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POVZETEK

Redno zaposlovanje v državni upravi je vedno pod drobnogledom in povezano s številnimi
vprašanji glede tega, ali je bilo izvedeno zakonito ali ne, ali se je nekdo zaposlil preko
poznanstev in ali so bili razpisi pravilni in podobno. Kadrovanje pa še bolj postane kamen
spotike, kadar se v to vmešata odhajajoča in prihajajoča politika.
Državno upravo upravlja političen organ, kar vlada vsekakor je, in ker je v Sloveniji
politična kultura še v povojih, je težko pričakovati, da se ne bi zaposlovalo z vplivom
politike. Tako v Sloveniji kot tudi v drugih evropskih državah je nekako običajno, da
politika svoje kadre kadruje na mesta v državni upravi, ki se ji zdijo ključna za dosego
zastavljenih ciljev v svojem programu. Manj običajno je, da na taka mesta kadruje kadre
po politični pripadnosti in ne tudi po strokovnosti. Še bolj neobičajno je (vsaj v evropskih
državah z razvito demokracijo), da se kadruje tudi na delovnih mestih, ki jih zasedajo
»profesionalci« – javni uslužbenci, ki so ta mesta zasedli preko rednih javnih razpisov, ob
rednih potrebah organov po kadrih za njihovo dobro poslovanje. Zaposlovanje po takih
kriterijih prej kot slej pusti posledice na delovanju državne uprave, ki se pokažejo v
kakovosti opravljanja dela na vseh ravneh organov državne uprave, v slabem servisiranju
državljanov in kar je najbolj zaskrbljujoče – tudi v pripravi slabih pogojev za delovanje
gospodarstva.
Preko medijev lahko vsakodnevno spremljamo mnenja in razlage strokovnjakov, da tako
kadrovanje ni dobro. Takemu kadrovanju ni naklonjena niti širša javnost, kot sem ugotovil
z raziskavo v svojem magistrskem delu, niti javni uslužbenci, zaposleni v državnih organih.
Škoda oziroma težave zaradi takega kadrovanja oziroma zaposlovanja se največkrat
pokažejo ob menjavah vlade (ob redni in še bolj ob predčasni menjavi), ko je ena vlada v
odhajanju in druga v formiranju, še bolj pa ob nastopu nove vlade.
V prehodnem obdobju, ki lahko traja več mesecev, morajo državno upravo voditi vodje
organov, brez aktualne politike, ki opravlja le tekoče posle. Če je preveč vodij, kadrovanih
le po politični pripadnosti in ne tudi po strokovnosti, lahko nastanejo težave pri oskrbi
državljanov in gospodarstva. Te težave se lahko ponovijo ob nastopu nove vlade. Ta ima
namreč v prvem letu mandata pravico zamenjati vse vodje organov državne uprave in
imenovati svoje. Zopet nastane prehodno obdobje od razrešitve javnega uslužbenca do
imenovanja drugega (v tem času organ vodi javni uslužbenec za določen čas šestih
mesecev do izbora na javnem razpisu izbranega kandidata) in delovanje organa je v tem
času okrnjeno. V tem obdobju pridejo do izraza nižje ravni vodenja (redno zaposleni
»profesionalci«), njihova strokovnost in profesionalnost ter strokovnost javnih
uslužbencev, da brez najvišjega menedžmenta zagotavljajo funkcioniranje organa.
Trendi kažejo, da se bo v Sloveniji, ob zdajšnji politični kulturi, tako zaposlovanje v
državni upravi in tudi širše v javni upravi nadaljevalo, saj zakonodaja to dopušča.
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Ključne besede: državna uprava, zaposlitev, javni uslužbenci, uradniki, vlada, politično
kadrovanje, strokovnost.
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SUMMARY

RESEARCH POLICY IMPACT ON ORGANIZATION AND OPERATION OF
GOVERNMENT
Regular employment within the public administration has always been the subject of
scrutiny and related to different questions: whether or not the recruitment process was
compliant with applicable regulations, or did specific people acquire jobs through their
personal connections; whether the tenders were correct and similar questions. However,
recruitment and staffing become even a greater bone of contention when the coming or
leaving political leaderships become involved.
The public administration is governed by a political body; i.e. the government. Since the
political culture in Slovenia is still at an early stage, it is thus unreasonable to expect that
recruitment will not be influenced by politics. In Slovenia, as well as in other European
countries it is typical that politicians appoint new staff to positions in the public
administration, which they deem are of key importance for the attainment of the
objectives set by their agendas. However, it is slightly less common that they appoint
staff according to their political affinity rather than expertise. It is even less common that
(at least in European countries with well-developed democracies) to appoint staff for
positions occupied by “professionals” (i.e. public officers who acquired these positions
through regular public tenders published according to the regular staffing demand of
specific bodies for ensuring good performance). Recruitment according to these criteria
leaves an impact on the performance of public administration which is reflected in the
quality of completed work at all levels of public administration, e.g. the low level of quality
of services provided to citizens, and – which is the most alarming – bad planning of
requirements for the operation of the economy.
The media highlights opinions and explanations of experts why such an approach to
staffing is not good. Furthermore, even the broader public and – as shown by this
master’s thesis – even public officers themselves object to such an approach. The damage
due to such a recruitment and/or employment approach is most often uncovered during
the change of government (during regular changes, or even more so during preliminary
changes), when one government is leaving and the other is still in the formation process,
whereby such damage is the most obvious when a new government takes office.
During the transitional period, which can last for several months the public administration
must be headed by heads of bodies without actual political leadership, which is in charge
of regular duties only. If there are too many leaders who have been appointed only due
to their political affinity and not due to their expertise, problems can arise during the
provision of services to citizens and the economy. These problems can reoccur when a
new government takes office, since a new government has the right to dismiss all heads
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of public administration bodies and appoint new ones during the first year of its term.
Thereby a new transitional period – from the dismissal of the old employee and until the
appointment of the new employee – arises (in the meantime the relevant body is headed
by a public officer for a definite period of six months, until the appointment of the
candidate selected through a public tender) and the performance of the body is thus
hindered. During this period the lower forms of leadership (regularly employed
“professionals”), their expertise and professionalism, as well as the expertise of civil
servants to provide for the operation of the body without senior management, are of
significant importance.
Recent trends show that at the current level of political culture this type of recruitment in
the state administration and broader public administration will continue, since it is not
sanctioned by applicable legislation.
Keywords: public administration, employment, civil servants, officers, government,
political recruitment, expertise.
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1 UVOD

