklene pogodbo o zaposlitvi za položaj oziroma
aneks k tej pogodbi.

1. v ministrstvih: generalni sekretar, pomočnik generalnega
sekretarja, direktor, pomočnik direktorja in vodje notranjih
organizacijskih enot;
2. v organih v sestavi ministrstva: direktor, pomočnik direktorja
in vodje notranjih organizacijskih enot;
3. v upravnih enotah: načelnik upravne enote, pomočnik
načelnika upravne enote in vodje notranjih organizacijskih
enot;
4. v vladnih službah: direktor, pomočnik direktorja in vodje
notranjih organizacijskih enot;
5. v upravah lokalnih skupnosti: direktor, pomočnik direktorja in
vodje notranjih organizacijskih enot.

Izguba položaja
88. člen
(1) Uradnik izgubi pridobljeni položaj z dnem prenehanja delovnega
razmerja, s potekom časa, za katerega je imenovan na položaj,
s premestitvijo na drug položaj, z ukinitvijo notranje organizacijske
enote, ki jo vodi, ali z razrešitvijo s položaja.
(2) Uradnik se razreši s položaja:
1. če to sam zahteva;
2. če se v predpisanem postopku ugotovi, da ni sposoben
opravljati nalog na položaju ali
3. z odločbo o disciplinskem ukrepu razrešitve s položaja.

(3) Merila za določanje položajev v siustemizacijah in
poimenovanja položajev vodij notranjih organizacijskih enot v
organih državne uprave določi vlada, v upravah lokalnih skupnosti
predstavniški organ lokalne skupnosti, v drugih državnih organih
pa sam državni organ.

(3) Ob razrešitvi s položaja se uradnik premesti na uradniško
delovno mesto, ki ustreza njegovemu nazivu in za katero izpolnjuje
pogoje. V primeru iz 2. točke prejšnjega odstavka se glede posledic
razrešitve s položaja uporabljajo določbe tega zakona, ki urejajo
postopek o ugotovitvi nesposobnosti javnega uslužbenca za
delovno mesto.

Pogoji za položaj
85. člen
(1) Kot pogoj za pridobitev položaja se poleg pogojev, ki se določijo
za uradniška delovna mesta (83. člen) lahko določijo funkcionalna
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- nazivi šestega kariernega razreda:

(4) Generalni sekretar ministrstva, direktor v ministrstvu, direktor
organa v sestavi in direktor občinske uprave se lahko razrešijo
mimo razlogov iz drugega odstavka tega člena, vendar najkasneje
eno leto po nastopu funkcije predstojnika.

naziv šestnajste stopnje: sodelavec I;
naziv sedemnajste stopnje: sodelavec II;
naziv osemnajste stopnje: sodelavec III.
(3) Poimenovanja nazivov pripadnikov Slovenske vojske,
diplomatov, policistov, inšpektorjev in drugih uradnikov s
posebnimi pooblastili in dolžnostmi se določijo s posebnim
zakonom ali z uredbo vlade.

Pristojnost za razrešitev s položaja
89. člen
(1) Za razrešitev s položaja je pristojen vodja upravnega dela.
(2) Za razrešitev s položaja vodje upravnega dela in s položaja
direktorja v ministrstvu je pristojen predstojnik, če zakon ne določa
drugače.

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

3. Nazivi

(5) Pri določitvi poimenovanj nazivov je potrebno upoštevati
določbe o kariernih razredih in skupnem številu nazivov ter številu
nazivov v posameznih kariernih razredih iz prvega odstavka
tega člena.

Pridobitev naziva
90. člen

Častni naziv - svetnik
92. člen

(1) Uradnik izvršuje javne naloge v nazivu.

(1) Častni naziv v državnem organu in organu lokalne skupnosti
je osebni naziv - svetnik.

(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.

(2) Častni naziv za uradnike v organih državne uprave podeljuje
predsednik vlade na predlog predstojnika. Častni naziv za uradnike
v upravah lokalnih skupnosti podeljuje predstavniški organ lokalne
skupnosti. Častni naziv uradniku v drugem državnem organu
podeli organ, pri katerem uradnik dela.

Nazivi
91. člen

4. Imenovanje v naziv

(1) Nazivi se razporedijo v osemnajst stopenj.
Pogoji za imenovanje v naziv
93. člen

(2) Nazivi so:
- nazivi prvega kariernega razreda:

(1) Pogoji za imenovanje v naziv so:

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

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

- nazivi drugega kariernega razreda:
(2) Kot pogoj za imenovanje v naziv se lahko določijo tudi delovne
izkušnje in drugi pogoji v skladu z zakonom.

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

Predpisana izobrazba za nazive
94. člen

- nazivi tretjega kariernega razreda:
naziv sedme stopnje: svetovalec I;
naziv osme stopnje: svetovalec II;
naziv devete stopnje: svetovalec III;

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

- nazivi četrtega kariernega razreda:

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

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

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

- nazivi petega kariernega razreda:

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

naziv trinajste stopnje: referent I;
naziv štirinajste stopnje: referent II;
naziv petnajste stopnje: referent III;
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Izjema
95. člen

(3) Če uradnik zaradi krivdnih razlogov, ki so na njegovi strani, ne
izpolni pogoja iz prejšnjega odstavka najkasneje v enem letu od
začetka delovnega razmerja, se imenovanje v naziv razveljavi in
uradniku preneha delovno razmerje.

(1) Ne glede na določbe prejšnjega člena, se lahko imenuje v
nazive določenega kariernega razreda uradnik, ki ima za eno
stopnjo nižjo izobrazbo od predpisane, če:

Pristojnost za imenovanje v naziv
99. člen

se izjemno izkaže z osebno sposobnostjo in z delovnimi
rezultati;
ima najmanj petnajst let službene dobe;
ima najmanj deset let službene dobe v najvišjem nazivu
svojega kariernega razreda in je bil v tem času najmanj petkrat
ocenjen z oceno: delo opravlja odlično, in
izpolni pogoje za višji naziv, razen glede predpisane izobrazbe.

(1) V nazive v organih državne uprave in upravah lokalnih
skupnosti imenuje uradnike vodja upravnega dela; tega imenuje v
naziv predstojnik.
(2) V drugih državnih organih imenuje v nazive predstojnik, če ni
z zakonom, poslovnikom ali drugim splošnim aktom državnega
organa določeno drugače.

(2) V primeru iz prejšnjega odstavka je lahko uradnik premeščen
na delovno mesto, za katero je predpisana za eno stopnjo višja
izobrazba od tiste, ki jo ima, in lahko napreduje v višje nazive
kariernega razreda enako kot uradnik, ki izpolnjuje pogoj
predpisane izobrazbe.

Zakonitost akta o imenovanju
100. člen
(1) Akt o imenovanju je zakonit, če kandidat izpolnjuje predpisane
pogoje za pridobitev naziva.

Prisega
96. člen

(2) Če gre za imenovanje ob novi zaposlitvi, je akt o imenovanju
zakonit, če so izpolnjeni pogoji iz prejšnjega odstavka, in če je bila
izbira javnega uslužbenca opravljena po postopku, določenem s
tem zakonom.

(1) Pred imenovanjem v naziv mora uradnik podati pisno prisego
v besedilu: "Prisegam, da bom spoštoval (a) ustavni red, da bom
opravljal (a) svojo dolžnost nepristransko, vestno in častno, da
bom varoval (a) zaupnost in tajnost ter z vsem svojim strokovnim
znanjem in sposobnostmi deloval (a) za blaginjo Republike
Slovenije".

Odgovornost
101. člen

(2) Uradnik ne more biti imenovan v naziv, preden ne poda prisego
po prejšnjem odstavku.

Za zakonitost imenovanja je odgovoren vodja upravnega dela; v
primerih, kadar v nazive imenuje predstojnik, sta za zakonitost
imenovanja odgovorna predstojnik in vodja upravnega dela.

Drugi pogoji za imenovanje v naziv
97. člen

Izguba naziva
"102. člen

(1) Pogoje glede dolžine zahtevanih delovnih izkušenj za
imenovanje v nazive v organih državne uprave določi vlada.

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

(2) Za imenovanje v naziv v državnem organu in v upravi lokalne
skupnosti, ki opravlja prenesene naloge državne uprave, so pogoji
tudi:

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.

državljanstvo Republike Slovenije;
da oseba ni bila pravnomočno obsojena zaradi naklepnega
kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti;
da oseba ni v kazenskem postopku zaradi kaznivega dejanja
iz prejšnje alinee.

(2) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka se uradnika razreši
častnega naziva samo v primeru pravnomočne obsodbe za
naklepno kaznivo dejanje, ki se preganja po uradni dolžnosti, in
na podlagi disciplinskega ukrepa.

(3) Za dokaz o nekaznovanosti se lahko zahteva potrdilo iz
kazenske evidence.

(3) Za razrešitev naziva je pristojen tisti, ki je uradnika imenoval
v naziv.

Spregled ustreznega strokovnega izpita za
imenovanje v naziv
98. člen

XII. poglavje
PRAVICE IN OBVEZNOSTI

(1) V naziv se lahko izjemoma imenuje posameznik, ki nima
ustreznega strokovnega izpita za imenovanje v naziv, če se pri
novi zaposlitvi na javni natečaj ne prijavi noben kandidat, ki bi imel
opravljen strokovni izpit in bi izpolnjeval tudi druge natečajne
pogoje.

1. Pravice in obveznosti javnih uslužbencev
Opravljanje dela
103. člen

(2) Za nedoločen čas se s posameznikom iz prejšnjega odstavka
sklene delovno razmerje s pogojem, da najkasneje v enem letu
od začetka delovnega razmerja opravi ustrezen strokovni izpit
za imenovanje v naziv. Ta pogoj je obvezna sestavina pogodbe o
zaposlitvi.
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Opravljanje drugega dela v interesu delodajalca
107. člen

(2) Pri opravljanju dela mora javni uslužbenec ravnati po internih
pravilih delovnega reda in discipline, ki jih določa vodja upravnega
dela, ter po kodeksu etike.

(1) Po odločitvi vodje upravnega dela mora javni uslužbenec
prevzeti opravljanje drugega dela, ki je v interesu delodajalca, če
drugo delo ustreza njegovi strokovni usposobljenosti.

(3) Pravila delovnega reda in discipline morajo biti določena tako,
da se z njimi zagotavlja opravljanje dela v skladu s predpisi in
kolektivno pogodbo, ter ne smejo vsebovati določb, ki bi presegle
ta okvir.

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

Opravljanje dela po navodilih in odredbah
104. člen

Opravljanje dela v projektni skupini pri drugem
organu
108. člen

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

(1) Po odločitvi vodje upravnega dela oziroma na lastno željo s
soglasjem vodje upravnega dela mora oziroma lahko javni
uslužbenec opravlja delo v projektni skupini v drugem organu.

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

(2) Delo iz prejšnjega odstavka ne sme presegati okvira nalog
delovnega mesta.

(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.

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

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

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

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

Opravljanje manj zahtevnega dela
109. člen

(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.

(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.

Delo izven opisa delovnega mesta
105. člen
(1) Po odločitvi vodje upravnega dela mora javni uslužbenec
opraviti tudi delo v organu, ki ne spada v opis dela delovnega
mesta, ustreza pa njegovi strokovni usposobljenosti.

Opravljanje drugih dejavnosti
110. člen

(2) Dodatno delo se lahko odredi, če je delo potrebno opraviti
zaradi začasno povečanega obsega dela ali zaradi nadomestitve
dela začasno odsotnega javnega uslužbenca. Dodatno delo se
odredi za obdobje največ treh mesecev v letu.

(1) Javni uslužbenec ne sme opravljati druge dejavnosti, če je:
1. dejavnost po zakonu nezdružljiva z delovnim razmerjem;
2. dejavnost v nasprotju s konkurenčno prepovedjo;
3. bi opravljanje dejavnosti lahko vplivalo na nepristransko
opravljanje dela;
4. opravljanje dejavnosti v škodo ugledu organa.

(3) 2 aktom iz prvega odstavka tega člena se določi vrsta in
obseg dodatnega dela ter čas odreditve dodatnega dela.

(2) Opravljanje dejavnosti iz prejšnjega odstavka prepove
javnemu uslužbencu vodja upravnega dela. Kršitev prepovedi je
težja disciplinska kršitev.

Povečan obseg dela
106. člen
(1) 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 vodja upravnega dela na podlagi dogovora
med javnim uslužbencem in neposredno nadrejenim sprejme
odločitev o povečanem obsegu dela oziroma nadpovprečni
obremenitvi posameznega javnega uslužbenca ter o plačilu za
povečan obseg dela oziroma nadpovprečno obremenjenost.

Obvezno dodatno pokojninsko zavarovanje
111. člen
(1) Javni uslužbenec, ki opravlja delo v pogojih, ki so za zdravje
in življenje posebno nevarni in škodljivi in jih zaradi tega ni mogoče
uspešno opravljati po dopolnitvi določene starosti, ima pravico do
obveznega dodatnega pokojninskega zavarovanja.
(2) Delovna mesta iz prejšnjega odstavka se določijo s
sistemizacijo v skladu z zakonom, ki ureja pokojninsko
zavarovanje.

(2) Vlada določi obseg sredstev in merila za plačilo povečanega
obsega dela oziroma nadpovprečno obremenjenost v organih
državne uprave.
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(3) Merila za določanje delovnih mest iz prvega odstavka tega
člena se določijo z uredbo vlade ali s kolektivno pogodbo.

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

Prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje
112. člen

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

(1) Vlada lahko v skladu s finančnimi možnostmi oblikuje
pokojninske načrte dodatnega pokojninskega zavarovanja za
posamezne skupine javnih uslužbencev organov državne uprave
in zaprte vzajemne pokojninske sklade za izvajanje pokojninskih
načrtov.

(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 plačanih
stroškov izobraževanja.

(2) Premije za dodatno pokojninsko zavarovanje do omejitev,
določenih z zakonom, niso del plače.
(3) Pokojninske načrte dodatnega pokojninskega zavarovanja v
skladu s finančnimi možnostmi oblikujejo tudi drugi državni organi
in sveti lokalnih skupnosti.

(5) Obveznost iz prejšnjega odstavka ugasne, če delodajalec
uradnika ne premesti na delovno mesto, za katero je predpisana
izobrazba, ki jo je uradnik pridobil.

(4) Skupna merila za oblikovanje pokojninskih načrtov dodatnega
pokojninskega zavarovanja za vse organe določi vlada.

Dolžnost usposabljanja in izpopolnjevanja
116. člen

(5) Prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje v skladu s
tem členom se lahko uredi s kolektivno pogodbo.

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

Delovni čas
113. člen

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

(1) Vlada predpiše enotna pravila za razporejanje delovnega časa
v organih državne uprave in upravah lokalnih skupnosti v skladu
z zakonom, ki ureja delovna razmerja.
(2) Pred izdajo predpisa iz prejšnjega odstavka je potrebno pridobiti
mnenje reprezentativnih sindikatov.

Program izobraževanja, izpopolnjevanja in
usposabljanja
117. člen

2. Pravice in obveznosti pri poslovanju z uporabniki

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

Poslovni čas
114. člen

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

(1) Vsak organ mora organizirati čas, ko posluje (v nadaljevanju:
poslovni čas).
(2) Vsak organ, ki pri svojem delu prihaja v stik s strankami, mora
v okviru poslovnega časa organizirati uradne ure za delo s
strankami. V času uradnih ur mora zagotavljati informacije o načinu
svojega poslovanja.

(3) Program izobraževanja, usposabljanja in izpopolnjevanja za
posamezen organ določi vodja upravnega dela.

(3) Skupne osnove za določanje poslovnega časa in uradnih ur
organov državne uprave in uprav lokalnih skupnosti določi vlada
z uredbo. Pred izdajo uredbe mora pridobiti mnenje
reprezentativnih sindikatov.

(4) Program izobraževanja, usposabljanja in izpopolnjevanja mora
biti določen najkasneje v mesecu dni po uveljavitvi državnega
proračuna oziroma proračuna samoupravne lokalne skupnosti.
(5) Program izobraževanja, izpopolnjevanja in usposabljanja mora
biti v skladu s finančnimi možnostmi organa.

XIII. poglavje
IZOBRAŽEVANJE, USPOSABLJANJE IN
IZPOPOLNJEVANJE

(6) Pred sprejetjem programa izobraževanja, izpopolnjevanja in
usposabljanja je potrebno pridobiti mnenje reprezentativnih
sindikatov.

Pravica do izobraževanja v interesu delodajalca
115. člen

Spremljanje izvajanja programa
118. člen

(1) Uradnik ima pravico do kandidiranja za napotitev na
izobraževanje za pridobitev dodatne izobrazbe, ki se izvaja v
interesu delodajalca (v nadaljevanj^: nadaljnje izobraževanje).
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Vodja upravnega dela mora najkasneje v treh mesecih po sprejetju
programa izobraževanja, usposabljanja in izpopolnjevanja
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Sklenitev delovnega razmerja pripravnika
123. člen

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 ministra, pristojnega za upravo.
Spremljanje kariere in strokovnosti dela uradnikov
119. člen

(1) Delovno razmerje 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.

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

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

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

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

XIV. poglavje
PRIPRAVNIŠTVO

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

Pripravnik
120. člen

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

(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.

(3) Praktikant dobi nagrado. Enotne kriterije za določanje višine
nagrad v organih državne uprave določi vlada.

(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
P'ače, razen odsotnosti zaradi letnega dopusta. O podaljšanju
Pripravništva iz opravičenih razlogov odloči oseba, ki izvršuje
pravice delodajalca.

XV. p o g I a v j e
OCENJEVANJE JAVNIH USLUŽBENCEV

Program usposabljanja pripravnika
121. člen

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

Delovne in strokovne kvalitete
125. člen

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

(2) Ocenjevanje se izvaja glede na prispevek posameznega
javnega uslužbenca k učinkovitemu delovanju organa in z
medsebojno primerjavo delovnih in strokovnih kvalitet javnih
uslužbencev.

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

(3)
1.
2.
3.

Ocenjujejo se:
rezultat dela;
samostojnost, ustvarjalnost, natančnost opravljanja dela;
zanesljivost pri opravljanju dela in sposobnost prevzemanja
nalog izven opisa nalog delovnega mesta;
4. osebne sposobnosti sodelovanja in organiziranja dela in
5. druge sposobnosti v zvezi z opravljanjem dela.

(3) Mentor določi individualni program usposabljanja pripravnika,
katerem določi osebe, ki spremljajo delo pripravnika v
Posameznih obdobjih. Po končani pripravniški dobi izdelajo mentor in osebe, ki so spremljale njegovo delo, pisna mnenja.
v

Trajanje pripravništva
122. člen

Način ocenjevanja
126. člen

(1) Pripravniška doba za opravo državnega izpita iz javne uprave
znaša 12 mesecev, za opravo strokovnega upravnega izpita pa
9 mesecev. Na predlog mentorja lahko vodja upravnega dela
skrajša pripravniško dobo za največ eno tretjino.

(1) Delovne in strokovne kvalitete javnih uslužbencev se ocenijo
enkrat letno. Ocena se vpiše v osebni list.

(2) Pripravniška doba za opravo strokovnega izpita za samostojno
opravljanje
spremljajočih del traja za pripravnike z univerzitetno
a|
i 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.

25. april 2001

(2) Po določbah tega poglavja se ne ocenjujejo javni uslužbenci,
ki sklenejo delovno razmerje za določen čas.
(3) V posameznem ocenjevanju se ne oceni javni uslužbenec, ki
ima v trenutku določanja ocen manj kot tri mesece delovne dobe
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pri delodajalcu in po oceni neposredno nadrejenega še ni mogoče
oceniti njegovega dela.

XVI. poglavje
NAPREDOVANJE, NAGRADE IN PRIZNANJA

Ocene javnih uslužbencev
127. člen

1. Napredovanje

Ocene so: delo opravlja odlično (5), delo opravlja dobro (3), delo
opravlja nezadovoljivo (1).

Vrste napredovanj in odločanje
132. člen

Določitev ocene
128. člen
(1) Podlaga za določitev ocene so obrazloženi podatki, ki se
dajejo na ocenjevalnih listih.
(2) Ocenjevalni list izpolni neposredno nadrejeni vsako leto. Vodja
upravnega dela mora zagotoviti, da so ocenjevalni listi izpolnjeni
najkasneje do konca meseca januarja za preteklo leto.
Seznanitev z oceno
129. člen
(1) Seznanitev z oceno se opravi v obliki razgovora neposredno
nadrejenega z javnim uslužbencem. Seznanitev mora biti
opravljena najkasneje v 30 dneh od določitve ocene.
(2) Opravljena seznanitev se vpiše v ocenjevalni list. Javni
uslužbenec, 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
neposredno nadrejeni in po pooblastilu vodje upravnega dela dva
uradnika s položajem, ki nista sodelovala pri določitvi ocene za
javnega uslužbenca. Javni uslužbenec ima pravico do udeležbe
v preizkusu ocene.
(4) Zoper odločitev komisije ni pravnega sredstva.
Veljavna ocena
130. člen
Veljavna ocena je tista, ki jo s podpisom potrdi javni uslužbenec,
ki se strinja z določeno oceno, in ocena, ki je določena v preizkusu
ocene iz tretjega odstavka prejšnjega člena.
Predpisi o kriterijih ocenjevanja
131. člen
(1) Natančnejše kriterije ocenjevanja, vrednotenja kriterijev in
obliko ter vsebino ocenjevalnega lista za organe državne uprave,
predpiše vlada. Pred izdajo predpisa o kriterijih ocenjevanja mora
vlada pridobiti mnenje reprezentativnih sindikatov.
(2) Drugi organi lahko določijo natančnejše kriterije ocenjevanja,
vrednotenja kriterijev in obliko ter vsebino ocenjevalnega lista s
splošnim aktom. Pred izdajo splošnega ata mora organ pridobiti
mnenje reprezentativnih sindikatov.
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(1) Uradniki lahko napredujejo v višji naziv na istem delovnem
mestu.
(2) O napredovanju odloči vodja upravnega dela. O napredovanju
vodje upravnega dela odloči predstojnik.
Pogoji za napredovanje
133. člen
(1) Uradnik lahko napreduje v višji naziv na istem uradniškem
delovnem mestu, če:
1. izpolnjuje predpisane pogoje za pridobitev višjega naziva;
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 (95. člen in četrti odstavek 134. člena tega
zakona).
Napredovalno obdobje in ocena, predpisana za
napredovanje
134. člen
(1) Uradnik v nazivu drugega do šestega kariernega razreda
napreduje v eno stopnjo višji naziv, ko petkrat doseže najmanj
letno oceno "delo opravlja dobro" ali ko trikrat doseže oceno
"delo opravlja odlično".
(2) Uradnik v nazivu prvega kariernega razreda napreduje v eno
stopnjo višji naziv, ko šestkrat doseže najmanj letno oceno "delo
opravlja dobro" ali ko trikrat doseže oceno "delo opravlja odlično".
V naziv prve stopnje napreduje uradnik, ko petkrat doseže oceno
"delo opravlja odlično".
(3) Ne glede na določbe prvih dveh odstavkov tega člena lahko v
višji naziv napreduje uradnik, ki doseže letno oceno „delo opravlja
odlično" in se izjemno izkaže s kvalitetami iz 125. člena;
izpolnjevanje tega pogoja ugotovi na predlog neposredno
nadrejenega vodja upravnega dela.
(4) Izjemoma napreduje v eno stopnjo višji naziv uradnik, ki ne
izpolnjuje pogojev iz prve in druge točke prvega odstavka
prejšnjega člena po najmanj šestih letih v istem nazivu, če ima
povprečje vseh letnih ocen v istem nazivu več kot dobro ter

nobeno leto v istem nazivu ni bil ocenjen z oceno 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.

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 naslednja ravnanja, če so storjena
naklepno ali iz hude malomarnosti:

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

1. dejanje na delu ali v zvezi z delom, ki pomeni v kazenskem
zakoniku kaznivo dejanje, 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;
5. kršitev načela nepristranskosti in politične nevtralnosti;
6. kršitev pravic javnih uslužbencev;
7. kršitev načela varovanja tajnosti;
8. hudo nedostojno, nasilno ali žaljivo obnašanje do strank ali
sodelavcev pri opravljanju dela;
9. ponavljanje lažjih disciplinskih kršitev, ugotovljenih z
dokončnim sklepom;
10. kršitev delovnih obveznosti, določenih s predpisi, kolektivno
pogodbo in pogodbo o zaposlitvi, ki ima težje posledice za
stranke ali za poslovanje organa.

Častni naziv
135. člen
(1) Častni naziv se podeli uradniku, ki se v svoji karieri odlikuje in
izkazuje pomembne dosežke ter ima najmanj 10 let službene
dobe. Častni naziv je osebni naziv, ki se uporablja poleg naziva, v
katerem se izvršujejo javne naloge.
(2) Vrednotenje častnega naziva se določi v kolektivni pogodbi.
2. Nagrade in priznanja

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

Pogoji za podeljevanje
136. člen

Disciplinski ukrepi
139. člen

(1) 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 in izplačujejo denarne nagrade.

(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) Vrste priznanj in pogoje za njihovo podelitev za organe državne
uprave uredi vlada.
(3) Višina in kriteriji za izplačevanje denarnih nagrad se določijo s
kolektivno pogodbo.

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

XVII. poglavje
DISCIPLINSKA ODGOVORNOST
1. Uresničevanje disciplinske odgovornosti

(3) Disciplinski ukrep odpovedi pogodbe o zaposlitvi se lahko
izreče za težje disciplinske kršitve, ki so imele hude posledice za
življenje ali zdravje ljudi, premoženje, javni red in mir ali za delovanje
organa.

Vsebina disciplinske odgovornosti
137. člen
(1) Javni uslužbenec je osebno odgovoren za disciplinske kršitve
delovnega razmerja.

Posledice disciplinskega ukrepa razrešitve
140. člen

(2) Disciplinske kršitve delovnega razmerja so lažje in težje.

(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.

(3) Disciplinska odgovornost za lažjo disciplinsko kršitev je
Podana, če je storil javni uslužbenec disciplinsko kršitev z
naklepom ali iz malomarnosti, za težjo disciplinsko kršitev pa, če
se storil disciplinsko kršitev z naklepom ali iz hude malomarnosti.

(2) V primeru disciplinskega ukrepa razrešitve s položaja se
uradnik premesti na drugo uradniško delovno mesto v organu, ki
se lahko opravlja v nazivu, ki ga ima uradnik.

Vrste disciplinskih kršitev
138. člen

Vpis disciplinskega ukrepa v osebni list
141. člen

(1) Lažje disciplinske kršitve so:

(1) Dokončen disciplinski ukrep se vpiše v osebni list.

1

- kršitve delovnih obveznosti, določenih s predpisi, kolektivno
pogodbo in pogodbo o zaposlitvi ter pravili reda in discipline;

2
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(6) Disciplinske ukrepe izvršuje vodja upravnega dela.

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

(7) Zoper vodjo upravnega dela uvede in vodi disciplinski
postopek, odloča o disciplinski odgovornosti in izvršuje
disciplinske ukrepe pristojna komisija za pritožbe. Zoper sklep
komisije za pritožbe ni dovoljena pritožba.

Izbira disciplinskega ukrepa
142. člen

Disciplinski postopek
145. člen

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.

(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 sindikata, lahko pa se tudi obravnave ne udeleži in
pošlje pisen zagovor.

Zastaranje
143. člen

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

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

(3) Disciplinski postopek podrobneje uredi vlada z uredbo. Pred
izdajo uredbe mora vlada pridobiti mnenje reprezentativnih
sindikatov.
(4) 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.

(2) Uvedba in vodenje disciplinskega postopka za težjo
disciplinsko kršitev zastara v šestih mesecih od dneva, ko se je
izvedelo za težjo disciplinsko kršitev in storilca, oziroma v devetih
mesecih od dneva, ko je bila disciplinska kršitev storjena.
(3) Izvršitev disciplinskega ukrepa za lažje disciplinske kršitve
zastara v štirih mesecih od dneva pravnomočnosti sklepa,
izvršitev disciplinskega ukrepa za težje disciplinske kršitve pa v
devetih mesecih od dneva pravnomočnosti sklepa.

2. Začasna odstranitev od dela
Uvedba začasne odstranitve od dela
146. člen

(4) V primeru iz devete točke drugega odstavka 138. člena tega
zakona uvedba in vodenje disciplinskega postopka zastara v
treh mesecih od dneva, ko je zadnji disciplinski sklep postal
dokončen.

(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.

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

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

Odločanje o disciplinski odgovornosti
144. člen

-

(1) Disciplinski postopek uvede vodja upravnega dela na lastno
pobudo ali na predlog predstojnika, neposredno nadrejenega,
inšpektorja ali sindikata.

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

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

Odločitev o začasni odstranitvi
147. člen

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

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

(4) Disciplinski postopek vodi in o disciplinski odgovornosti odloči
vodja upravnega dela. O odgovornosti za lažjo disciplinsko kršitev
lahko po pooblastilu vodje upravnega dela odloči tudi drug javni
uslužbenec iz tretjega odstavka 39. člena tega zakona.

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

(5) Vodja upravnega dela lahko za vodenje disciplinskega
postopka imenuje disciplinsko komisijo. Člani disciplinske komisije
morajo imeti najmanj visoko strokovno izobrazbo in najmanj pet
let delovnih izkušenj.
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da se javnemu uslužbencu omejijo ali odvzamejo pooblastila,
da se javnega uslužbenca začasno premesti na drugo delovno
mesto ali
da se javnemu uslužbencu prepove opravljanje dela.

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

(3) Če bi ugotavljanje višine škode povzročijo nesorazmerne
stroške, se odškodnina odmeri v pavšalnem znesku, pri čemer
se upošteva stopnja krivde.

(1) V času prepovedi opravljanja dela po tretji alinei drugega
odstavka 146. člena tega zakona se javnemu uslužbencu izplačuje
60 % plače za polni delovni čas, izplačane v preteklem mesecu,
vendar ne manj od zajamčene plače, ostalo pa se zadrži.

Oprostitev odškodninske odgovornosti
153. člen

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

Če je javni uslužbenec oproščen odškodninske odgovornosti po
šestem odstavku 104. člena tega zakona, je odškodninsko
odgovoren neposredno nadrejeni, ki je izdal odredbo oziroma
navodilo.

Vrnitev zadržanega dela plače
149. člen

Škoda, povzročena tretji osebi
154. člen

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

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

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

XVIII. poglavje
ODŠKODNINSKA ODGOVORNOST

(3) O regresu se odloča po postopku, določenem za odločanje o
odškodnini (drugi odstavek 151. člena tega zakona).

Odškodninska odgovornost javnega uslužbenca
150. člen

Odškodninska odgovornost delodajalca
155. člen

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

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

(2) 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.

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

XIX. poglavje
RACIONALIZACIJA POSLOVANJA

Odškodninski postopek za škodo, povzročeno organu
151. člen

Namen racionalizacije
156. člen

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

Racionalizacija poslovanja se uvede zaradi tehnoloških,
organizacijskih in drugih poslovnih razlogov, s katerimi se
zagotavlja ekonomičnost poslovanja s ciljem doseganja najboljših
rezultatov ob enakih stroških oziroma enakih rezultatih ob najnižjih
stroških.

(2) Za postopek odločanja o odškodnini se uporabljajo določbe
tega zakona o postopku ugotavljanja disciplinske odgovornosti,
razen določb o zastaranju.
(3) Javni uslužbenec ima pravico izpodbijati dokončen sklep o
odškodnini pri sodišču splošne pristojnosti.

Analiza poslovanja in uvedba racionalizacije
157. člen

Pisni dogovor, pavšalna odškodnina
152. člen

(1) Racionalizacijo poslovanja uvede s pisnim sklepom
-

0) O višini in načinu poravnave škode, ki je povzročena
delodajalcu, je mogoč pisni dogovor med vodjo upravnega dela in
povzročiteljem škode.
(2) Pisni dogovor je izvršilni naslov.

25. april2001

37

v organu državne uprave predstojnik v soglasju z vlado;
v drugem državnem organu predstojnik v soglasju z državnim
organom;
v upravi lokalne skupnosti predstojnik v soglasju s
predstavniškim organom.
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(2) Pred uvedbo racionalizacije poslovanja imenuje tisti, ki je
pristojen za uvedbo racionalizacije poslovanja, komisijo za
pripravo analize poslovanja.

delovnih potreb, pri čemer se lahko uradnik razreši naziva in
imenuje v nižji naziv, če se uradniško delovno mesto, na kateri je
premeščen, opravlja v nižjem nazivu.

(3) V analizi poslovanja se analizirajo delovna opravila in delovni
postopki ter navedejo razlogi in podrobnejši cilji in nameni
racionalizacije. Z analizo poslovanja mora vodja upravnega dela
seznaniti reprezentativne sindikate, ki lahko dajo k analizi
poslovanja mnenje.

Odpoved pogodbe o zaposlitvi iz razloga
racionalizacije poslovanja
160. člen
(1) Če javnega uslužbenca, ki je vključen v racionalizacijo
poslovanja, ni mogoče premestiti, delodajalec odpove pogodbo o
zaposlitvi.

Izvedba racionalizacije
158. člen

(2) Šteje se, da javnega uslužbenca, katerega delovno mesto je
bilo ukinjeno z racionalizacijo poslovanja, ni mogoče premestiti,
če v treh mesecih po vključitvi podatkov v evidenco internega
trga dela ne pride do povpraševanja po njegovem delu ali če
odkloni ponujeno premestitev.

(1) Racionalizacija poslovanja se izvede z združevanjem delovnih
opravil, racionalizacijo delovnih postopkov in ukinitvijo delovnih
mest. Za izvedbo racionalizacije poslovanja se izda nov akt o
notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest ter 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: javni uslužbenci, ki so vključeni v
racionalizacijo poslovanja.

(3) Za odpoved pogodbe o zaposlitvi iz razloga racionalizacije in
pravice javnega uslužbenca v zvezi s tem se uporabljajo določbe
zakona, ki ureja delovna razmerja, in kolektivnih pogodb, ki urejajo
prenehanje delovnega razmerja zaradi trajnega prenehanja
potrebe po delu delavca.

(2) Predlog nove sistemizacije in programa razreševanja položaja
javnih uslužbencev, ki so vključeni v racionalizacijo poslovanja,
pošlje vodja upravnega dela reprezentativnim sindikatom, ki lahko
posredujejo svoje mnenje. Vodja upravnega dela mora obravnavati
mnenje in v primeru neusklajenosti opraviti posvetovanja z
reprezentativnimi sindikati. Če predlog ostane neusklajen, je
potrebno pisno obrazložiti razloge za to, da pripombe sindikata
niso bile upoštevane.

XX. p o g I a v je
UGOTAVLJANJE NESPOSOBNOSTI
Nesposobnost
161. člen

(3) Program razreševanja položaja javnih uslužbencev v organih
državne uprave vodja upravnega dela posreduje kadrovski službi
vlade.

(1) Javni uslužbenec je nesposoben za svoje uradniško delovno
mesto oziroma delovno mesto za spremljajoča dela, če ne dosega
pričakovanih delovnih rezultatov, ki bi zagotavljali kvalitetno in
učinkovito delovanje organa.

(4) Program razreševanja položaja javnih uslužbencev, ki so
vključeni v racionalizacije poslovanja, se pripravi ob upoštevanju
kriterijev za določanje presežnih delavcev, določenih v zakonu in
kolektivni pogodbi.

(2) Uradnik je nesposoben za položaj,
če organ oziroma organizacijska enota, ki jo vodi, ne dosega
pričakovanih delovnih rezultatov, ki bi zagotavljali kvalitetno
in učinkovito delovanje organa oziroma organizacijske enote;
če v organu oziroma organizacijski enoti, ki jo vodi, zaradi
slabega vodenja nastajajo nesoglasja, ki ovirajo potek dela;
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.

(5) Program razreševanja položaja javnih uslužbencev, ki so
vključeni v racionalizacijo poslovanja, se sprejme po postopku, ki
ga ta zakon določa za sprejem sistemizacije.
(6) Določbe tega zakona o racionalizaciji poslovanja ne vplivajo
na pravice delavcev, predstavnikov delavcev in sindikatov 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.

(3) 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.

Izvajanje programa razreševanja javnih uslužbencev,
ki so vključeni v racionalizacijo poslovanja
159. člen

Ukrep ugotovljene nesposobnosti
162. 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 uradniško delovno mesto oziroma
delovno mesto za spremljajoča dela.

(1) Sprejeti program razreševanja položaja javnih uslužbencev v
organu državne uprave pošlje vodja upravnega dela kadrovski
službi vlade.
(2) Kadrovska služba vlade 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 racionalizacijo poslovanja.

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

(3) Za premestitev javnega uslužbenca v okviru racionalizacije
poslovanja se uporabljajo določbe tega zakona o premestitvi iz
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Uvedba postopka
163. člen

Strokovni nadzor

(1) Predlog za uvedbo postopka da oseba, ki predstavlja organ,
nadrejeni ali inšpektor.

Opravljanje strokovnega nadzora
167. člen

(2) Postopek uvede vodja upravnega dela s pisnim sklepom, ki
se vroči javnemu uslužbencu. O uvedenem postopku se obvesti
sindikat. Vodja upravnega dela mora uvesti postopek, če je javni
uslužbenec dvakrat zapored ocenjen z oceno: delo opravlja
nezadovoljivo.

(1) Strokovnost izvrševanja javnih nalog nadzira neposredno
nadrejeni.
(2) Če neposredno nadrejeni ugotovi, da uradnik nepravilno
izvršuje svoje delo zaradi pomanjkljivega strokovnega znanja,
predlaga vodji upravnega dela, da odredi, da uradnik v določenem
času opravi strokovni izpit iz upravnega postopka ali preizkus
znanja iz vsebine posebnih dolžnosti in pooblastil ali drugačen
preizkus znanja ali sposobnosti v skladu z zakonom.

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

(3) Strokovni izpit oziroma preizkus znanja iz prejšnjega odstavka
se mora opraviti tudi na zahtevo vodje upravnega dela.

Pristojnost za ugotavljanje dejstev
164. člen

XXI. poglavje
PREMESTITEV

(1) Dejstva, ki dokazujejo nesposobnost javnega uslužbenca,
ugotavlja vodja upravnega dela. Dejstva, ki dokazujejo
nesposobnost vodje upravnega dela, ugotavlja pristojna komisija
za pritožbe na predlog predstojnika.

Pogoji za premestitev
168. člen

(2) Za ugotovitev dejstev iz prejšnjega odstavka se imenuje
komisija.

(1) Javni uslužbenec se premesti na drugo delovno mesto zaradi
delovnih potreb ali na lastno željo. Premestitev je lahko trajna ali
začasna.

(3) 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.

(2) Premestitev zaradi delovnih potreb je mogoča na ustrezno
delovno mesto, za katero javni uslužbenec izpolnjuje predpisane
pogoje in ga je sposoben opravljati.

(4) Komisijo imenuje tisti, ki je pristojen za ugotavljanje dejstev, ki
dokazujejo nesposobnost.

(3) Uradnika je mogoče premestiti na uradniško delo ali na delovno
mesto za spremljajoča dela.
(4) Pri premestitvi zaradi delovnih potreb uradnik zadrži pridobljeni
naziv, ne glede na to, ali se uradniško delovno mesto, na katero
je premeščen, sicer opravlja v drugačnem nazivu, razen če je
premestitev izvedena iz razloga nesposobnosti za uradniško
delovno mesto ali v okviru postopka racionalzacije.

Postopek ugotavljanja dejstev
165. člen
(1) V postopku ugotavljanja dejstev, ki dokazujejo nesposobnost
javnega uslužbenca za uradniško delovno mesto oziroma delovno
mesto za spremljajoča dela, se uporabljajo določbe zakona o
splošnem upravnem postopku.

Omejitve premestitev
169. člen

(2) Če je z odločbo ugotovljeno, da je javni uslužbenec
nesposoben
za svoje uradniško delovno mesto oziroma delovno
m
esto za spremljajoča dela, mora vodja upravnega dela
najkasneje v petih dneh po podani pisni oceni posredovati podatke
0
javnem uslužbencu kadrovski službi vlade za vpis v evidenco
internega trga dela.

(1) Premestitev zaradi delovnih potreb ni dopustna v času začasne
nezmožnosti za delo zaradi bolezni, med nosečnostjo in med
starševskim dopustom.
(2) Glede drugih omejitev premestitve se uporabljajo določbe
zakona, ki ureja delovna razmerja, in kolektivne pogodbe.

Nezmožnost premestitve
166. člen

Premestitev zaradi delovnih potreb
170. člen

š'eje se, da javnega uslužbenca ni mogoče premestiti,
1

(1) Zaradi delovnih potreb se javni uslužbenec trajno premesti na
prosto uradniško delovno mesto oziroma delovno mesto za
spremljajoča dela pri istem ali drugem organu, če:

- če v okviru organa, v katerem ima sklenjeno delovno
razmerje, ne obstoji ustrezno prosto uradniško delovno mesto
oziroma delovno mesto za spremljajoča dela;
• če v treh mesecev po vključitvi podatkov v evidenco internega
trga dela ne pride do povpraševanja po njegovem delu ali
če odkloni ponujeno premestitev.
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2. je ugotovljeno, da je javni uslužbenec nesposoben za svoje
uradniško delovno mesto oziroma delovno mesto za
spremljajoča dela;
3. 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.

XXII. poglavje
PRENEHANJE DELOVNEGA RAZMERJA
Razlogi za prenehanje delovnega razmerja
174. člen
(1) Delovno razmerje javnega uslužbenca preneha:
1.
2.
3.
4.
5.

s potekom časa, za katerega je bilo sklenjeno;
s pisnim sporazumom;
z odpovedjo pogodbe o zaposlitvi s strani javnega uslužbenca;
z odpovedjo pogodbe o zaposlitvi s strani delodajalca;
v primeru ukinitve organa brez pravnega naslednika, če
javnega uslužbenca ni mogoče premestiti na drugo uradniško
delovno mesto oziroma delovno mesto za spremljajoča dela
v skladu z zakonom;
6. na drug način, če tako določa zakon, ki ureja delovna
razmerja, ali drug zakon, vendar le iz krivdnih razlogov na
strani javnega uslužbenca.

(2) Zaradi delovnih potreb se lahko javni uslužbenec začasno
premesti na prosto uradniško delovno mesto oziroma delovno
mesto za spremljajoča dela pri istem ali drugem organu.
(3) Začasna premestitev ne sme biti krajša od enega meseca in
ne daljša od enega leta, začasna premestitev na delovna mesta
za spremljajoča dela pa ne daljša od šestih mesecev.
Postopek premestitve zaradi delovnih potreb
171. člen

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

(1) Premestitev zaradi delovnih potreb se opravi s sklepom o
premestitvi. Sklep o premestitvi zaradi delovnih potreb v okviru
istega organa izda vodja upravnega dela, v drug organ pa
sporazumno vodji upravnega dela.

Odpoved s strani javnega uslužbenca
175. člen

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

(1) Javni uslužbenec lahko pisno odpove pogodbo o zaposlitvi.
(2) V primeru odpovedi preneha delovno razmerje z iztekom
odpovednega roka, razen če se vodja upravnega dela in javni
uslužbenec pisno sporazumeta za krajši odpovedni rok oziroma
za prenehanje delovnega razmerja brez odpovednega roka.

(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.

(3) Javni uslužbenec je dolžan opravljati delo do izteka roka iz
prejšnjega odstavka. V nasprotnem primeru je odgovoren za škodo,
ki je nastala.
Odpoved s strani delodajalca
176. člen

Postopek premestitve na lastno željo
172. člen

(1) Vodja upravnega dela pisno odpove pogodbo o zaposlitvi:

(1) Premestitev na željo javnega uslužbenca se izvede s sklenitvijo
aneksa k pogodbi o zaposlitvi, ki ga na strani delodajalca skleneta
vodji upravnega dela obeh organov; če gre za drugega delodajalca,
pa s sporazumno razvezo pogodbe o zaposlitvi in sklenitvijo
nove pogodbe o zaposlitvi.

(3) Premestitev na lastno željo je lahko začasna ob upoštevanju
omejitev iz tretjega odstavka 170. člena tega zakona.

1. če je postalo delo javnega uslužbenca nepotrebno iz razloga
racionalizacije poslovanja in ga ni mogoče premestiti v skladu
z zakonom;
2. če je v posebnem postopku ugotovljeno, da je javni uslužbenec
nesposoben za svoje uradniško delovno mesto oziroma
delovno mesto za spremljajoča dela, in ga ni mogoče
premestiti v skladu z zakonom;
3. če je bil javnemu uslužbencu izrečen disciplinski ukrep
odpovedi pogodbe o zaposlitvi;
4. če je bil javni uslužbenec neopravičeno odsoten z dela
zaporedoma pet delovnih dni;
5. v primeru ukinitve organa brez pravnega naslednika, če
javnega uslužbenca ni mogoče premestiti na drugo delovno
mesto v skladu z zakonom.

Nadaljevanje delovnega razmerja
173. člen

(2) Uradniku se lahko odpove pogodba o zaposlitvi, če je s
pravnomočno sodbo obsojen na nepogojno kazen najmanj treh
mesecev zapora za kaznivo dejanje, storjeno iz naklepa.

(2) O premestitvi 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 vodja
upravnega dela organa, v katerega je javni uslužbenec
premeščen.

V primeru premestitve iz enega v drug organ pri istem delodajalcu
delovno razmerje ne preneha.
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(3) V primeru obsodbe za kaznivo dejanje iz prejšnjega odstavka
mora sodišče pravnomočno sodbo poslati po uradni dolžnosti
predstojniku.
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Vsebina pisne odpovedi delodajalca
177. člen

Pristop k strokovnemu izpitu za imenovanje v naziv
181. člen

(1) V pisni odpovedi pogodbe o zaposlitvi se določi razlog za
odpoved, datum prenehanja delovnega razmerja ter pravice in
obveznosti v zvezi s prenehanjem tega razmerja.

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

(2) O pravici pristopa k strokovnemu izpitu na stroške organa
odloči vodja upravnega dela. Zoper odločbo je dovoljena pritožba.

Datum prenehanja delovnega razmerja
178. člen

Vsebina strokovnega izpita za imenovanje v naziv
182.člen

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

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

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

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. načina 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.

(3) V primeru odpovedi po tretji točki prvega odstavka 176. člena
tega zakona preneha delovno razmerje z dnem pravnomočnosti
sodbe.
Ukinitev oziroma prenehanje organa
179. člen
(1) Če se organ ukine oziroma preneha, prevzame organ, v
katerega delovno področje preidejo naloge, vse javne uslužbence.
(2) Če naloge organa, ki je bila ukinjena oziroma je prenehala, ne
Preidejo na drug organ, preneha javnemu uslužbencu delovno
razmerje z iztekom odpovednega roka, če ga ni mogoče premestiti
na drugo ustrezno delovno mesto v okviru organov.

(2) Strokovni upravni izpit je prilagojen stopnji izobrazbe in zajema
splošna znanja s področij iz prejšnjega odstavka.

(3) Šteje se, da javnega uslužbenca ni mogoče premestiti, če v
treh mesecev po vključitvi podatkov v evidenco internega trga
dela ne pride do povpraševanja po njegovem delu ali če odkloni
ponujeno premestitev.

Oprostitev opravljanja strokovnega izpita za
imenovanje v naziv
183. člen
(1) Kandidatu, ki ima opravljen pravniški državni izpit, se prizna
opravljen državni izpit iz javne uprave.

(4) V primeru prenehanja delovnega razmerja zaradi razloga iz
drugega odstavka tega člena ima javni uslužbenec enake pravice
kot v primeru prenehanja delovnega razmerja pri racionalizaciji.

(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.

XXIII. poglavje
STROKOVNI IZPITI

(3) Univerzitetnemu učitelju, ki poučuje vsebine iz prvega
odstavka 182. člena tega zakona, se prizna ustrezna vsebina
znanja.

1. Strokovni izpit za imenovanje v naziv

(4) Podrobnejši program državnega izpita iz javne uprave in
strokovnega upravnega izpita, postopek njunega opravljanja,
izpitni red, način priznavanja vsebin opravljenih drugih izpitov,
dokumentacijo za prijavo k strokovnemu izpitu in druga vprašanja
v zvezi z opravljanjem strokovnega izpita določi minister, pristojen
za upravo.

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

Prijava k opravljanju strokovnega izpita za
imenovanje v naziv
184. člen

(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 in najmanj osem let delovnih izkušenj.

(1) Kandidat vloži prijavo k opravljanju strokovnega izpita za
imenovanje v naziv na ministrstvo, pristojno za upravo. Prijava
se vloži na obrazcu, ki ga določi minister, pristojen za upravo.

(3) Izpitna komisija ima predsednika in dva člana. Predsednik
komisije vodi izpitni postopek in skrbi za izpitni red.
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(2) K prijavi je potrebno priložiti dokazilo o izobrazbi, dokazilo o
opravljenem pripravništvu oziroma o izpolnjeni delovni dobi izven
organov.
»S
(3) Kandidati, ki so opravili pripravništvo v organu, morajo k prijavi
priložiti tudi poročilo mentorja o uspehu usposabljanja med
pripravništvom.

let delovnih izkušenj; biti mora uradnik z najmanj pet leti službene
dobe, univerzitetni učitelj ali sodnik upravnega ali vrhovnega
sodišča.
(2) Program strokovnega izpita iz upravnega postopka obsega
določbe splošnega upravnega postopka in posebnih upravnih
postopkov ter drugih predpisov, ki se neposredno uporabljajo pri
odločanju ali opravljanju posameznih dejanj v upravnem postopku
na posameznem področju.

Potek strokovnega izpita za imenovanje v naziv
185. člen

(3) Strokovni izpit iz upravnega postopka je prilagojen stopnji
izobrazbe. Strokovni izpit iz upravnega postopka se lahko opravlja
v okviru strokovnega izpita za imenovanje v naziv.

(1) O poteku strokovnega izpita za imenovanje v naziv se piše
zapisnik. Zapisnik vodi zapisnikar, ki mora imeti najmanj srednjo
splošno oziroma srednjo strokovno izobrazbo.

(4) Podrobnejše vsebine programa 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.

(2) Uspeh kandidata oceni izpitna komisija z oceno: uspešno ali z
oceno: neuspešno. Ocena se vpiše v zapisnik.
(3) Zapisnik podpišejo predsednik in člana izpitne komisije ter
zapisnikar.

Strokovni izpit za izvrševanje posebnih dolžnosti in
pooblastil
189. člen

(4) Kandidat, ki je ocenjen z oceno: uspešno, dobi o tem potrdilo.
Potrdilo se izda na obrazcu, ki ga določi minister, pristojen za
upravo.

(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.

Ugovor na oceno: neuspešno
186. člen
(1) 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.

(2) Strokovni izpit za izvrševanje posebnih dolžnosti in pooblastil
se lahko opravlja v okviru strokovnega izpita za imenovanje v
naziv.

(2) 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.

(3) Podrobnejše vsebine programa strokovnega izpita za
izvrševanje posebnih dolžnosti in pooblastil, sestavo in oblikovanje
izpitnih komisij, način prijave k izpitu, trajanje in način oprave
izpita ter druga vprašanja v zvezi z opravljanjem strokovnega
izpita za izvrševanje posebnih dolžnosti in pooblastil določi minister, pristojen za posamezno področje.

(3) Član razširjene izpitne komisije je tudi predsednik izpitne
komisije, ki je ocenila kandidatovo znanje z oceno: neuspešno.
(4) Zoper odločitev, sprejeto po preizkusu ocene, je dovoljena
pritožba.

Strokovni izpit za samostojno opravljanje
spremljajočih del
190. člen

2. Drugi strokovni izpiti

Strokovni izpit za samostojno opravljanje spremljajočih del obsega
preverjanje funkcionalnih in specialnih znanj ter posebnih
sposobnosti za samostojno opravljanje spremljajočih 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 vodja upravnega dela.

Strokovni izpit za izvrševanje posamezne vrste javnih
nalog
187. člen
(1) Za posamezne nazive ali uradniška delovna mesta se z
zakonom ali s splošnim aktom, izdanim na podlagi zakona, lahko
določi strokovni izpit iz upravnega postopka ali strokovni izpit za
izvrševanje posebnih dolžnosti in pooblastil.

XXIV. poglavje
PRISTOJNOSTI NA PODROČJU SISTEMA JAVNIH
USLUŽBENCEV

(2) Uradnik ne more izvajati javnih nalog, za katere je določen
strokovni izpit iz prejšnjega odstavka, dokler tega strokovnega
izpita ne opravi.

Pristojnosti ministrstva, pristojnega za upravo
191. člen

Strokovni izpit iz upravnega postopka
188. člen

(1) Ministrstvo, pristojno za upravo, nadzira izvajanje tega zakona
in na njegovi podlagi izdanih predpisov ter skrbi za njihovo pravilno
izvajanje.

(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 in najmanj pet
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(2) Ministrstvo, pristojno za upravo, opravlja tudi naloge na
področju usposabljanja in izpopolnjevanja javnih uslužbencev.
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Kadrovska služba vlade
192. člen

organizirajo in izvajajo izobraževalne organizacije, izbrane v skladu
s predpisi, ki urejajo javna naročila.

Kadrovska služba vlade po tem zakonu
Zbirka dokumentov
194. člen

1. vodi centralno kadrovsko evidenco in evidenco internega
trga dela,
2. pripravlja politiko upravljanja s človeškimi viri v javni upravi,
3. usklajuje predloge načrtov delovnih mest v skladu s tem
zakonom,
4. pomaga in svetuje organom na področju upravljanja s
človeškimi viri;
5. izvaja javne natečaje za podeljevanje štipendij;
6. opravlja strokovne naloge za odločitve vlade na področju
kadrovskega poslovanja;
7. z izobraževalnimi zavodi usklajuje možnosti za izvajanje
teoretičnega in praktičnega usposabljanja vajencev, dijakov
in študentov;
8. opravlja druge zadeve na področju sistema javnih
uslužbencev v organih oziroma na področju upravljanja s
človeškimi viri v skladu z zakonom.

(1) Za vsakega kandidata za državni izpit iz javne uprave,
strokovni upravni izpit in druge strokovne izpite, ki jih organizira,
vodi ministrstvo, pristojno za upravo, zbirko dokumentov, ki
vsebuje:
1.
2.
3.
4.

prijavo k izpitu s prilogami;
potrdilo o izobrazbi kandidata,
dokazilo o delovnih izkušnjah v stopnji izobrazbe;
dokumente o dovolitvi pristopa oziroma o datumu opravljanja
izpita in o sestavi izpitne komisije;
5. zapisnik o poteku izpita;
6. pisne naloge oziroma druge pisne dokumente, ki so sestavni
del izpita.
(2) Zbirka dokumentov se hrani kot tekoča zbirka eno leto od
dneva opravljanja izpita.

Pristojnosti ministrstva, pristojnega za upravo, v
zvezi z usposabljanjem in izpopolnjevanjem
193. člen

Evidenca o opravljenih izpitih
195. člen

(1) Ministrstvo, pristojno za upravo:

(1)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

1. analizira potrebe po vsebini splošnega (horizontalnega)
usposabljanja in izpopolnjevanja v organih;
2. predlaga vladi splošni program usposabljanja in
izpopolnjevanja;
3. zagotavlja in nadzira izvajanje splošnega programa
usposabljanja in izpopolnjevanja za organe;
4. ocenjuje uspešnost izvedbe splošnega programa
usposabljanja in izpopolnjevanja ter predlaga vladi in ministru,
pristojnemu za upravo, ukrepe za zagotovitev učinkovitosti
usposabljanja in izpopolnjevanja;
5. 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;
6. opravlja strokovna, administrativna, tehnična in druga dela
za izpitne komisije za izpite iz prejšnje točke;
7. izdaja potrdila o opravljenih državnih izpitih iz javne uprave,
strokovnih upravnih izpitih, strokovnih izpitih iz upravnega
postopka in drugih strokovnih izpitih, ki jih organizira, ter o
izvedenih programih usposabljanja in izpopolnjevanja;
8. vodi evidenco o opravljanju državnega izpita iz javne uprave,
strokovnega upravnega izpita, strokovnega izpita iz
upravnega postopka in drugih strokovnih izpitih, ki jih
organizira, ter izvajanja programov usposabljanja in
izpopolnjevanja;
9. opravlja druge zadeve v skladu z zakonom ali drugim
predpisom.

(2) Evidenca o opravljenih izpitih se povezuje s centralno
kadrovsko evidenco.
Evidenca o opravljenem izpopolnjevanju in
usposabljanju
196. člen
(1) Evidenca o opravljenem izpopolnjevanju in usposabljanju
vsebuje:
1. zaporedno številko;
2. ime in priimek kandidata;
3. datum in kraj rojstva;
4. stopnjo in vrsto izobrazbe kandidata;
5. uradniško delovno mesto oziroma delovno mesto za
spremljajoča dela kandidata oziroma navedbo organa, kjer je
kandidat v delovnem razmerju;
6. prisotnost kandidata pri izvedbi izpopolnjevanja in
usposabljanja;
7. uspeh kandidata pri zaključku izpopolnjevanja in
usposabljanja.

(2) Pri pripravi predloga programa splošnega izpopolnjevanja in
usposabljanja sodelujejo izobraževalne organizacije, ki so
usposobljene za organiziranje in izvajanje teh programov.

(2) Evidenca o opravljenem izpopolnjevanju in usposabljanju se
povezuje s centralno kadrovsko evidenco.

(3) Programe enotnega izpopolnjevanja in usposabljanja
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Evidenca o opravljenih izpitih vsebuje:
zaporedno številko;
ime in priimek kandidata;
datum in kraj rojstva;
stopnjo in vrsto izobrazbe kandidata;
številko zbirke dokumentov o kandidatu;
datum in kraj opravljanja izpita;
ime in priimek predsednika in članov izpitne komisije;
uspeh kandidata na izpitu, številko in datum izdaje potrdila o
uspešno opravljenem izpitu.
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Volitve v uradniški svet
200. člen

XXV. p ojg I a v j e
URADNIŠKI SVET

(1) Volitve članov uradniškega sveta razpiše predsednik republike
najmanj tri mesece pred iztekom mandata uradniškega sveta.

Naloge uradniškega sveta
197. člen

(2) Če je zaradi predčasnega prenehanja mandata člana
uradniškega sveta potrebno razpisati nadomestne volitve, jih
predsednik državnega zbora razpiše najkasneje en mesec po
prenehanju funkcije člana uradniškega sveta.

(1) S tem zakonom se ustanovi uradniški svet.
(2) Uradniški svet skrbi za izvajanje izbire uradnikov na položajih
vodij upravnega dela v organih državne uprave in upravah lokalnih
skupnosti ter direktorjev v ministrstvih in daje vladi ter državnemu
zboru mnenja o predpisih, ki urejajo uradniški sistem in položaj
uradnikov.

(3) Od razpisa volitev do dneva glasovanja mora poteči najmanj
50 dni.
(4) Kandidate za člane uradniškega sveta, ki jih imenuje
predsednik republike, lahko predlagajo vlada in organi
reprezentativnih združenj lokalnih skupnosti.

(3) Uradniški svet v sodelovanju z reprezentativnimi sindikati in
strokovnimi združenji javnih uslužbencev v državnih organih in
upravah lokalnih skupnosti sprejme kodeks etike javnih
uslužbencev v državnih organih in upravah lokalnih skupnosti.

(5) Volitve članov uradniškega sveta iz vrst višjih sekretarjev so
tajne. Za volitve se smiselno uporabljajo določbe zakona o
sodiščih, ki urejajo volitve v sodni svet. Volilno komisijo imenuje
uradniški svet.

(4) Uradniški svet je pri svojem delu samostojen. Članom
uradniškega sveta pripada sejnina, katere višino določi uradniški
svet.

Način dela
201. člen

Sestava uradniškega sveta
198. člen

(1) Uradniški svet opravlja izbiro uradnikov na položajih vodij
upravnega dela in direktorjev v ministrstvih z določanjem
standardov strokovne usposobljenosti, meril za izbiro in metod
preverjanja usposobljenosti.

(1) Uradniški svet ima 16 članov, ki se imenujejo na naslednji
način:

•

štiri člane izvolijo senati univerz v Republiki Sloveniji izmed
habilitiranih univerzitetnih učiteljev s področja javne uprave,
ustavnega prava oziroma upravljanja s človeškimi viri;
štiri člane imenuje predsednik republike izmed priznanih
strokovnjakov s področja javne uprave, ustavnega prava
oziroma upravljanja s človeškimi viri;
šest članov izvolijo izmed sebe uradniki z nazivom višji
sekretar v organih državne uprave,
dva člana izvolijo izmed sebe uradniki z nazivom višji sekretar
v upravah lokalnih skupnosti.

(2) Uradniški svet za posamezne postopke javnih natečajev
imenuje natečajne komisije. V vsako natečajno komisijo se imenuje
vsaj en član uradniškega sveta.
(3) Poleg članov uradniškega sveta se lahko v natečajno komisijo
za izbiro uradnika v organu državne uprave imenujejo uradniki z
nazivom višji sekretar, ki delajo v teh organih.
(4) Poleg članov uradniškega sveta se lahko v natečajno komisijo
za izbiro uradnika v upravi lokalne skupnosti imenujejo vodje
upravnega dela z nazivom najmanj podsekretar oziroma uradniki
z nazivom višji sekretar, ki delajo v teh organih.

(2) Predsednika uradniškega sveta izvolijo člani sveta izmed
sebe s tajnim glasovanjem z večino glasov vseh članov.

(5) V natečajno komisijo se lahko imenujejo tudi priznani
strokovnjaki s področja javne uprave, ustavnega prava,
upravljanja s človeškimi viri in s področja, na katerem bo uradnik
opravljal vodstvene naloge.

Izvolitev in razrešitev
199. člen
(1) Člane uradniškega sveta se izvoli 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.

XXVI. poglavje
NADZOR NAD IZVAJANJEM TEGA ZAKONA

(2) Predsedniku ali članu uradniškega sveta predčasno preneha
mandat v primeru odstopa ali z razrešitvijo.

Ministrstvo, pristojno za upravo
202. člen

(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 in četrte
alinee prvega odstavka prejšnjega člena odloča sam uradniški
svet.
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(1) Nadzor nad izvajanjem tega zakona, opravlja ministrstvo,
pristojno za upravo.
(2) V ministrstvu, pristojnem za upravo, opravljajo nadzor nad
izvajanjem tega zakona inšpektorji za sistem javnih uslužbencev.
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Opravljanje nadzora
203. člen

XXVII. p o g I a v j_e
KAZENSKE DOLOČBE

(1) Inšpektor ima pravico vpogleda v vso dokumentacijo v zvezi
z delovnim razmerjem javnih uslužbencev.

206. člen
Z denarno kaznijo od 100.000 do 200.000 SIT se kaznuje za
prekršek vodja upravnega dela oziroma pooblaščena oseba, ki:

(2) Inšpektor opravlja preglede po uradni dolžnosti.
(3) Inšpektor nadzoruje zlasti :

1. dovoli vpogled v osebno mapo, osebni list in kadrovsko
evidenco osebi, ki nima pravice vpogleda;
2. v nasprotju s tem zakonom ne omogoči javnemu uslužbencu
vpogled ali prepis oziroma preslikavo njegovega osebnega
lista;
3. uvrsti na seznam kandidatov za izbirni postopek osebo, ki na
podlagi predloženih dokazil ne izpolnjuje natečajnih pogojev;
4. ne obvesti sindikata ali kadrovske službe vlade o uvedeni
racionalizaciji poslovanja.

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 vodenja osebne mape in osebnega
lista;
4. pravočasnost in pravilnost izdajanja posamičnih aktov;
5. zakonitost pogodb o zaposlitvi;
6. skladnost zaposlovanja z načrtom delovnih mest 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 racionalizacije poslovanja;
11. vodenje postopkov ugotavljanja nesposobnosti javnih
uslužbencev za opravljanje dela njihovega delovnega mesta;
12. izvajanje programov izobraževanja, usposabljanja in
izpopolnjevanja.

207. člen
Z denarno kaznijo od 150.000 do 300.000 SIT se kaznuje za
prekršek vodja upravnega dela, ki :
1. 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;
2. sklene delovno razmerje ali odloči o napredovanju v nasprotju
z načrtom delovnih mest;
3. sklene pogodbo o zaposlitvi z nezakonito vsebino.

Način dela inšpektorja
204. člen
(1) Inšpektorje samostojen pri opravljanju inšpekcijskih zadev.

PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
XXVIII. poglavje

(2) Pooblastilo za opravljanje inšpekcijskega nadzora se izkazuje
s službeno izkaznico. Obrazec izkaznice in postopek za njeno
izdajo predpiše minister, pristojen za upravo.

208. člen

(3) Inšpektor mora varovati tajnost osebnih in drugih podatkov, s
katerimi se seznani pri opravljanju nadzorstva.

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.

(4) Inšpektor sestavi o opravljenem pregledu zapisnik in ga
najkasneje v 30 dneh od opravljenega pregleda pošlje vodji
upravnega dela, predstojniku in ministru, pristojnemu za upravo.

209. člen

(5) V osmih dneh od vročitve zapisnika iz prejšnjega odstavka
lahko vodja upravnega dela pri inšpekciji vloži ugovor. Inšpekcija
pošlje ugovor ministru, pristojnemu za upravo.

Najkasneje v roku šestih mesecev od dneva, ko začne veljaji ta
zakon, pozove vlada reprezentativne sindikate v državnih organih
in upravah lokalnih skupnosti k začetku kolektivnih pogajanj.

Ukrepi inšpektorja
205. člen

210. člen
Predpisi za izvrševanje tega zakona morajo biti izdani najkasneje
v roku devetih mesecev od dneva, ko začne veljati ta zakon.

(1) Če inšpektor ugotovi nezakonitosti ali nepravilnosti v
poslovanju po tem zakonu, lahko predlaga
vodji upravnega dela uvedbo disciplinskega postopka zoper
odgovorno osebo,
pristojni komisiji za pritožbe razveljavitev nezakonitega akta,
vodji upravnega dela, predstojniku organa in ministru,
pristojnemu za upravo, ukrepe, ki so potrebni za odpravo
nepravilnosti.

211. člen
Osebne mape, osebni listi in centralna kadrovska evidenca
državne uprave po tem zakonu se vzpostavijo najkasneje v enem
letu po začetku njegove uporabe.

(2) Če inšpektor ugotovi dejanja, ki pomenijo prekrške po tem
zakonu, mora predlagati postopek o prekršku.

212. člen
(1) Najkasneje šest mesecev po uveljavitvi tega zakona morajo
biti imenovani člani komisij za pritožbe.

(3) Inšpektor mora obravnavati vloge javnih uslužbencev v
zadevah iz svoje pristojnosti in vlagatelje obvestiti o svojih
ugotovitvah.
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218. člen

(2) Predlagatelji sporočijo predloge za imenovanje predsednika
in članov komisij za pritožbe najkasneje v treh mesecih po
uveljavitvi tega zakona.

(1) Šteje se, da izpolnjujejo pogoj glede strokovnega izpita za
imenovanje v naziv 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.

213. člen
(1) Do imenovanja vodje upravnega dela po tem zakonu izvršuje
naloge, ki jih ima vodja upravnega dela v zvezi s kadrovskim
poslovanjem po tem zakonu, predstojnik organa.

(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, 18/93 in 13/94) pred uveljavitvijo zakona o
splošnem upravnem postopku.

(2) Generalni sekretar in tajnik občine oziroma direktor občinske
uprave, imenovan pred začetkom uporabe tega zakona, nima
pooblastil vodje upravnega dela.
214. člen
Najkasneje devet mesecev po začetku uporabe tega zakona
morajo organi in organizacije sprejeti sistemizacijo v skladu s tem
zakonom in podzakonskimi predpisi.

(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.

215. člen
(1) Prve volitve v uradniški svet razpiše predsednik državnega
zbora najkasneje dva meseca pred začetkom uporabe tega
zakona.

(4) Javni uslužbenci, ki so na dan, ko se začne uporabljati ta
zakon, pripravniki, opravljajo strokovni izpit po opravljenem
pripravništvu po predpisih, ki so veljali do dneva, ko se začne
uporabljati ta zakon. Opravljen strokovni izpit se šteje za
izpolnjevanje pogoja glede predpisanega strokovnega izpita za
imenovanje v naziv po tem zakonu.

(2) Ne glede na določbo tretje in četrte alinee prvega odstavka
198. člena tega zakona na prvih volitvah v uradniški svet člane iz
vrst uradnikov volijo tajniki občin (direktorji občinskih uprav) in
uradniki v organih državne uprave z nazivom generalni sekretar
in državni podsekretar.

(3) Določba o pogoju državljanstva Republike Slovenije za
imenovanje v naziv v državnih organih se začne izvajati za nova
imenovanja od dneva, ko se začne uporabljati ta zakon. Javni
uslužbenci, ki so imenovani v naziv po predpisih, ki so veljali do
dneva, ko se začne uporabljati ta zakon, in so tuji državljani,
nadaljujejo z delovnim razmerjem in obdržijo pridobljen naziv ter
so lahko imenovani po tem zakonu v višji naziv ali na položaj kot
državljani Republike Slovenije.

216. člen
(1) Postopki za imenovanje na položaje vodij upravnega dela v
skladu s tem zakonom se izvedejo najkasneje enem letu od
začetka uporabe tega zakona. Z dnem imenovanja direktorja
organa v sestavi ministrstva in vladne službe preneha funkcija
dotedanjemu predstojniku organa v sestavi oziroma vladne službe.
Z dnem imenovanja direktorja občinske uprave preneha položaj
dotedanjemu tajniku občine oziroma direktorju občinske uprave.

219. člen
(1) Nazivi višjih upravnih delavcev in upravnih delavcev v organih
državne uprave, upravah lokalnih skupnosti in pravosodnih
organih se prevedejo v nove uradniške nazive glede na izhodiščne
količnike za določitev osnovne plače, določene v zakonu oziroma
podzakonskem predpisu, in sicer na naslednji način:

(2) Postopki za imenovanje na položaje direktorjev v ministrstvih
se izvedejo po oblikovanju vlade po prvih parlamentarnih volitvah
po začetku uporabe tega zakona. Z dnem imenovanja na položaj
direktorja preneha položaj morebitnemu direktorju, če je bilo
delovno mesto direktorja sistemizirano in zasedeno; dotedanjega
direktorja se razporedi na delovno mesto, ki ustreza njegovemu
nazivu.
(3) Z dnem imenovanja generalnega sekretarja v ministrstvu v
skladu s tem zakonom preneha položaj dotedanjemu generalnemu
sekretarju. Dotedanji generalni sekretar se premesti na delovno
mesto, ustrezno njegovemu nazivu.
217. člen
Šteje se, da izpolnjujejo pogoje glede strokovne izobrazbe za
delovna mesta sodelavcev oziroma za nazive šestega kariernega
razreda uradniki, ki ob začetku uporabe tega zakona delajo na
delovnih mestih, ki se prevedejo v nazive šestega kariernega
razreda, in imajo najmanj IV. stopnjo izobrazbe.
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nazivi s količnikom 6,40 in več v naziv sekretar;
nazivi s količnikom od 5,35 do 6,35 v naziv podsekretar;
nazivi s količnikom od 4,85 do 5,30 v naziv višji svetovalec I;
nazivi s količnikom od 4,45 do 4,80 v naziv višji svetovalec II;
nazivi s količnikom od 4,05 do 4,40 v naziv višji svetovalec
III;
nazivi s količnikom od 3,65 do 4,00 v naziv svetovalec I;
nazivi s količnikom od 3,35 do 3,60 v naziv svetovalec II;
nazivi s količnikom od 3,05 do 3,30 v naziv svetovalec III;
nazivi s količnikom od 2,85 do 3,00 v naziv višji referent I;
nazivi s količnikom od 2,70 do 2,80 v naziv višji referent II;
nazivi s količnikom od 2,55 do 2,65 v naziv višji referent III;
nazivi s količnikom od 2,45 do 2,50 v naziv referent I;
nazivi s količnikom od 2,35 do 2,40 v naziv referent II;
nazivi s količnikom od 2,15 do 2,30 v naziv referent III;
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nazivi s količnikom od 2,05 do 2,10 v naziv sodelavec I;
nazivi s količnikom od 1,85 do 2,00 v naziv sodelavec II;
nazivi s količnikom 1,80 v naziv sodelavec III.

(3) V drugih državnih organih se prevedba v nazive opravi na
podlagi splošnega akta, ki ga izda organ.

(4) 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.

(4) Nazivi višjih upravnih delavcev in upravnih delavcev se
prevedejo v nazive v skladu s tem zakonom najkasneje v šestih
mesecih po začetku uporabe tega zakona. Do prevedbe uradnik
ohrani naziv, pridobljen po prejšnjih predpisih.

(5) Za položaje, ki se opravljajo v nazivu višji sekretar, se do
uveljavitve zakona o plačah v javnem sektorju določi položajni
količnik za določitev osnovne plače s pogodbo o zaposlitvi v
razponu od 12,00 do 14,00.

(5) Uradnikom se izdajo odločbe o prevedbi naziva in o prevedbi
delovnega mesta v skladu z novo sistemizacijo; ob prvi premestitvi
na lastno željo uradnik, ki na dan začetka uporabe tega zakona
dela v organu oziroma organizaciji, sklene pogodbo o zaposlitvi.

(6) Za napredovanje uradnikov v nazivih prve stopnje v skladu z
zakonom o razmerjih plač v javnih zavodih, državnih organih in v
organih lokalnih skupnosti se poleg količnikov, določenih z
zakonom (8,5 in 9) določijo količniki 9,5 - 10 - 10,5.

220. člen

221. člen

(1) Za uradniške nazive v organih državne uprave, upravah
lokalnih skupnosti in pravosodnih organih se do uveljavitve zakona
o plačah v javnem sektorju določijo naslednji izhodiščni količniki
za določitev osnovne plače:

(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) 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).

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

(2) Uradniki v drugih nazivih se štejejo za upravne delavce.

naziv prve stopnje: 8,00
naziv druge stopnje: 6,80
naziv tretje stopnje: 6,00
naziv četrte stopnje: 5,30
naziv pete stopnje: 4,80
naziv šeste stopnje: 4,40
naziv sedme stopnje: 4,00
naziv osme stopnje: 3,60
naziv devete stopnje: 3,30
naživ desete stopnje: 3,00
naziv enajste stopnje: 2,80
naziv dvanajste stopnje: 2,65
naziv trinajste stopnje: 2,50
naziv štirinajste stopnje: 2,40
naziv petnajste stopnje: 2,30
naziv šestnajste stopnje: 2,10
naziv sedemnajste stopnje: 2,00
naziv osemnajste stopnje: 1,80

222. člen
(1) Doba imenovanja na položaj za uradnike, ki so ob uveljavitvi
tega zakona na položaju, razen za uradnike na položajih iz 216.
člena tega zakona, začne teči z dnem začetka uporabe tega
zakona.
(2) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka začne doba
imenovanja na položaj tajnika občine oziroma direktorja občinske
uprave uradniku na tem položaju teči z dnem začetka uporabe
tega zakona, če je bil imenovan na podlagi javnega natečaja
oziroma javnega razpisa.
223. člen
Vlada sprejme prvi splošni program usposabljanja in
izpopolnjevanja iz 117. člena tega zakona po uveljavitvi proračuna
za leto 2003.

(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).

224 člen

(3) Izhodiščni količniki za določitev osnovne plače za uradnike v
drugih državnih organih se določijo s splošnim aktom organa;
izhodiščni količniki za posamezne uradnike po prevedbi ne smejo
biti višji ali nižji, kot so bili pred njo.

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.

(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
skupnosti (Uradni list RS, št. 18/94, 13/95, 36/96, 20/97, 39/99,
86/99 in 98/99), količnike, določene na podlagi prvega odstavka
65. člena zakona o delavcih v državnih organih (Uradni list RS, št.
15/90, 5/91, 22/91,18/91,2/91 -1, 4/93 in 70/97), če so ti višji od
količnika iz prvega odstavka tega člena, ter dodatke, določene
ha podlagi zakona oziroma podzakonskega predpisa.

25. april 2001

225. 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
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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
začetju uporabe tega zakona obdržijo naziv.

2.

(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.
4.
5.
6.
7.

(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.

8.
9.
10.
11.

(4) Določbe prejšnjega odstavka o razrešitvi naziva, premestitvi
oziroma prenehanju delovnega razmerja veljajo tudi za druge
javne uslužbence, ki ne izpolnjujejo pogojev za delovno mesto, ki
ga zasedajo ob začetku uporabe tega zakona.

12.

urejajo delovna razmerja (I. in II. poglavje) in varstvo pravic
(V. poglavje), razen 34. do 42. člena (dopusti in odsotnost z
dela), ki veljajo do nove ureditve s kolektivno pogodbo;
določba drugega odstavka 65. člena zakona o delavcih v
državnih organih
določbe 53. do 59. člena zakona o sodiščih (Uradni list RS, št.
19/94, 45/95, 26/99, 30/99 in 28/2000);
določbe 58. člena zakona o državnem tožilstvu (Uradni list
RS, št. 63/94. 59/99);;
določbe 39. do 41. člena zakona o državnem pravobranilstvu
(Uradni list RS, št. 20/97);
določbe drugega, tretjega in četrtega odstavka 97. člena ter
100. člen zakona o policiji (Uradni list RS, št. 49/98, 66/98);
deveti odstavek 100.b člena zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 72/93, 6/94-odl.US, 45/94-odl.US, 57/94,
14/95, 63/95, 73/95-odl.US, 6/96-odl.US, 44/96-odl.US, 26/
97,70/97,10/98,68/98-odl.US, 74/98,59/99-odl.US, 70/2000);
določbe 44. člena zakona o Slovenski obveščevalno varnostni agenciji (Uradni list RS, št. 23/98);
določbe 97. in 100. člena zakona o policiji (Uradni list RS, št.
49/98)
določbe 108. do 111. člena in 113. člen zakona o izvrševanju
kazenskih sankcij;
zakon o pripravništvu, strokovnih izpitih in izpopolnjevanju
strokovne izobrazbe delavcev v državni upravi in pravosodju
(Uradni list RS št. 35/85-prečiščeno besedilo);
kodeks ravnanja javnih uslužbencev (Uradni list RS, št. 8/
2001).

(2) Predpisi, izdani za izvrševanje v prejšnjem odstavku
navedenih zakonov, se uporabljajo do izdaje novih.

226. člen

(3) V drugem odstavku 49. člena zakona o lokalni samoupravi se
pred besedo "neposredno" doda beseda "lahko".

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.

(4) Določbe zakonov, ki urejajo plače javnih uslužbencev in je
zanje določen rok veljavnosti do uveljavitve zakona o javnih
uslužbencih, ostanejo v veljavi po uveljavitvi tega zakona do
uveljavitve zakona o plačah v javnem sektorju.

227. člen

228. člen

(1) Z dnem, ko se začne uporabljati ta zakon, prenehajo veljati:

Ta zakon začne veljati šestdeseti dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije, uporabljati pa se začne eno leto po objavi.

1. določbe zakona o delavcih v državnih organih (Uradni list
RS, št. 15/90, 5/91, 22/91, 18/91, 2/91 -1, 4/93 in 70/97), ki
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OBRAZLOŽITEV:

Predloženi zakon je sestavljen iz dveh delov. V prvem delu je
definiran pojem javnega uslužbenca in urejen sistem skupnih
elementov uslužbenskega sistema v celotnem javnem sektorju.
Drugi del pa celovito ureja sistem javnih uslužbencev v državnih
organih in upravah lokalnih skupnosti ter ter posebne pravice in
obveznosti teh javnih uslužbencev.

Predloženi zakon je plačno nevtralen, saj v drugem odstavku 5.
člena določa, da sistem plač javnih uslužbencev ureja poseben
zakon. Tako ga bo mogoče uporabljati skupaj z veljavnim zakonom
o razmerjih plač, vse dokler se plače v celotnem javnem sektorju
ne bodo uredile na enovit način v posebnem zakonu, katerega
priprava se je že začela.

PRVI DEL

Drugo poglavje
V drugem poglavju predlog zakona vzpostavlja načela za javne
uslužbence v celotnem javnem sektorju (7, do 16. člen). To so
skupna načela izvrševanja javnih nalog in so namenjena
vzpostavitvi standardov kakovosti. Načela bo potrebno upoštevati
v področni zakonodaji, ki bo urejala specifike delovnih razmerij v
posameznih delih javnega sektorja.

Prvo poglavje
Predloženi zakon v 1. členu definira pojem javnega uslužbenca
kot posameznika, ki sklene delovno razmerje v javnem sektorju.
Glede na jasno določitev obsega veljave predložene zakonske
ureditve, predloženi zakon opredeljuje javni sektor, in sicer določa,
da javni sektor sestavljajo državni organi, uprave lokalnih
skupnosti, javne agencije, javni skladi, javni zavodi in druge osebe
javnega prava, ki so posredni uporabniki državnega proračuna
ali proračuna lokalne skupnosti, ter Zavod za zdravstveno
zavarovanje Slovenije in Zavod za pokojninsko in invalidsko
zavarovanje Slovenije (v nadaljevanju: oseba javnega prava).
Predloženi zakon pa s pojmom javni uslužbenec ne zajema oseb,
ki opravljajo javno funkcijo (funkcionarjev). Pod pojem javnega
sektorja ne sodijo javna podjetja in druge gospodarske družbe,
čeprav je v njih kapitalsko udeležena država ali lokalna skupnost,
prav tako tudi ne zbornice (gospodarska, obrtna, zdravniška
itd.). Seznam oseb javnega prava, ki so posredni proračunski
porabniki, vsebuje odredba ministra za finance o proračunskih
uporabnikih (Uradni list RS, št. 13/2000).

Tretje poglavje
Tretje poglavje ureja druga skupna vprašanja uslužbenskega
sistema celotnega javnega sektorja, in sicer: način določanja pravic
in obveznosti javnih uslužbencev iz delovnih razmerij; sistemizacija
delovnih mest; kadrovske evidence; ter sodelovanje sindikatov.
Način določanja pravic in obveznosti javnih uslužbencev temelji
na omejitvi pogodbene svobode posameznih delodajalcev.
Delodajalec javnemu uslužbencu namreč ne sme zagotavljati
pravic v večjem obsegu, kot so določene z zakonom,
podzakonskim predpisom ali kolektivno pogodbo če bi s tem
obremenil javna sredstva. Prav tako pa delodajalec javnemu
uslužbencu ne sme zagotavljati pravic, ki niso urejene z zakonom,
podzakonskimi predpisom ali s kolektivno pogodbo, če bi s tem
obremenil javna sredstva.

V 3. členu je opredeljen delodajalec kot pravna oseba, s katero je
javni uslužbenec v delovnem razmerju. Za javne uslužbence v
državnih organih je delodajalec Republika Slovenija, za javne
uslužbence v upravi lokalne skupnosti pa lokalna skupnost.
Posebej je opredeljeno, da 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 18. členu predloženi ureja način uveljavljanja pravic. Če javni
uslužbenec meni, da delodajalec ne izpolnjuje obveznosti iz
delovnega razmerja ali krši uslužbenčevo pravico iz delovnega
razmerja, lahko od delodajalca pisno zahteva, da izpolni
obveznost oziroma kršitev odpravi. Delodajalec mora v petnajstih
dneh od prejema pisne zahteve izpolniti obveznost, odpraviti
kršitev ali z obrazloženim pisnim sklepom odločiti o zahtevi oziroma
o pravici ali obveznosti javnega uslužbenca. Predloženi zakon
nalaga delodajalcu, da kadar odloča o pravicah oziroma
obveznostih javnih uslužbencev iz delovnih razmerjih s pisnim
sklepom, mora biti sklep obrazložen in vročen v skladu z zakonom,
ki ureja splošni upravni postopek.

Izvrševanje pravic in dolžnosti predloženi zakon v 4. členu
podeljuje v državnem organu in upravi lokalnih skupnosti vodji
upravnega dela, v osebah javnega prava pa poslovodnemu
organu, ki pa lahko pooblasti javnega uslužbenca z univerzitetno
izobrazbo ali z visoko strokovno izobrazbo in specializacijo ter z
najmanj petimi leti delovnih izkušenj.
V 5. členu je določen sistem urejanja delovnih razmerij javnih
uslužbencev. Zanje v načelu velja splošno delovno pravo,
posebnosti pa so urejene s posebnimi zakoni. Predlagani zakon
je najobsežnejši izmed teh posebnih zakonov, pri čemer ureja
skupne elemente (skupno "arhitekturo") uslužbenskega sistema
za celoten javni sektor, za javne uslužbence v državnih organih
in upravah lokalnih skupnosti pa predstavlja tudi "lex specialis",
torej zakon, ki celovito ureja posebnosti uslužbenskega sistema
v državnih organih in upravah lokalnih skupnosti.

Posebej je določeno delovanje sindikata in kolektivna dogovarjanja
v 19. členu. Javnim uslužbencem je namreč dana pravica do
sindikalnega združevanja in sindikalnega delovanja v skladu z
zakonom. Prav tako imajo javni uslužbenci po predlogu zakona
pravico do kolektivnih dogovarjanj. Vendar pa se pravice in
obveznosti iz delovnih razmerij, ki so urejene s tem zakonom ali
z zakonom, ki ureja pravice in obveznosti določene skupine javnih
uslužbencev, s kolektivno pogodbo ne morejo urejati drugače,
razen če zakon tako določa.

Uporaba splkošnega delovnega prava za vse javne uslužbence
je potrebna za zagotovitev celote delovnih razmerij javnih
uslužbencev, kamor sodijo tudi temeljna varovala, ki jih ima po
delovnem pravu in mednarodnih dokumentih vsak zaposleni, ne
glede na delodajalca zasebnega ali javnega sektorja. Kolektivno
dogovarjanje se po predlogu zakona vpeljuje tudi kot instrument
Podrobnejšega urejanja pravic in obveznosti, katerih temeljne
okvire določajo predpisi.
25. april 2001

Posebej je v 20. členu določen postopek sodelovanja sindikata
pred sprejetjem aktov oziroma odločitev delodajalca. Če je s tem
zakonom namreč določeno, da mora delodajalec pred sprejetjem
akta oziroma odločitve pridobiti mnenje reprezentativnih sindikatov,
bo moral delodajalec mnenje upoštevati ali povabiti reprezentativne
sindikate k usklajevanju. Če delodajalcu ne bo uspelo doseči
uskladitve predloga akta oziroma odločitve z mnenjem
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reprezentativnih sindikatov, bo lahko sprejel neusklajen akt
oziroma odločitev, vendar pa bo moral razloge, zaradi katerih ni
upošteval mnenja reprezentativnih sindikatov, pisno obrazložiti in
poslati reprezentativnim sindikatom, katerih mnenja ni upošteval.

Predloženi zakon v 26. členu ureja institut pravnega varstva
javnega uslužbenca, in sicer sodno varstvo pred delovnim
sodiščem ali pa pred upravnim sodiščem v primerih, ko se o
pravicah in obveznostih po tem zakonu odloča z upravno odločbo.

Določbe predloženega zakona, ki urejajo sodelovanje
reprezentativnih sindikatov pri sprejemanju odločitev, ne vplivajo
na pravice sindikatov do sodelovanja pri odločanju, ki so določene
v drugih zakonih in kolektivnih pogodbah.

Glede sodelovanja s sindikati predloženi zakon v 28. členu določa,
da mora delodajalec pred sprejetjem akta oziroma odločitve
pridobiti mnenje tistega reprezentativnega sindikata v organu
oziroma dejavnosti, ki je organiziran v organu in je vanj včlanjenih
najmanj 10 odstotkov javnih uslužbencev v organu.

Pravico do stavke za javne uslužbence predloženi zakon
vzpostavlja v 21. členu. Zaradi varstva javnih koristi je predvideno
urejanje načina izvedbe stavke in omejitve stavke v posebnem
zakonu.

V tem poglavju so posebej vzpostavljena načela, ki veljajo le za
uradnike v državnih organih in upravah lokalnih skupnosti, saj
zaradi posebnosti njihova uporaba v celotnem javnem sektorju ni
mogoča.

Predloženi zakon predvideva za vsa posamezna področja javnega
sektorja kadrovske evidence, z namenom kakovostnega
upravljanja s človeškimi viri in spremljanja stanja na tem področju
(22. člen).

Peto poglavje
Peto poglavje najprej opredeljuje vodjo upravnega dela. Predloženi
zakon v 35. členu natančno določa, kdo je lahko v posameznem
organu vodja upravnega dela.

Kot temeljna podlaga za vzpostavitev poenotenja personalnih
postopkov je predvidena izdaja akta o sistemizaciji delovnih mest.
Vsak državni organ, uprava lokalne skupnosti in oseba javnega
prava mora imeti akt o sistemizaciji delovnih mest, v katerem so
v skladu z notranjo organizacijo določena delovna mesta, potrebna
za izvajanje nalog. Prvi odstavek 23. člena ureja minimalno vsebino
tega akta. Prav tako mora vsak državni organ, uprava lokalne
skupnosti in oseba javnega prava voditi evidenco o dejanski
zasedenosti delovnih mest; državni organ, uprava lokalne
skupnosti in oseba javnega prava na področju javnega sektorja,
kjer je vzpostavljen sistem nazivov, pa tudi o strukturi javnih
uslužbencev po nazivih. Predloženi zakon določa, da mora organ oziroma oseba javnega prava pridobiti mnenje
reprezentativnih sindikatov pred izdajo akta o sistemizaciji delovnih
mest, kakor tudi pred vsako bistveno spremembo akta o
sistemizaciji.

Vodja upravnega dela izvršuje pravice in dolžnosti delodajalca.
Vodja upravnega dela odloča o zadevah kadrovskega poslovanja,
o pravicah in obveznostih iz delovnih razmerij ter o zahtevah
javnih uslužbencev v zvezi s pravicami in obveznostmi iz
delovnega razmerja, kar je potrebno za vzpostavitev
učinkovitejšega upravnega vodenja in aktivnejšega personalnega
upravljanja. Vodja upravnega dela odloča tudi o določenih zadevah
finančnega poslovanja (36. člen). Omenjene naloge tako prehajajo
s predstojnika (ministra) na vodjo upravnega dela.
V primerih, določenih s tem zakonom, lahko oseba oziroma organ, ki izvršuje pravice in dolžnosti delodajalca, pisno pooblasti
za odločanje v posameznih zadevah uradnika na položaju
direktorja ali drugega uradnika z univerzitetno izobrazbo ali z
visoko strokovno izobrazbo in specializacijo ter najmanj petimi
leti službene dobe.

DRUGI DEL

Za posebno zaščito pravic in obveznosti je v 37. členu predlagana
vzpostavitev komisij za pritožbe iz delovnega razmerja kot
posebnih strokovnih, drugostopenjskih organov, ki bi kot učinkoviti
in neodvisni organi odločali o pritožbah zoper odločitve o pravicah
ali obveznostih iz delovnega razmerja javnih uslužbencev in o
posameznih drugih vprašanjih, kadar zakon tako določa.
Ustanovljenih naj bi bilo več komisij, od katerih bi bila vsaka
pristojna za posamezen funkcionalen del. Vzpostavitev
profesionalnih komisij za pritožbe pomeni notranji nadzor nad
personalnim poslovanjem. Za javne uslužbence pri organih
državne uprave bi bila oblikovana komisija za pritožbe pri vladi;
za javne uslužbence pri drugem državnem organu komisija za
pritožbe pri tem državnem organu; pri tem za državna tožilstva
deluje skupna komisija za pritožbe pri Državnem tožilstvu
Republike Slovenije, za sodišča pri Vrhovnem sodišču Republike
Slovenije, za organe, ki odločajo v postopkih o prekrških, pa pri
Republiškem senatu za prekrške; za javne uslužbence v upravah
lokalnih skupnosti komisija za pritožbe pri reprezentativnih
združenjih lokalnih skupnosti.

Četrto poglavje
S tem poglavjem se začne drugi, posebni del zakona, ki 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 (v
nadaljevanju: organi). Dopuščeno je, da se nekatera posamezna
vprašanja za uradne osebe s posebnimi pooblastili (diplomati,
vojaki, policisti, inšpektorji, cariniki itd.) uredijo v posebnih zakonih
teh organov. Navedeno izjemo narekuje specifična narava njihovih
nalog ter posebne dolžnosti in pooblastila.
Predloženi zakon v 25. členu definira pojem uradnikov kot tistih
javnih uslužbencev, ki v organih opravljajo javne naloge in
zahtevnejša spremljajoča dela, ki zahtevajo poznavanje javnih
nalog organa. Dmgi javni uslužbenci v državnih organih in upravah
lokalnih skupnosti nimajo statusa uradnika. Tako zanje no veljajo
nekatere rešitve (napredovanje v višji naziv, sistem javnih
natečajev, sistem usposabljanja, strokovni izpiti), velja pa precejšen
del drugega dela zakona (določbe o disciplinski in odškodninski
odgovornosti, določbe o premestitvi, racionalizaciji poslovanja,
sklenitvi in prenehanju delovnega razmerja itd.).

Podrobnejše so opredeljeni sestava in ustanovitev komisij za
pritožbe, način imenovanja in razrešitve predsednika in članov
komisij ter način njihovega delovanja (38., 39., 40., in 41. člen).
Kot velja za oblikovanje senatov pri delovnih in socialnih sodiščih,
je tudi za oblikovanje komisij za pritožbe predlagano imenovanje
najmanj polovice članov iz liste kandidatov, ki jo predlagajo
reprezentativni sindikati. Predsedniki in člani komisij bi bili
imenovani za mandatno dobo petih let, s pravico do ponovnega
imenovanja. Komisije za pritožbe bi odločale o posamezni zadevi

Opredelitev, katera delovna opravila so v smislu predlagane
ureditve javne naloge in katera so spremljajoča dela, bo predmet
podzakonskega predpisa in posameznih sistemizacij; zaradi
sistemske narave predlaganega zakonskega urejanja bi bila na
tem mestu natančnejša opredelitev oziroma naštevanje teh
področij nemogoča in nesmiselna.
poročevalec, št. 31
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v senatih treh članov, predsednik senata pa bo moral biti
univerzitetni diplomirani pravnik. Za zagotovitev enotnega
poslovanja komisij za pritožbe je predlagano njihovo delovanje v
skladu s poslovnikom o delu, ki bi ga sprejela sama (drugi odstavek
40.člena). S tem se jim zagotovija visoka stopnja samostojnosti in
strokovnosti.

členu dokazno moč javne listine, kar pomeni, da se podatki
osebnega lista štejejo za resnične in jih ni potrebno posebej
dokazovati. Pravico do vpogleda v osebne list imajo samo osebe,
ki te podatke potrebujejo za personalno poslovanje in oseba, o
kateri se vodijo podatki v osebnem listu. Druge osebe lahko
pridobijo pravico do vpogleda le na podlagi pisnega soglasja
javnega uslužbenca, katerega podatki se vodijo. Vpogled v osebni
list je možen le na podlagi dovoljenja vodje upravnega dela.

Opredeljena so pravila za odločanje komisij, ki pri odločanju o
pritožbah zoper upravne akte odkazujejo na uporabo zakona o
splošnem upravnem postopku. Pri odločanju o pritožbah zoper
sklepe, s katerimi se odloča o pravicah in dolžnostih javnih
uslužbencev, pa pravila odkazujejo na smiselno uporabo tistih
določb zakona o splošnem upravnem postopku, ki urejajo
določanje o pritožbi (41. člen). Komisija bo tako pri odločanju na
primer uporabljala določbe, ki se nanašajo na: pravico vlaganja
pritožbe; pristojnost za odločanje o pritožbi; roke za pritožbe;
razloge za pritožbo; obliko in vsebino pritožbe; izročitev pritožbe;
delo organa prve stopnje v zvezi s pritožbo in odločanje organa
druge stopnje o pritožbi; ter vročitve odločbe druge stopnje.

Za izvajanje politike upravljanja s človeškimi viri v državni upravi
ter za odločanje o pravicah in obveznostih iz delovnih razmerij
predloženi zakon v 51. členu ureja vodenje centralne kadrovske
evidence državne uprave. Upravitelj le te je Kadrovska služba
vlade. V njej se bodo poleg podatkov iz osebnega lista vodili tudi
podatki, potrebni za obračun plač, na željo oziroma s soglasjem
javnega uslužbenca njegov kratek življenjepis, pa tudi nekateri
izvedeni podatki v agregatni obliki glede števila in vrsti zasedenih
delovnih mest, števila uradnikov v posameznih nazivih in javnih
uslužbencih po stopnji izobrazbe, spolu in starosti, števila prostih
delovnih mestih in možnostih oziroma potrebah po premestitvi,
števila dokončnih disciplinskih in odškodninskih postopkov, števila
dokončnih postopkov ugotavljanja nesposobnosti javnih
uslužbencev in o izvedenih racionalizacijah poslovanja. To
zagotavlja, da so na enem mestu zbrani podatki, ki so potrebni za
vodenje politike upravljanja s človeškimi viri v državni upravi.

Na zahtevo reprezentativnega sindikata se bo morala komisija
za pritožbe izreči o pravnem vprašanju, ki vpliva na odločanje o
pravicah oziroma dolžnostih večjega števila javnih uslužbencev
(četrti odstavek 41. člen).
Šesto poglavje

52., 53. in 54. člen urejajo vodenje in vsebino evidence internega
trga dela, ter pravila o pridobivanju in posredovanju podatkov v
centralni kadrovski evidenci in evidenci internega trga dela, v
katere bi se vpisovali podatki, potrebni za spremljanje delovanja
sistema, za uresničevanje načela javnosti in odprtosti dela in za
oblikovanje notranjega trga delovne sile. Kadrovska službe vlade
vodi tudi evidenco internega trga dela v državni upravi, iz katere
lahko podatke o kadrovskih potrebah pridobi vsak posamezen
javni uslužbenec.

V organizacijskih določbah tega poglavja predloženi zakon ureja
določitev in veljavnost sistemizacije za državne organe in uprave
lokalnih skupnosti. Sistemizacijo v ministrstvih in organih v sestavi
določi minister na predlog vodje upravnega dela; v vladnih službah
funkcionar, ki mu je odgovoren vodja upravnega dela, na predlog
vodje upravnega dela; v upravnih enotah načelnik; v drugih
državnih organih in v upravah lokalnih skupnosti funkcionar, ki
mu je odgovoren vodja upravnega dela, na predlog vodje
upravnega dela (42. člen). Skupna izhodišča za sistemizacijo v
organih državne uprave bo določila vlada z uredbo. Veljavnost
sistemizacije v organu državne uprave je vezana na soglasje
vlade (43. člen).

Predloženi zakon dopušča drugim državnim organom in organom
lokalnih skupnosti, da vodijo svoje kadrovske evidence za svoje
potrebe, pri tem pa morajo smiselno upoštevati določbe tega
zakona o centralni kadrovski evidenci. Kadrovske evidence se
bodo na njihovo željo lahko povezovale med seboj, lahko pa tudi
s centralno kadrovsko evidenco državne uprave. V tem primeru
bo potreben dogovor o povezavi sklenila vlada. Posebej je
opredeljeno, da ministrstvo, pristojno za pravosodje, vodi
kadrovsko evidenco in evidenco internega trga dela za sodišča,
samostojne organe za odločanje o prekrških, državna tožilstva
in državno pravobranilstvo, seveda ob smiselni uporabi določb
tega zakona o centralni kadrovski evidenci. V primeru vzpostavitve
povezave med kadrovskimi evidencami organov se bo
vzpostavila tudi enotna evidenca internega trga dela za te organe.
Nastal bo torej enoten trg dela med temi organi.

V 44. členu je predviden posamičen predlog načrta delovnih mest,
ki ga sprejme funkcionar, ki mu je odgovoren vodja upravnega
dela; v upravnih enotah pa minister, pristojen za upravo, na predlog
načelnikov upravnih enot. Na podlagi teh predlogov se pripravi
predlog skupnega načrta, ki ga za organe državne uprave pripravi
Kadrovska služba vlade; za sodišča Vrhovno sodišče Republike
Slovenije; za državna tožilstva Državno tožilstvo Republike
Slovenije; za samostojne državne organe za postopek o prekrških
pa Senat za prekrške Republike Slovenije. Za usklajevanje
predlogov načrtov je predvidena smiselna uporaba določb zakona
o javnih financah, ki urejajo usklajevanje predlogov pri pripravi
proračuna. Sprememba načrta delovnih mest v organih državne
uprave ne bo možna brez soglasja vlade, v upravah lokalnih
skupnosti pa ne brez soglasja predstavniškega organa lokalne
skupnosti.

Sedmo poglavje
Sedmo poglavje ureja štipendiranje. Štipendiranje je namenjeno
spodbudi uspešnih dijakov in študentov ter širši skrbi za možnost
njihove vključitve med zaposlene v osebah v javnem sektorju.
Gre za načrtno podeljevanje štipendij, po vnaprej določenih pravilih
in kriterijih. Ker se štipendiranje izvaja iz javnih sredstev, zakon
predvideva, da se štipendisti izbirajo na javnem natečaju. Izbirna
merila, postopek javnega natečaja, obvezne sestavine pogodbe
in enotne kriterije za določanje višine štipendij naj bi uredila vlada.

Za vzpostavitev dobrih komunikacijskih povezav in preglednosti
nad personalnim poslovanjem je v 48. členu predlagana
vzpostavitev osebnih listov javnih uslužbencev. Ob prvi sklenitvi
delovnega razmerja se za vsakega javnega uslužbenca vzpostavi
osebna mapa ki se vodi v organu, pri katerem javni uslužbenec
sklene delovno razmerje. Zaradi narave in uporabnosti osebne'
mape je v 48. členu podrobno določena vsebina osebne mape.
Sestavljena je iz osebnega lista, katerega vsebina so tekoči podatki
o javnem uslužbencu, in iz zbirke listin. Osebna mapa lahko
vsebuje tudi kratek življenjepis. Na podlagi osebnega lista bodo
pristojne osebe lahko odločale o pravicah in obveznostih iz
delovnega razmerja javnih uslužbencev. Osebni list ima po 50.

25. april 2001

Osmo poglavje
V šestem poglavju je urejena sklenitev delovnega razmerja.
Delovno razmerje naj bi se sklenilo za nedoločen čas, razen v
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ponovi, prijavljenim kandidatom pa se vroči obvestilo o neuspelem
javnem natečaju. 67. člen posebej določa izvedbo javnega
natečaja za vodje upravnega dela v državnih organih in upravah
lokalnih skupnosti ter za direktorje.

primerih, določenih z zakonom (57.člen). Predlagani zakon v 58.
členu ureja način sklenitve delovnega razmerja s pogodbo o
zaposlitvi. Pogodbo o zaposlitvi skleneta na eni strani javni
uslužbenec, na drugi pa v imenu delodajalca vodja upravnega
dela ali po njegovem pooblastilu drug javni uslužbenec. Pogodbo
o zaposlitvi z vodjo upravnega dela pa v imenu delodajalca sklene
funkcionar, kateremu je vodja upravnega dela odgovoren.

Predlog zakona v 68. členu določa, da se o izbiri uradnika izda
upravna odločba, zoper katero je dovoljena pritožba na pristojno
komisijo za pritožbe. V skladu z načelom javnosti in načelom
enakopravne dostopnosti zaposlitve bi se odločba o izbiri vročila
vsem kandidatom, sodelujočim na javnem natečaju, saj bi bilo
preko izreka in obrazložitve odločbe razvidno na podlagi katerih
meril, razlogov in rezultatov je bil izbran posamezni kandidat. Na
podlagi tega bi bila tudi mogoča pritožba na pristojno komisijo za
pritožbe, kjer naj bi se na podlagi primerjave rezultatov lahko hitro
in zanesljivo ugotovilo, ali je bila izbira pravilna.

Ker temelji zaposlovanje na sistemizaciji delovnih mest, je
zaposlovanje zunaj tega dopuščeno le za določen čas in za
opravljanje pripravništva ali druge podobne oblike teoretičnega in
praktičnega usposabljanja (59. člen).
60. člen ureja pravila odločanja o novih zaposlitvah. O njih odloča
vodja upravnega dela, in sicer v primeru trajnega ali začasnega
povečanja obsega dela, ki ga ni mogoče opravljati z obstoječim
številom javnih uslužbencev. Nove zaposlitve bi bile vpete v realne
okvire razpoložljivih finančnih sredstev, okvire predvidenih in
prostih delovnih mest v sistemizaciji ter okvire sprejetega načrta
zaposlovanja.

Institut javnega natečaja omogoča pritožbo kandidata, ki se je
prijavil na javni natečaj, pa ni bil izbran. Zoper odločbo o izbiri ima
neizbrani kandidat, v roku osmih dni od vročitve odločbe o izbiri,
pravico do pritožbe v primerih, naštetih v 69. členu. Pritožba zoper
odločbo o izbiri ima suspenzivni učinek, saj zadrži imenovanje
izbranega kandidata v naziv in sklenitev pogodbe o zaposlitvi.
Zoper odločbo pristojne komisije, ki odloča o pritožbi, je dovoljen
upravni spor, v katerem lahko upravno sodišče celo prisodi
prizadetemu odškodnino, seveda pod pogojem, da je bila njegova
tožba utemeljena.

Predloženi zakon v 61. členu ureja postopek pred novo zaposlitvijo.
Vodja upravnega dela pred sprejetjem odločitve o novi zaposlitvi
najprej preveri, ali je mogoče prosto delovno mesto zasesti s
premestitvijo javnega uslužbenca iz istega organa. Nato je
predlagana možnost izvedbe internega natečaja v organih
državne uprave, ali tudi v drugih državnih organih in upravah
lokalnih skupnosti, pod pogojem, da se državni organi in lokalne
skupnosti tako dogovorijo. Za učinkovito delovanje notranjega
trga delovne sile je predlagana določba petega odstavka 61. člena,
po kateri se aktivnosti za pridobivanje kandidatov iz zunanjega
trga delovne sile začnejo šele, če na prosto uradniško delovno
mesto ni mogoče premestiti uradnika iz istega oziroma drugega
organa.

Izbranega kandidata se na podlagi 70. člena predloga zakona
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. V primeru, da se pogodba ne sklene v 30
dneh od imenovanja v naziv, oseba, ki je izdala odločbo o
imenovanju v naziv, to odločbo odpravi.
V 71. členu predlog zakona določa poskusno delo in predhodni
preizkus usposobljenosti. Pred sklenitvijo delovnega razmerja za
delovna mesta za spremljajoča dela se lahko opravi predhodni
preizkus usposobljenosti. Delovno razmerje se lahko sklene pod
pogojem, da javni uslužbenec uspešno opravi poskusno delo.
Predlog zakon omejuje trajanje poskusnega dela na največ tri
mesece.

Objavo, vsebino objave in izvedbo javnega natečaja urejajo
določbe od 62. do 64. člena. Določen je enoten rok za vlaganje
prijav na javni natečaj, ki ne sme biti krajši od osem dni, in vsebina
objave javnega natečaja. Pooblastila za objavo javnega natečaja
in izvedbo izbirnega postopka so dane vodji upravnega dela ali
uradniku, ki ga vodja upravnega dela pooblasti. V ministrstvu te
naloge v organizacijskih enotah, ki jih vodijo, opravljajo direktorji.
Vodja upravnega dela oziroma direktor za izvedbo izbirnega
postopka imenuje natečajno komisijo. V primeru, da je število
javnih uslužbencev za sestavo natečajne komisije premajhno,
pa lahko izbirni postopek izvaja vodja upravnega dela sam. Javni
natečaj za določene najvišje položaje v organih državne uprave
izvaja posebna natečajna komisija, ki jo za vsak primer posebej
imenuje uradniški svet. Postopek javnega natečaja za te položaje
je takšen, da njegov rezultat ni nujno izbira enega kandidata,
temveč izbira vseh kandidatov, ki ustrezajo določenim standardom
strokovne usposobljenosti, ki se v tem postopku preverjajo. Izmed
kandidatov, ki se na ta način "kvalificirajo«, nato predstojnik (torej
politični funkcionar, ki vodi organ) prosto izbere osebo, za katero
oceni, da bo z njo lahko sodeloval).

Deveto poglavje
Predlog zakona v tem poglavju ureja primere sklenitve delovnega
razmerja za določen čas. Kot način sklenitve delovnega razmerja
je predlagana sklenitev pogodbe o zaposlitvi, ki se lahko sklene
za določen čas.
Delovno razmerje za določen čas se lahko sklene: za delovna
mesta, vezana na osebno zaupanje funkcionarja, ki predstavlja
organ (delovna mesta v kabinetu), za nadomeščanje začasno
odsotnega javnega uslužbenca, za najzahtevnejša 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, ter za
opravljanje pripravništva ali druge podobne oblike teoretičnega in
praktičnega usposabljanja (72. člen). V drugih primerih se ne glede
na določbe zakona, ki ureja delovna razmerja, pogodba o zaposlitvi
ne more skleniti za določen čas. Prav tako se pogodba o zaposlitvi
sklene le v primeru, da so zagotovljena potrebna finančna
sredstva.

Javni natečaj pomeni konkurenco med tistimi, ki izpolnjujejo
natečajne pogoje, konkurenca je izpeljana z izbirnim postopkom
v katerem se izbere kandidat po vnaprej določenih merilih. V njem
se preizkusi usposobljenost kandidatov, ki na podlagi predloženih
dokazil izpolnjujejo natečajne pogoje, za opravljanje nalog na
uradniškem delovnem mestu. Izbirni postopek se lahko opravi
več fazah, na primer v obliki preverjanja strokovne usposobljenosti
iz predložene dokumentacije, pisnega preizkusa usposobljenosti,
ustnega razgovora, ali v drugi obliki. Javni natečaj daje možnost
vsakomur, da pod enakimi pogoji konkurira, izbere pa se kandidat,
ki se je v izbirnem postopku izkazal kot najprimernejši za delovno
mesto. Če nihče od prijavljenih kandidatov ni dosegel zadovoljivega
rezultata po merilih izbirnega postopka, se lahko javni natečaj
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Trajanje delovnega razmerja je različno glede na razloge za
sklenitev (73. člen). Delovno razmerje za določen čas se sklene
izven sistemizacije, brez javnega natečaja in tudi ne glede na to,
ali je posameznik opravil strokovni izpit ali ne (74. člen). Za
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sklenitev delovnega razmerja v primeru nadomeščanja začasno
odsotnega javnega uslužbenca; v primeru najzahtevnejših
strokovnih del, ki se organizirajo kot projekti z omejenim časom
trajanja, in v primeru izvrševanja javnih nalog ob začasnem
Povečanju obsega dela, ki po svoji naravi traja določen čas in ga
ni mogoče izvrševati z obstoječim številom javnih uslužbencev,
predloženi zakon zahteva postopek objave, v skladu z zakonom,
ki ureja delovna razmerja.

v enem letu od sklenitve pogodbe oziroma aneksa k pogodbi ali
izdaje odločbe (81. člen). Zoper odločbo o razveljavitvi je dovoljen
upravni spor, ki zadrži izvršitev odločbe.
Enajsto poglavje
V enajstem poglavju so določbe o delovnih mestih, položajih in
nazivih. 82. in 83. člen predloženega predloga zakona urejata
razvrščanje uradniških delovnih mest in delovnih mest za
spremljajoča dela ter določanje pogojev za opravljanje dela. Število
tipov uradniških delovnih mest je skrčeno na šest tipov delovnih
mest (delovna mesta sodelavcev, referentov, višjih referentov,
svetovalcev, višjih svetovalcev in sekretarjev). Vlada bo z uredbo,
pred izdajo katere mora pridobiti mnenje reprezentativnih
sindikatov, določila izhodišča za razvrščanje uradniških delovnih
mest v organih državne uprave. Vlada bo z uredbo določila tudi
izhodišča za razvrščanje delovnih mest za spremljajoča dela.
Pred izdajo te uredbo bo morala pridobiti mnenje sindikatov, ki so
reprezentativni za celoto javnih uslužbencev v vseh organih.
Dopuščena je možnost, da se izhodišča za uradniška delovna
mesta in za delovna mesta za spremljajoča dela določijo s
kolektivno pogodbo.

Za jasno ločitev politike od stroke je predlagana določba, ki določa,
da so delovna razmerja v kabinetih, ki se sklenejo za delovna
mesta, vezana na osebno zaupanje funkcionarja. V primeru
sklenitve pogodbe o zaposlitvi za določen čas, javni uslužbenec
ne sme biti premeščen na drugo delovno mesto za nedoločen
čas. Z javnim uslužbencem, ki sklene delovno razmerje za določen
čas, se ne sme skleniti delovno razmerje za nedoločen čas brez
javnega natečaja (75. člen).
število in vrste delovnih mest v kabinetu za določen čas ter
Pogoje zanje določi za organe državne uprave vlada, za druge
državne organe sam državni organ, za organe lokalnih skupnosti
Pa predstavniški organ (76. člen).
Sklenitev pogodbe o zaposlitvi za določen čas ter njeno odobritev,
?a delovna mesta v kabinetu sklene funkcionar, za nadomeščanje
začasno odsotnega uradnika in najzahtevnejša strokovna dela,
ki se organizirajo kot projekti z omejenim časom trajanja, za
izvrševanje javnih nalog v primem začasno povečanega obsega
dela, in za opravljanje pripravništva oziroma drugih podobnih oblik
teoretičnega in praktičnega usposabljanja pa sklene vodja
upravnega dela.

Za uradniška delovna mesta se kot pogoj za opravljanje dela
poleg splošnih pogojev iz predpisov s področja delovnega prava,
določijo tudi stopnja strokovne izobrazbe, lahko pa tudi smer
strokovne izobrazbe, delovne izkušnje, aktivno obvladovanje
uradnega jezika, funkcionalna in specialna znanja ter posebne
sposobnosti (84. člen). Uradniki opravljajo delo na posameznih
uradniških delovnih mestih v nazivih. Nazivov je osemnajst. Uradnik
lahko naloge na enem delovnem mestu opravlja v enem izmed
treh možnih nazivov (npr. na delovnem mestu referenta v nazivih
referent III, referent II in referent I). Predloženi zakon na ta način
omogoča napredovanje v višji naziv na istem delovnem mestu.

Deseto poglavje
V desetem poglavju je predlagana vzpostavitev instituta
razveljavitve pogodbe o zaposlitvi kot sankcije v primeru
nezakonitosti sklenitve pogodbe o zaposlitvi, v primeru, da javni
uslužbenec ni izpolnjeval 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 (prvi odstavek 78. člena). Pod temi pogoji se razveljavi
tudi odločba o imenovanju v naziv. Aneks k pogodbi o zaposlitvi
oziroma odločba o premestitvi se razveljavi, če oseba ob sklenitvi
aneksa oziroma ob izdaji odločbe ni izpolnjevala pogojev za
delovno mesto, na katero je bila premeščena, oziroma za položaj
(drugi odstavek 78. člen). Pogodba in aneks oziroma odločba se
razveljavijo z odločbo.

Položaj je uradniško delovno mesto, na katerem se izvršujejo
pooblastila v zvezi z vodenjem, usklajevanjem in organizacijo
dela v organu. V 84. členu so predlagane vrste položajev, kar je
potrebno za enotno uporabo tega instituta v vseh organih. Pogoje
za pridobitev položaja, način pridobitve položaja, pridobitev
položaja vodje upravnega dela, izguba položaja ter pristojnost za
razrešitev s položaja predloženi zakon ureja v 85. do 89. členu. S
podzakonskim predpisom (uredbo) bodo za organe državne
uprave urejena merila za določanje položajev. Ta merila bodo
povezana z merili za oblikovanje organizacijskih enot (primer
možne bodoče ureditve v uredbi: urad se lahko ustanovi v
ministrstvu na delovnem področju, na katerem dela vsaj 40 javnih
uslužbencev; urad vodi direktor).

Razveljavitev pogodbe z enostranskim oblastnim aktom (odločbo)
/s upravnopravna specifika delovnega razmerja v državnem
organu oziroma organu lokalne skupnosti; omogoča namreč, da
se v primeru kršitev predpisov v javnem interesu poseže v
Pogodbeno razmerje, česar delovno pravo seveda na dopušča.

Naziv je opredeljen kot poimenovanje statusa uradnika, izvira pa
iz zakonske zahteve, da se določene javne naloge izvršujejo v
nazivu. Naziv se pridobi z imenovanjem po izbiri uradnika na
javnem natečaju ali z napredovanjem v višji naziv, izgubi pa z
razrešitvijo. Nazivi se določijo v osemnajstih stopnjah (prvi
odstavek 91. člena), ter so v drugem odstavku istega člena
razporejeni v šest kariernih razredov. Predlagani nazivi v največji
meri ohranjajo obstoječe nazive, vse z namenom lažjega prehoda
na novo ureditev. Predloženi zakon dopušča drugačno
poimenovanje nazivov pripadnikov Slovenske vojske, diplomatov,
policistov, inšpektorjev in drugih uradnikov s posebnimi pooblastili
in dolžnostmi, v posebnih zakonih ali v uredbi vlade. Prav tako
dopušča možnost drugačnega poimenovanja nazivov v drugih
državnih organih v posameznih aktih teh državnih organov.

Prav tako predlog zakona (79. člen) omogoča, da se lahko pogodba
o zaposlitvi le delno razveljavi in to v primerih, če so posamezne
določbe v škodo javnega interesa in v neskladju z zakonom ali
Podzakonskimi predpisi. V takem primeru se jo nadomesti z
določbami, ki so v skladu z zakonom ali podzakonskimi predpisi.
V primerih razveljavitve pogodbe odloča pristojna komisija za
pritožbe (80. člen). Komisija za pritožbe o razveljaviti odloča na
iastno pobudo ali na predlog vodje upravnega dela, funkcionarja,
W predstavlja organ, organa, ki izvaja pristojnosti ustanovitelja, ali
na predlog inšpektorja, ki opravlja nadzor nad izvrševanjem tega
zakona. Predlog zakona določa, da pobudo za razveljavitev lahko
da tudi reprezentativni sindikat. Odločbe o razveljavitvi, ki se
nanašajo na pogodbe o zaposlitvi iz tega poglavja, se lahko izdajo
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Predlagani zakon določa častni naziv-svetnik, ki je namenjen
uradnikom v državnih organih in organih lokalnih skupnostih, ki
se v svoji karieri posebej odlikujejo in dosegajo pomembne dosežke
v svojem poklicu (92. člen).
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Predlagana ureditev jasno določa pogoje za imenovanje v naziv
(93. člen) : predpisano izobrazbo, strokovni izpit in aktivno
obvladovanje uradnega jezika, lahko pa se določijo tudi delovne
izkušnje in drugi pogoji v skladu z zakonom. Predlagani 94. člen
določa minimalno izobrazbo za nazive in hkrati določa omejitev,
da naziva ne more pridobiti oseba, ki ima nižjo izobrazbo od
srednje splošne ali srednje strokovne izobrazbe.

V 105. členu je urejeno opravljanje dela izven opisa delovnega
mesta, ki bi ga opravljal javni uslužbenec v interesu delodajalca.
Javni uslužbenec bi tako po odločitvi vodje upravnega dela moral
prevzeti opravljanje dodatnega dela, ki ne spada v opis delovnega
mesta, značaj in vsebina dodatnega dela pa ustrezata njegovi
strokovni usposobljenosti, vendar največ za tri mesece v letu.
Institut opravljanja dodatnega dela omogoča hitro ukrepanje v
primerih zaradi začasno povečanega obsega dela ali zaradi
nadomestitve dela začasno odsotnega javnega uslužbenca. Z
aktom o odločitvi opravljanja dodatnega dela, se postavijo tudi
jasna pravila, ki določajo vrsto, obseg in čas odreditve dodatnega
dela.

Strokovni izpit za imenovanje v naziv naj bi že pri vstopu v delovno
razmerje zagotavljal potrebno strokovnost za izvrševanje javnih
nalog in dokazoval splošna znanja o organizaciji in delovanju
države in lokalne samouprave. Kot drugi pogoj za imenovanje v
naziv v državnem organu je predlagano med drugimi tudi
državljanstvo Republike Slovenije. Takšna rešitev je v skladu z
načelom prostega pretoka delovne sile v Evropski Uniji, ki dopušča
izjeme le za izvrševanje oblastnih državnih nalog. Za imenovanje
v naziv v državnem organu in upravi lokalne skupnosti, ki opravlja
prenesene naloge državne uprave, je pogoj tudi nekaznovanost,
ki se dokazuje s potrdilom iz kazenske evidence (97. člen).

Javni uslužbenci, ki so po dogovoru z nadrejenim nadpovprečno
delovno obremenjeni zaradi povečanega obsega dela, imajo
pravico do plačila za povečan obseg dela oziroma nadpovprečno
obremenjenost (106. člen).
Predlog zakona omogoča tudi opravljanje drugega dela v interesu
delodajalca (107. člen) in navaja primere, kot možne oblike
takšnega dela: sodelovanje v nadzornih organih v svojstvu
izvrševanja pravic ustanovitelja, in sodelovanje v komisijah za
pritožbe.

Edini pogoj, ki bi ga bilo pri imenovanju v naziv mogoče spregledati,
je pogoj zahtevanega strokovnega izpita za imenovanje v naziv
(98. člen). Spregled zahtevanega strokovnega izpit za imenovanje
v naziv je predlagan zato, da bi bila pri zaposlovanju mogoča
konkurenca iz zasebnega sektorja. Vendar pa mora posameznik
najkasneje v enem letu od začetka delovnega razmerja opraviti
ustrezen strokovni izpit za imenovanje v naziv. Ta pogoj je obvezna
sestavina pogodbe o zaposlitvi za nedoločen čas. V 99. členu so
določene pristojnosti za imenovanje v nazive.

Predlog zakona nadalje omogoča tudi opravljanje dela pri drugem
organu, v primerih, ko bi javni uslužbenec opravljal delo v projektni
skupini. Pri opravljanju tega dela je potrebno soglasje vodje
upravnega dela v primeru, da javni uslužbenec na lastno željo
opravlja projektno delo izven organa v katerem dela. Soglasje
vodje upravnega dela ni potrebno v primerih, kadar projektno
skupino imenuje vlada, pod pogojem, da javni uslužbenec, ki bi
opravljal projektno delo dela v organu državne uprave.

Predloženi zakon v 100. členu ureja zakonitost akta o imenovanju,
če kandidat izpolnjuje predpisane pogoje za pridobitev naziva. Za
zakonitost imenovanja naj bi bil odgovoren vodja upravnega dela;
v primerih, kadar pa v nazive imenuje funkcionar, pa naj bi bila
odgovorna funkcionar in vodja upravnega dela (101. člen).

. V primeru opravljanja dela zaradi višje sile, naravnih in drugih
nesreč, izjemnega povečanja obsega dela ter v primeru drugih
nepredvidljivih razmer, je predlagana obveznost opravljanja tudi
manj zahtevnega dela. Opravljanje tega dela pa je začasne narave,
in ne sme trajati več kot tri mesece (109. člen).

Primeri izgube naziva predloženi zakon natančno ureja v
102. členu.

V 110. členu predloga zakona je določeno v katerih primerih javni
uslužbenec ne sme opravljati druge dejavnosti, ki mu jo prepove
vodja upravnega dela. Kršitev prepovedi je opredeljena kot težja
disciplinska kršitev.

Dvanajsto poglavje
V tem poglavju so urejene pravice in obveznosti javnih
uslužbencev iz delovnih razmerij.

V določbah od 111. do 114. predloga zakona člena je opredeljeno
preventivno varovanje zdravja in zavarovanje za primer nesreče
pri delu, obvezno dodatno pokojninsko zavarovanje, prostovoljno
dodatno pokojninsko zavarovanje, delovni čas, delo preko polnega
delovnega časa ter poslovni čas.

Pri opravljanju dela (103. in 104. člen) se je javni uslužbenec
dolžan ravnati v skladu s predpisi, kolektivno pogodbo, pogodbo
o zaposlitvi, z opisom nalog delovnega mesta in internih pravilih
delovnega reda in discipline, ki jih določa vodja upravnega dela
ter po kodeksu etike. Pravila delovnega reda in discipline ne smejo
presegati okvirov, ki jih določajo predpisi in kolektivna pogodba.

111. člen predloga zakona ureja pravico do obveznega dodatnega
pokojninskega zavarovanja za javne uslužbence, ki opravljajo
delo v pogojih, ki so za zdravje in življenje posebno nevarni in
škodljivi, in jih zaradi tega ni mogoče uspešno opravljati po dopolnitvi
določene starosti.

Opravljanje dela je praviloma vezano na delovno mesto javnega
uslužbenca. Delo mora opravljati v skladu s predpisi, kolektivno
pogodbo, pogodbo o zaposlitvi in z opisom nalog delovnega mesta.
Pri tem mora upoštevati navodila nadrejenih, razen v primerih, če
javni uslužbenec po zakonu ni vezan na ravnanje po navodilih
nadrejenih oseb. V primeru nejasnih ustnih navodil ali nejasnih
ustnih odredb, lahko javni uslužbenec zahteva od nadrejenega
pisno navodilo ali pisno odredbo.

V 112. členu predloga zakona je predlagano, da je vladi dana
pristojnost oblikovanja pokojninskih načrtov dodatnega
pokojninskega zavarovanja za posamezne skupine javnih
uslužbencev in za oblikovanje zaprtih vzajemnih pokojninskih
skladov za izvajanje pokojninskih načrtov.

V primeru, da bi oprava njegovega dela na podlagi odredbe ali
navodila neposredno nadrejenega povzročila škodo, je javni
uslužbenec prost odškodninske in disciplinske odgovornosti. Z
104. členom je zapovedano, da javni uslužbenec lahko odkloni
izvajanje odredb oziroma navodil, če bi s tem storil protipravno
dejanje, in mora odkloniti izvršitev odredbe oziroma navodila, če
bi pomenila prekršek ali kaznivo dejanje.
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Predlog zakona v 113. členu določa, da vlada predpiše enotna
pravila za razporejanje delovnega časa v skladu z zakonom, ki
ureja delovna razmerja. Pred izdajo predpisa pa mora pridobiti
mnenje reprezentativnih sindikatov
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Pri poslovanju z uporabniki predlog zakona določa, da mora vsak
organ organizirati čas, ko posluje. Zaradi približevanja uprave
uporabnikom ter tudi njene učinkovitosti, mora vsak organ, ki
prihaja v stik s strankami, v okviru poslovnega časa organizirati
uradne ure za delo s strankami.

javnega natečaja pa lahko sklenejo to delovno razmerje le
štipendisti, ki pa so bili izbrani na javnem natečaju. Po končani
pripravniški dobi in uspešno opravljenem strokovnem izpitu, se
lahko s pripravnikom sklene delovno razmerje za nedoločen čas
brez javnega natečaja (123. člen).

Skupne osnove za določanje poslovnega časa in uradni ur
organov državne uprave, uprav lokalnih skupnosti in oseb
javnega prava določi vlada z uredbo. Pred izdajo uredbe mora
Pridobiti mnenje reprezentativnih sindikatov (114. člen).

Petnajsto poglavje
V tem poglavju predlog zakona uvaja enotni sistem ocenjevanja
javnih uslužbencev, ki bi se izvajalo z namenom spodbujanja
kariere in pravilnega odločanja o njihovem napredovanju.

Trinajsto poglavje

Ocenjevanje bi se izvedlo na podlagi prispevka posameznega
javnega uslužbenca k učinkovitem delovanju organa in z
medsebojnim primerjanjem strokovnih in delovnih kvalitet javnih
uslužbencev. Ocenjeval naj bi se rezultat dela, samostojnost,
ustvarjalnost, natančnost in zanesljivost opravljanja dela, osebne
sposobnosti sodelovanja in organiziranja dela ter druge
sposobnosti v zvezi z opravljanjem dela (125. člen).

Trinajsto poglavje zajema pravico do izobraževanja za pridobitev
izobrazbe na stroške delodajalca in je dana le uradniku. Ti naj bi
imeli po predlogu zakona (115. člen) pravico do kandidiranja za
napotitev na nadaljnje izobraževanje, prednost pri vključitvi v
nadaljnje izobraževanje pa naj bi imeli tisti z višjim povprečjem
letnih ocen v zadnjih treh letih. Za smiselno povrnitev javnih
sredstev, ki so omogočili uradniku izobraževanje je dolžnost
uradnika, da po končanem izobraževanju ostane v delovnem
razmerju vsaj še toliko časa kot je trajalo izobraževanje. Prav
tako predlog zakona predvideva dolžnost in pravico uradnika, da
se izpopolnjuje in usposablja po določenem programu in po
napotitvi neposredno nadrejenega. Tako pridobivanje znanja je v
interesu uradnika in delodajalca, V interesu uradnika je, da dosega
čim boljše delovne rezultate ter tako lahko vpliva na svojo kariero,
v interesu delodajalca pa, da je uradnik čim bolj usposobljen za
delo.

V126. členu je predviden način ocenjevanja. Delovne in strokovne
kvalitete javnih uslužbencev se ocenijo enkrat letno. Ocena se
vpiše v osebni list. Ocene naj bi bile za vse enake tako za uradnike
kot za ostale javne uslužbence. Ne ocenjujejo pa se javni
uslužbenci, ki sklenejo delovno razmerje za določen čas in tisti,
ki imajo v trenutku določanja ocen manj kot tri mesece delovne
dobe pri delodajalcu in po oceni neposredno nadrejenega še ni
mogoče oceniti njegovega dela. Predlagane so tri ocene in sicer:
da delo opravlja odlično, delo opravlja dobro, delo opravlja
nezadovoljivo (127. člen).

V117. členu predloga zakona je predlagan program izobraževanja,
izpopolnjevanja in usposabljanja, ki naj bi se določal kot načrt
zaposlovanja in bi pomenil načrtno delovanje na tem področju,
saj naj bi bila javna sredstva za te namene smotrno in učinkovito
porabljena. Splošni program, ki zajema vsebine, pomembne za
vse organe, sprejme vlada, program za vsak posamezen organ
pa določi vodja upravnega dela. Program mora biti določen
najkasneje v mesecu dni po uveljavitvi državnega proračuna
oziroma proračuna samoupravne lokalne skupnosti. Pred
sprejetjem programa izobraževanja, izpopolnjevanja in
usposabljanja je potrebno pridobiti mnenje reprezentativnih
sindikatov.

Ocenjevalni list naj bi izpolnil neposredno nadrejeni vsako leto, in
sicer najkasneje do konca meseca januarja za preteklo leto (128.
člen).
Pri seznanitvi z oceno je v 129. členu predloga zakona predviden
razgovor z javnim uslužbencem. Ta razgovor pa naj ne bi bil
samo le seznanitev javnega uslužbenca z oceno, temveč naj bi
bila tudi komunikacija med javnim uslužbencem in neposredno
nadrejenim, kar bi prispevalo k razjasnitvi okoliščin, ki so vodile
nadrejenega k dokončni izbirni oceni. V primeru nestrinjanja javnega
uslužbenca z dano oceno je omogočen preizkus ocene pred
komisijo.

Spremljanje izvajanja programa je določen v 118. členu predloga
zakona. Najkasneje v treh mesecih po sprejetju programa, vodja
upravnega dela pripravi poročilo o izvedbi in učinkih programa, ki
je bil sprejet za prejšnje obdobje. Poročilo o izvedbi in učinkih
splošnega programa sprejme vlada na predlog ministra,
pristojnega za upravo.

Določba tretjega odstavka 129. člena izključuje možnost pritožbe
zoper odločitev komisije. Ocena ni akt o pravici ali obveznosti iz
delovnega razmerja, temveč je karakteristika sposobnosti in o
rezultatih dela posameznika.
Natančne kriterije ocenjevanja, vrednotenje kriterijev in obliko ter
vsebino ocenjevalnega lista za organe državne uprave predpiše
vlada. Pred izdajo predpisa o kriterijih ocenjevanja je potrebno
pridobiti mnenje reprezentativnih sindikatov.

Predlog zakona v svojem 119. členu predvideva dolžnost
neposredno nadrejenega, da spremlja delo in kariero uradnikov.
Institut razgovora z uradnikom, ki bi ga moral neposredno nadrejeni
opraviti vsaj enkrat letno, je predlagan med drugim tudi zato, da
se odpravijo morebitni problemi in nejasnosti, ki se lahko pojavljajo
pri opravljanju dela, s tem pa se tudi zmanjša možnost različnih
sporov in medsebojnih nesoglasij.

Šestnajsto poglavje
Napredovanje je povezano z ocenjevanjem strokovnih in delovnih
kvalitet uradnika. Predlog zakona določa napredovanje uradnikov
v višji naziv.

Štirinajsto poglavje

Pogoji, ki jih mora uradnik izpolnjevati za napredovanje v višji
naziv so taksativno našteti v 133. členu predloga zakona. Poleg
pogojev, ki so potrebni za napredovanje, pa mora uradnik pridobiti
tudi ustrezno oceno iz 134. člena predloga zakona. Ureditev
napredovanja vzpostavlja pregleden in predvidljiv sistem kariere
uradnika. S tem se zagotavlja red in transparentnost sistema
napredovanja ter motivira ureadnika za dobro opravljanje dela.

štirinajsto poglavje predloga zakona ureja institut pripravništva.
Pripravnik je v skladu z 120. členom oseba, ki po uspešno
zaključenem študiju začne prvič opravljati delo in se usposabljati
za opravljanje predpisanega strokovnega izpita. Pripravnik sklene
delovno razmerje, a le za določen čas, to je za čas trajanja
pripravniške dobe, ki je točno določeno v prvem in drugem
odstavku 122. člena. Delovno razmerje za določen čas trajanja
pripravniške dobe se sklene na podlagi javnega natečaja. Brez
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jo pri delu ali v zvezi z delom povzroči tretji osebi.

Častni naziv (135. člen) je namenjen uradnikom, ki so se v svoji
karieri posebno odlikovali z nadpovprečnimi rezultati opravljenega
dela in so dosegli pomembne dosežke z opravljenim delom.

V primeru, da bi škoda nastala z ravnanjem javnega uslužbenca
na podlagi odredbe oziroma navodila nadrejenega, je predlagano,
da bi bil za tako nastalo škodo odgovoren neposredno nadrejeni
(153. člen).

Predlog zakona predvideva tudi priznanja in denarne nagrade
uradnikom, ki dosegajo izjemne uspehe pri delu in prispevajo k
uspešnosti in učinkovitosti poslovanja (136. člen).

Za zaščito pravic do povračila povzročene škode, ki jo je javni
uslužbenec na delu ali v zvezi z delom naklepno ali iz hude
malomarnosti povzročil tretji osebi, je tretji osebi na voljo dana
možnost pridobiti odškodnino od delodajalca. Delodajalec, ki je
izplačal škodo tretji osebi, lahko uveljavlja regresni zahtevek za
poplačilo celotne izplačane odškodnine v primeru naklepno
povzročene škode, oziroma regresni zahtevek za poplačilo
celotne izplačane odškodnine ali do delnega poplačila v primeru
povzročene škode iz hude malomarnosti (154. člen).

Sedemnajsto poglavje
V tem poglavju je urejena disciplinska odgovornost javnih
uslužbencev za disciplinske kršitve iz delovnega razmerja, ki so
storjene z naklepom ali malomarnostjo. Predlog zakona določa
lažje in težje disciplinske kršitve. Predlagano je več vrst
disciplinskih ukrepov, ki naj bi se izbirali glede na stopnjo
odgovornosti, stopnjo krivde, težo nastalih posledic ter ostalih
subjektivnih in objektivnih posledic.

Prav tako predlog zakona v 155. členu ureja tudi odškodninsko
odgovornost delodajalca za škodo, ki je povzročena javnemu
uslužbencu na delu ali v zvezi z delom pri delodajalcu.
Odškodninska odgovornost gre torej tudi v smeri odgovornosti
delodajalca in ne samo javnega uslužbenca.

Predlog zakona v 138. členu taksativno našteva lažje in težje
vrste disciplinskih kršitev.
Kot lažja disciplinska ukrepa za lažje disciplinske kršitve sta
predlagana opomin in denarna kazen, disciplinski ukrepi za težje
disciplinske kršitve pa sc poleg denarne kazni še razrešitev s
položaja, razrešitev naziva in imenovanje v eno stopnjo nižji naziv
ter odpoved pogodbe o zaposlitvi, ki se lahko izreče le za težje
disciplinske kršitve, ki so imele hude posledice za življenje ali
zdravje ljudi, premoženje, javni red in mir, ali za delovanje organa
(139. člen). V primeru disciplinskega ukrepa razrešitve s položaja
se uradnik premesti na drugo ustrezno delovno mesto, ki se
lahko opravlja v nazivu, ki ga ima kot uradnik.

Devetnajsto poglavje
Devetnajsto poglavje predloga zakona ureja postopek izvedbe
racionalizacije, s katero se zagotavlja ekonomičnost poslovanja,
s ciljem doseči najboljše rezultate ob enakih stroških oziroma
enake rezultate z najnižjimi stroški poslovanja (156. do 160. člen).
Razlogi za uvedbo racionalizacije poslovanja so tehnološki,
organizacijski in drugi poslovni razlogi.

Zastaranje uvedbe in vodenja disciplinskega postopka je določeno
v 143. členu predloženega zakona.

Racionalizacija poslovanja, ki jo pristojna oseba iz prvega
odstavka 158. člena predloga zakona uvede s pisnim sklepom,
zajema izdelavo analize poslovanja, izdajo novega akta o notranji
organizaciji in sistemizaciji delovnih mest in sprejetjem programa
razreševanja presežnih javnih uslužbencev (v nadaljnjem
besedilu: program razreševanja) kot je to določeno v 158. in 159.
členu. Po vsebini gre za podoben institut kot ga pozna zasebni
sektor. Komisija za pripravo analize poslovanja pripravi analizo, v
kateri se analizirajo delovna opravila in delovni postopki ter
navedejo razlogi in podrobnejši cilji in nameni racionalizacije. Na
podlagi analize poslovanja se oblikuje program razreševanja. Pri
oblikovanju predloga programa razreševanja, se upoštevajo
kriteriji za določanje presežnih delavcev, določenih v zakonu in
kolektivni pogodbi (četrti odstavek 158. člena).

Disciplinski postopek uvede vodja upravnega dela s pisnim
sklepom, na lastno pobudo, na predlog funkcionarja, kateremu je
odgovoren, neposredno nadrejenega, inšpektorja ali sindikata
(144. člen). Vodja upravnega dela tudi vodi disciplinski postopek,
odloči o disciplinski odgovornosti ter izvršuje disciplinske ukrepe.
Lahko pa za vodenje disciplinskega postopka imenuje posebno
disciplinsko komisijo.
V disciplinskem postopku se opravi obravnava, na kateri ima
javni uslužbenec pravico do zagovora, lahko pa se obravnave
tudi ne udeleži in pošlje pisni zagovor. Predlagana ureditev, ki jo
ureja predlog zakona varuje pravico posameznika, da si zagotovi
obrambo, ki jo želi in njegovo pravico, da odloča o svojem
sodelovanju na obravnavi. Za vabljenje, vročanje in izvedbo
obravnave v disciplinskem postopku se smiselno uporabljajo
določbe zakona o splošnem postopku (145. člen).

Sprejeti program razreševanja položaja javnih uslužbencev v
organu državne uprave, ki vsebuje dokončno število presežnih
javnih uslužbencev in delovna mesta, ki se ukinjajo, se pošlje
vodji upravnega dela kadrovske službe vlade, ki vodi evidenco
internega trga dela (159. člen). Namen te evidence je, da se
ugotovijo prosta delovna mesta v organih državne uprave ter se
v skladu s temi potrebami začnejo postopki premestitve javnih
uslužbencev, ki so vključeni v racionalizacijo poslovanja.

Po določenimi pogoji je v primerih težje disciplinske kršitve
predvidena tudi možnost začasne odstranitve javnega
uslužbenca od opravljanja dela. Javni uslužbenec se s sklepom
o začasni odstranitvi odstrani od opravljanja dela do konca
disciplinskega postopka, če bi njegova prisotnost škodovala
interesom službe ali ovirala potek disciplinskega postopka. Zoper
sklep ima javni uslužbenec pravico pritožbe na pristojno komisijo
za pritožbe, ki mora o pritožbi odločiti v roku petih dni. Pritožba
zoper sklep nima suspenzivnega učinka (146. do 149. člen).

V skladu 158. členom predloga zakona se racionalizacija
poslovanja po opravljenem postopku izvede z izdajo novega akta
o notranji organizaciji in sistemizacije delovnih mest ter z
združevanjem delovnih opravil, racionalizacijo delovnih postopkov
in ukinitvijo delovnih mest. I/ kolikor postopka premestitve javnega
uslužbenca ni mogoče izpeljati v roku treh mesecev po vključitvi
podatkov v evidenco internega trga dela oziroma, če le ■ ta odkloni
premestitev, delodajalec odpove pogodbo o zaposlitvi (160. člen).
Glede odpovedi pogodbe in uveljavljanjem pravic javnega
uslužbenca, ki mu je prenehalo delovno razmerje iz razloga
racionalizacije poslovanja, se uporabljajo določbe zakona, ki ureja
delovna razmerja, ter kolektivnih pogodb (3. odstavek 160. člena).

Osemnajsto poglavje
V tem poglavju je urejena odškodninska odgovornost javnega
uslužbenca. V150. členu predloženega predloga zakona sta urejeni
dve vrsti odgovornosti za škodo, in sicer odgovornost za škodo,
ki jo javni uslužbenec povzroči organu na delu ali v zvezi z delom
namenoma ali iz hude malomarnosti, in odgovornost za škodo, ki
poročevalec, št. 31
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Dvajseto poglavje

Enaindvajseto poglavje

V tem poglavju predlog zakona ureja institut ugotavljanja
nesposobnosti javnega uslužbenca za svoje uradniško delovno
mesto oziroma delovno mesto za spremljajoča dela ter nadzor
nad strokovnim izvrševanjem nalog javnega uslužbenca.
Vsebinsko je nesposobnost javnega uslužbenca za uradniško
mesto določena v 161. členu, pri čemer so razlogi za začetek
Postopka ugotavljanja nesposobnosti uradnika na položaju
taksativno navedeni (drugi odstavek 161. člena). Šteje se, da je
Gradnik nesposoben za svoje delovno mesto, če organ ali
or
ganizacijska enota, ki jo vodi, ne dosega pričakovanih
r
ezuitatov, ki bi zagotavljali kvalitetno in učinkovito delovanje organa
oziroma organizacijske enote, oziroma, če v organu ali
or
ganizacijski enoti, ki jo vodi, zaradi slabega vodenja nastajajo
nesoglasja, ki ovirajo potek dela in prihaja do ponavljajočih napak
sii do težje napake pri poslovanju ter se ne dosega pričakovanih
delovnih rezultatov ali ne opravlja dela v določenih ali dogovorjenih
rokih. Institut ugotavljanja nesposobnosti pomeni uresničevanje
načel strokovnosti in odgovornosti za rezultate, saj mora
delodajalec zagotavljati ustrezno kvaliteto nasproti uporabnikom,
ter mora za zagotavljanje dobrih rezultatov tudi sprejemati
ustrezne ukrepe, tudi ukrep ugotovljene nesposobnosti iz 162.
člena.

Za racionalno izkoriščanje obstoječih personalnih kapacitet in
hkrati realizacije načela dobrega gospodarjenja, je predlagan
institut premestitve, in sicer premestitev zaradi delovnih potreb
ter premestitev na lastno željo na prosto delovno mesto pri istem
ali drugem organu. Ta institut pomeni nadaljevanje delovnega
razmerja pri organu državne uprave. Glede na vrsto premestitve
zakon v določbah ločeno opredeljuje postopek in način
premestitve javnega uslužbenca. Temeljna značilnost instituta
premestitve je, da je lahko trajna ali začasna, in da pri premestitvi
zaradi delovnih potreb (razen iz razloga ugotovljene
nesposobnosti ali v okviru postopka racionalizacije) javni
uslužbenec obdrži pridobljeni naziv. Zaradi varstva pridobljenega
naziva le -ta obdrži pridobljeni naziv, ne glede na to, ali se novo
delovno mesto opravlja v drugačnem nazivu (168. člen).
V členu 170 je določen način premestitve ter razlogi za izvedbo
premestitve zaradi delovnih potreb, ki pa je lahko trajna ali začasna,
ki ne sme biti krajša od enega meseca in ne daljša od enega leta,
začasna premestitev na delovna mesta za spremljajoča dela pa
ne daljša od šestih mesecev. Značilnost te premestitve je, da se
opravi s sklepom o premestitvi, ki vsebuje vse bistvene podatke
o novem delovnem mestu ter pravice in obveznosti, povezane z
novim uradniškim delovnim mestom oziroma delovnim mestom
za spremljajoča dela.

V 163. in 164. členu je določena uvedba postopka in so določene
Pristojne osebe, ki podajo predlog za uvedbo postopka. Postopek
začne vodja upravnega dela s pisnim sklepom, ki se vroči javnemu
uslužbencu. Zaradi morebitnih zlorab instituta ugotavljanja
nesposobnosti zakon določa dolžnost uvedbe postopka, če je
lavni uslužbenec bil v dveh zaporednih ocenjevalnih obdobjih
ocenjen z oceno, da delo opravlja nezadovoljivo. Nesposobnost
lavnega uslužbenca naj ne bi temeljila na krivdnem dejanju, saj v
takšnih primerih nastopi disciplinska odgovornost. Za ugotovitev
dejstev, ki ugotavljajo nesposobnost, pa lahko tisti, ki je pristojen
za ugotavljanje dejstev imenuje tudi komisijo, ki jo sestavljajo
uradniki z najmanj enako stopnjo izobrazbe kot jo ima javni
uslužbenec, pri kateremu se ugotavlja nesposobnost ter najmanj
Pet let službene dobe (164. člen). V postopku ugotavljanja dejstev,
ki dokazujejo nesposobnost javnega uslužbenca, se uporabljajo
določbe zakona o splošnem upravnem postopku. Postopek se
konča z obrazloženo odločbo, in če je z njo ugotovljeno, da je
lavni uslužbenec nesposoben za opravljanje svojega uradniškega
delovnega mesta oziroma delovna mesta za spremljajoča dela,
mora vodja upravnega dela najkasneje v petih dneh po podani
Pisni oceni posredovati podatke o javnemu uslužbencu kadrovski
službi vlade za vpis v evidenco trga dela (165. člen).

Temeljna značilnost postopka premestitve na lastno željo (172.
člen) je, da se izvede s sklenitvijo aneksa k pogodbi o zaposlitvi
med javnim uslužbencem ter na strani delodajalca z vodjama
upravnega dela obeh organov. Premestitev z zaposlitvijo pri
drugem delodajalcu pa se sklene s sporazumno razvezo pogodbe
o zaposlitvi in sklenitvijo nove pogodbe o zaposlitvi. V drugem
odstavku 172. člena je določena izjema od pravila, da se
premestitev znotraj organov državne uprave opravi s soglasjem
organa, v katerem uslužbenec dela, in sicer v kolikor o premestitvi
odloči vlada. Aneks k pogodbi o zaposlitvi v tem primeru na strani
delodajalca sklene vodja upravnega dela organa, kjer je javni
uslužbenec premeščen.
173. člen zaradi varstva položaja javnega uslužbenca in njegovega
delovnega razmerja določa, da v primeru premestitve javnega
uslužbenca iz enega v drug organ pri istem delodajalcu, delovno
razmerje ne preneha.
Dvaindvajseto poglavje
Predlog zakona v 174. členu navaja primere prenehanja delovnega
razmerja, ki ne pomenijo bistvenega razlikovanja od ureditve s
splošnimi delovno pravnimi predpisi, ki veljajo za zaposlene v
zasebnem sektorju. Predlog zakona pa te primere izrecno navaja,
da bodo javnim uslužbencem znani v naprej.

p

osledica ugotovljene nesposobnosti javnega uslužbenca je
Premestitev na drugo delovno mesto v roku treh mesecev od
Posredovanja podatkov za vpis v evidenco internega trga dela. V
kolikor javnega uslužbenca ni mogoče premestiti (ne obstoji
ustrezno prosto delovno mesto, postopek premestitve ni v roku
'zveden ali javni uslužbenec odkloni zaposlitev) na ustrezno
uradniško delovno mesto ali delovno mesto za spremljajoča dela,
lavnemu uslužbencu delodajalec odpove pogodbo o zaposlitvi po
Preteku odpovednega roka, brez pravice do odpravnine (162.
člen).

Zakon predvideva šest načinov prenehanja delovnega razmerja
javnega uslužbenca:
- v primeru sklenitve delovnega razmerja za določen čas, s
potekom časa, za katerega je bilo sklenjeno;
- s pisnim sporazumom med javnim uslužbencem in vodjo
upravnega dela v času, dogovorjenim v pisnem sporazumu;
- z odpovedjo pogodbe o zaposlitvi s strani javnega uslužbenca
z iztekom odpovednega roka, razen če se vodja upravnega dela
in javni uslužbenec pisno sporazumeta za krajši odpovedni rok
oziroma za prenehanje delovnega razmerja brez odpovednega
roka;

Strokovni nadzor nad izvrševanjem javnih nalog uradnika,
opravlja neposredno nadrejeni. Zaradi kvalitetnega in zakonitega
'zvrševanja
javnih nalog, se lahko uradniku, ki nepravilno izvršuje
s
voje naloge, odredi, da v določenem času ponovno opravi
strokovni izpit iz upravnega postopka oziroma drugačen preizkus
znanja v skladu z zakonom (167. člen).
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- strokovni izpit iz upravnega postopka (188. člen)
- strokovni izpit za izvrševanje posebnih dolžnosti in pooblastil
(189. člen)
- strokovni izpit za samostojno opravljanje spremljajočih del (190.
člen)

- z odpovedjo pogodbe o zaposlitvi s strani delodajalca zaradi
taksativno določenih razlogov v 176. členu, kjer je odpovedni rok
odvisen od razloga, zaradi katerega je bila odpovedana pogodba
s strani delodajalca;
- v primeru ukinitve organa brez pravnega naslednika, v kolikor
javnega uslužbenca ni bilo mogoče premestiti na drugo delovno
mesto v skladu z zakonom;
■ na drug način, če tako določa zakon, ki ureja delovna razmerja,
ali drug zakon, vendarle zaradi krivdnih razlogov na stranijavnega
uslužbenca.

Strokovni izpit za imenovanje v naziv se opravi pred izpitno
komisijo, ki jo imenuje minister, pristojen za upravo. Zakon nadalje
določa vsebino državnega izpita iz javne uprave in vsebino
strokovnega upravnega izpita, ki je prilagojen stopnji izobrazbe
(182. člen). Kandidat je upravičen opravljanja strokovnega izpita
za imenovanje v naziv, v kolikor ima opravljen pravniški državni
izpit (183. člen). Podrobnejši program izpita za imenovanje v naziv,
postopka njunega opravljanja, načina priznavanja vsebin
opravljenih drugih izpitov in glede ostalih vprašanj, pripravi minister, pristojen za upravo.

Zakon izrecno določa v 174. členu, da s prenehanjem delovnega
razmerja uradnikom ugasneta naziv in položaj.
Javni uslužbenec je v primeru prenehanja delovnega razmerja iz
tretje alinee dolžan opravljati delo do izteka dogovorjenega
odpovednega roka, sicer je odgovoren za škodo, ki je nastala
organu državne uprave po splošnih pravilih o odškodninski
odgovornosti (tretji odstavek 175. člena).

Med določbami o poteku strokovnega izpita za imenovanje v
naziv so pomembne novosti določbe o ugovoru zoper oceno:
neuspešno (186. člen). Takšen ugovor bi lahko podal kandidat
takoj po opravljenem strokovnem izpitu, če meni, da ocena ni
odraz njegovega znanja na strokovnem izpitu. Kandidat, ki
pravočasno in pravilno vloži ugovor ima pravico do ponovljenega
strokovnega izpita pred razširjeno komisijo.

Datum prenehanja delovnega razmerja s strani delodajalca (176.
in 177. člen) je odvisen od zakonskega razloga, zaradi katerega
je delodajalec odpovedal pogodbo o zaposlitvi. Odpoved pogodbe
o zaposlitvi bi bila tako mogoča samo v zakonsko določenih
primerih: delo javnega uslužbenca jo postalo nepotrebno iz razloga
racionalizacije in ga ni mogoče premestiti, če je bilo v postopku
ugotovljeno, da je javni uslužbenec nesposoben za svoje delovno
mesto, če mu je bil izrečen disciplinski ukrep odpovedi pogodbe
o zaposlitvi, če je bil javni uslužbenec neopravičeno odsoten z
dela zaporedoma pet delovnih dni in v primeru ukinitve organa
brez pravnega naslednika, javnega uslužbenca pa ni mogoče
premestiti na drugo delovno mesto.

V členih 187 - 190 so določeni drugi strokovni izpiti za posamezne
nazive ali uradniška delovna mesta ali pa se za izvrševanje javnih
nalog določijo z posameznimi področnimi zakoni.
Prav tako kot pri strokovnem izpitu za imenovanje v naziv, je tudi
pri strokovnem izpitu in upravnega postopka določena pristojnost
ministra za upravo, za določitev podrobnejše vsebine programa,
trajanje ter druga vprašanja. Izpit je prilagojen stopnji izobrazbe,
vendar pa je namenjen predvsem javnim uslužbencem, ki odločajo
ali opravljajo dejanja v upravnem postopku na posameznem
področju (188. člen).

V primeru ukinitve oziroma prenehanja organa (179. člen) je
predviden prevzem javnih uslužbencev s strani subjekta, v
katerega delovno področje je prešlo opravljanje nalog. Odpoved
delovnega razmerja je v tem primeru navedena kot zadnja
možnost, saj organ, ki prevzema delovno področje ukinjenega
organa, prevzame tudi javne uslužbence. Naslednja možnost, ki
jo predvideva zakon, je premestitev na drugo uradniško delovno
mesto oziroma delovno mesto za spremljajoča dela v okviru
organov. V kolikor javnemu uslužbencu ni mogoče zagotoviti
delovnega mesta, mu preneha delovno razmerje zaradi ukinitve
organa in v tem primeru ima javni uslužbenec enake pravice kot
bi jih imel v primeru prenehanja delovnega razmerja zaradi
racionalizacije poslovanja (pravico do odpravnine, dokupa
zavarovalne dobe...).

Strokovni izpit za izvrševanje posebnih dolžnosti in pooblastil se
opravlja pred izpitno komisijo, ki jo imenuje minister, pristojen za
posamezno področje (189.člen).
Štiriindvajseto poglavje
V štiriindvajsetem poglavju so določene pristojnosti na področju
sistema javnih uslužbencev. V ta namen minister, pristojen za
upravo nadzira izvajanje tega zakona in na njegovi podlagi izdanih
predpisov ter za pravilno izvajanje. Ministrstvo, pristojno za
upravo opravlja tudi naloge s področja usposabljanja in
izpopolnjevanja in v ta namen analizira potrebe po vsebini
splošnega izpopolnjevanja, zagotavlja in nadzira izvajanje
usposabljanja in izpopolnjevanja, vodi evidenco o opravljenih
izpitih, zbirke dokumentov za vsakega kandidata za državni izpit
iz javne uprave ter evidenco o opravljenem izpopolnjevanju in
usposabljanju. Enotne evidence oziroma zbirke dokumentov bodo
predvsem zagotovile sistematičen pregled usposabljanja in
izpopolnjevanja, olajšale način ugotavljanja potreb po
usposabljanju na posameznem področju in tudi omogočile celovit
pregled usposabljanja in izpopolnjevanja (191. člen in 193. - 196.
člen).

Triindvajseto poglavje
Določbe tega poglavja nadomeščajo ureditev zakona o
pripravništvu in strokovnih izpitih ter izpopolnjevanju strokovne
izobrazbe zaposlenih v državni upravi in pravosodju glede
strokovnih izpitov V skladu z novimi standardi je sedanji strokovni
izpit po opravljenem pripravništvu nadomeščen s strokovnim
izpitom za imenovanje v naziv.
Predlog zakona sistematično ureja vrste strokovnih izpitov glede
na razliko v zahtevnosti in obsežnosti znanj, ki je utemeljena
glede na stopnjo izobrazbe in zahtevnosti delovnih mest, in sicer:
1. strokovni izpit za imenovanje v naziv (180. člen):
- državni izpit iz javne uprave: za imenovanje v naziv, za katerega
je predpisana univerzitetna ali visoka strokovna šola
■ strokovni upravni izpit: za imenovanje v nazive, kjer se zahteva
nižja stopnja izobrazbe od univerzitetne ali visoke strokovne šole
2. drugi strokovni izpiti:
■ strokovni izpit za izvrševanje posamezne vrste javnih nalog
(187. člen)

Naloga kadrovske službe vlade bo na področju pristojnosti
sistema javnih uslužbencev predvsem na področju upravljanja s
človeškimi viri, v funkciji svetovanja glede politike zaposlovanja
in upravljanja s človeškimi viri in v ta namen bo vodila kadrovsko
evidenco in evidenco internega trga dela, usklajevala predloge
načrtov zaposlovanja idr.. (192. člen).
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skupnosti in so pridobili naziv višjega upravnega delavca ali
upravnega delavca po prejšnjih predpisih. Opravljanje strokovnih
izpitov za imenovanje v naziv v skladu z novo zakonsko ureditvijo
za že zaposlene javne uslužbence predlog zakona ne predvideva
(218. člen).

Petindvajseto poglavje
Z namenom zagotavljanja najvišje stopnje strokovnosti in
neodvisnosti uradnikov na položajih vodij upravnega dela in
direktorjev v ministrstvih ter za podajanje mnenj državnemu zboru
o predpisih, ki urejajo uradniški sistem in položaj uradnikov, se z
tem zakonom ustanovi neodvisno telo imenovano uradniški svet
(197. člen).

Prehodne določbe v 219. členu natančno določajo način prevedbe
pridobljenih nazivov višjih upravnih in upravnih delavcev glede na
izhodiščne količnike za določitev osnovne plače. Taka prevedba
je najenostavnejša in zagotavlja, da pri prevedbi zakon ne izpusti
nobenega izmed številnih nazivov, ki obstajajo po sedanji ureditvi.
Glede na skrčenje števila nazivov na 18 (od tega je naziv prve
stopnje rezerviran za bodočo uradniško elito - v ta naziv se ne
prevede noben obstoječi uradnik) je bilo potrebno ponekod po
dva naziva (in s tem dva količnika) združevati v en naziv. Poudariti
velja, da se prevedba izvaja glede na izhodiščni količnik za
določitev osnovne plače in ne glede na količnik, dosežen z
napredovanjem v višje plačilne razrede (količnike).

Uradniški svet skrbi za izvajanje izbire uradnikov na položajih
vodij upravnega dela v organih državne uprave in upravah lokalnih
skupnosti ter direktorjev v ministrstvih. Vladi in državnemu zboru
daje mnenja o predpisih, ki urejajo uradniški sistem in položaj
uradnikov. Pri svojem delu je samostojen in ima položaj
neposrednega uporabnika državnega proračuna.
Uradniški svet je sestavljen tripartitno: člane uradniškega sveta
izvolijo senati univerz v Republiki Sloveniji, osem članov imenujejo
izmed sebe najvišji uradniki, štiri člane pa imenuje predsednik
republike (198. člen).

Zakon določa izhodiščne količnike za nove nazive, da bi lahko
sistem zaživel neodvisno od zakona o plačah v javnem sektorju
(predvidoma bo slednji sprejet pred začetkom uporabe
predlaganega zakona, tako da bo lahko povzel ureditev tega
zakona). Količniki so določeni ob upoštevanju sedanjega stanja,
in sicer tako, da se za novi naziv določi najvišji izmed količnikov
naziviv, ki se prevedejo v ta naziv. Tako se bo v določenih primerih
zgodilo, da bo uradnik s prevedbo pridobil en plačilni razred. Glede
na to, da uradniki ohranijo plačilne razrede, pridobljene z
napredovanjem, bo ob začetku uporabe povišanje plač doletelo
le tiste uradnike, katerih naziv se prevaja v naziv z višjim
količnikom in bodo ob začetku uporabe zakona v najnižjem
plačilnem razredu, ker še niso napredovali. Dolgoročno se tudi te
finančne posledice izničijo, ker se tem uradnikom omeji
napredovanje v višje plačilne razrede tako, da lahko dosežejo
enak količnik, kot bi ga z napredovanji dosegli pred prevedbo.

Mandatna doba članov je šest let, volitve pa razpiše predsednik
državnega zbora, in sicer najmanj tri mesece pred iztekom mandata uradniškega sveta (199. in 200. člen).
Način dela uradniškega sveta pri izbiri uradnikov na najvišjih
položajih, t.j. imenovanju natečajnih komisij za posamezne
postopke javnih natečajev, predloženi zakon ureja v 201. členu.
Šestindvajseto poglavje
To poglavje ureja nadzor nad izvajanjem zakona, ki ga v
ministrstvu, pristojnem za upravo, opravljajo inšpektorji za sistem
javnih uslužbencev (202. člen). Zakon v okviru inšpekcijskega
nadzora določa dolžnost inšpektorja delovati samostojno in
varovati tajnosti podatkov. Pristojnosti inšpektorjev so široke,
predlagane z namenom, da bi se zagotovilo varovanje temeljnih
načel in pravic ter obveznosti zaposlenih ter ob tem učinkovito,
zakonito in pravilno poslovanje (203., 204. in 205. člen).

Prehodne določbe omogočajo nadaljevanje zaposlitve tistih
zaposlenih, ki opravljajo delo v organu državne uprave na delovnih
mestih brez ustrezne izobrazbe in jim je bila ta pravica priznana
s prejšnjimi predpisi. Za pogojno razporejene delavce je določen
tudi absolutni končni rok, do katerega morajo izpolniti izobrazbene
pogoje. Zagotovljen pa je tudi mehanizem za sankcioniranje vseh
primerov preteklih zaposlitev mimo pogojev (četrti odstavek 225.
člena)

Sedemindvajseto poglavje
V tem delu so predlagane kazenske določbe, ki naj bi zagotovile
pravilno in zakonito izvrševanje zakonskih določb. V 206. in 207.
členu so predlagane kazni za storjene prekrške. Kot glavna kazen
je predpisana denarna kazen. Kazenske določbe sankcionirajo
ravnanja vodje upravnega dela kot odgovorne osebe po tem
zakonu.

Končne določbe določajo prenehanje veljavnosti določb zakona
o delavcih v državnih organih, ki urejajo delovna razmerja in
varstvo pravic. To so določbe, ki so uvrščene v I. in II. in V. poglavje
navedenega zakona, določbe o plači, nadomestilu plače in
povračilih v zvezi z delom pa bi veljale še naprej, saj sodijo v
urejanje plačnega sistema javnega sektorja. V celoti je predlagana
razveljavitev zakona o pripravništvu, strokovnih izpitih in
izpopolnjevanju strokovne izobrazbe delavcev v državni upravi
in pravosodju ter kodeks ravnanja javnih uslužbencev in le
določene določbe zakona o sodiščih, zakona o državnem
tožilstvu, zakona o državnem pravobranilstvu, zakona o policiji,
zakona o javnih financah, zakona o lokalni samoupravi, zakona o
slovenski obveščevalno-varnostni agenciji, zakona o izvrševanju
kazenskih sankcij (227. člen).

Osemindvajseto poglavje
Osemindvajseto poglavje zajema prehodne in končne določbe.
V prehodnih in končnih določbah so določeni roki za izdajo različnih
podzakonskih predpisov in nujnih opravil, ki morajo biti opravljeni
pred začetkom uveljavitve predlaganega zakona. V okviru tega
so predlagane določbe o konstituiranju komisije za pritožbe in
uradniškega sveta (212. in 215. člen), določbe o načinu izdajanja
prvih aktov o sistemizaciji delovnih mest in o preoblikovanju
obstoječih delovnih razmerij. Nadalje predlog zakona določa
postopke in roke za imenovanje na položaj.

Zaradi sistemske narave predlagane nove zakonske ureditve in
zaradi predvidenega obsega potrebnih opravil, je predlagan rok
60 dni od objave zakona do začetka njegove veljavnosti in nadaljnji
rok enega leta od objave do začetka njegove uporabe. V tem
času bodo sprejeti podzakonski predpisi in izvedene druge
aktivnosti, potrebne za začetek uporabe zakona.

Prehodne določbe predvidevajo tudi priznanje izpolnjevanja
pogojev glede predpisanega strokovnega izpita za imenovanje v
naziv za vse zaposlene, ki so na dan začetka uporabe zakona v
delovnem razmerju v organu državne uprave aii organu lokalne
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IZJAVA O SKLADNOSTI PREDLOGA ZAKONA O JAVNIH USLUŽBENCIH
EVA - 2001-1711-0010

1) Naslov predloga akta: Zakon o javnih uslužbencih - EVA
- 2001-1711-0010
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:/

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 zgoraj
navedenimi pravnimi viri ES (leto) /
5) Ali so zgoraj navedeni pravni viri ES prevedeni v
slovenščino? DA
6) Ali je predlog akta preveden in v kateri jezik? NE

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

7) Sodelovanje neodvisnih strokovnjakov (PHARE, TAIEX,
Komisija ES, države članice ES, SIGMA, OECD, Univerza...)
Strokovnjaki PHARE 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, l.r.
DRŽAVNI SEKRETAR

dr. Rado BOHINC, l.r.
MINISTER
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