Državna uprava kot del izvršilne oblasti v Republiki Sloveniji izvršuje upravne naloge, ki jih
opravljajo ministrstva in organi v njihovi sestavi ter upravne enote. Za učinkovitejše in
smotrnejše opravljanje upravnih nalog se lahko javnim agencijam in drugim nosilcem
javnih pooblastil izda pooblastila.
Najvišji organ državne uprave Republike Slovenije je vlada, ki upravo usmerja preko
ministrstev. Za organizacijsko, strokovno in drugo pomoč pri njenem delovanju in
usklajevanju dela ministrstev lahko ustanavlja vladne službe.
Vlada zastopa Republiko Slovenijo kot pravno osebo in izvršuje njene pravice in dolžnosti,
ki ji pripadajo kot ustanoviteljici zavodov, gospodarskih družb in drugih organizacij ter
upraviteljici z nepremičninami in drugim premoženjem.
V formalnem smislu nadzora vlada imenuje svoje predstavnike do ravni, kot ji dovoljujejo
predpisi. Velikokrat, ker je vlada tudi političen organ, kadruje tudi neformalno, na ne
predpisane ravni.
Za izbiro te teme sem se odločil, ker se v Sloveniji ob vsakih parlamentarnih volitvah, ko
se na novo formira vlada in umika stara, odpira vprašanje, do kje, do katere ravni lahko s
kadrovanjem posega politika. Koliko svojih, na mandat vezanih zaposlenih lahko za stalno
zaposli odhajajoča vlada, da je to še »etično«, in do katere ravni naj zaposlene ob
nastopu zamenja nova vlada z namenom uresničevanja njenih zastavljenih ciljev?
Javni uslužbenci v ministrstvih in vladnih službah so v največ primerih zaposleni za
nedoločen čas. Ti zaposleni praviloma zelo dobro poznajo svoje področje dela in ga v
največ primerih tudi dobro opravljajo. Večina je na svoja delovna mesta prišla preko
javnih razpisov, kjer so se zahtevala določena znanja, izobrazba in delovne izkušnje. Na
svojih delovnih mestih se še dodatno obvezno in samoiniciativno izobražujejo.
V upravi že zaposleni za nedoločen čas lahko na zahtevnejša delovna mesta kandidirajo
samo na podlagi Zakona o javnih uslužbencih in le na njegovi podlagi lahko napredujejo.
Ničkolikokrat pa se zgodi, da zahtevnejša delovna mesta zasedejo zaposleni za določen
čas, za čas mandata funkcionarja, ki bi jim moralo po odhodu funkcionarja oziroma
aktualne politike prenehati delovno razmerje, pa ostanejo v organu. Največkrat so
razporejeni na dobro plačana delovna mesta, čeprav so brez delovnih izkušenj in
največkrat tudi brez potrebnega znanja za ta delovna mesta. Že zaposleni javni uslužbenci
pa nanje ne morejo kandidirati, čeprav so za njih najbolj usposobljeni.
Problemi, do katerih prihaja v državni upravi, so zaposlovanje tudi po kriterijih politične
pripadnosti, osebnega poznanstva in sorodstvenih vezi ter menjave zaposlenih tudi na
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delovnih mestih in ravneh, ki jih zakonodaja ne predvideva, to je na nižjih ravneh od
vodje organa in kabinetnih zaposlitev. Najbolj so izraziti ob menjavah vlade, sploh v času
opravljanja tekočih poslov odhajajoče vlade (ta lahko v tem času zaposluje in imenuje
svoj kader na vseh ravneh, tudi po že omenjenih kriterijih) in ob nastopu nove vlade, ko
ta lahko zamenja vse prej omenjene zaposlene ter zaposli svoj kader. Lahko pa se zgodi,
da nova vlada ne zamenja zaposlenih oziroma imenovanih v času opravljanja tekočih
poslov odhajajoče vlade in dodatno zaposli tudi svoj kader, velikokrat tudi po prej
omenjenih kriterijih. Na ta način se povečuje število zaposlenih v državni upravi, obenem
pa se pod vprašaj postavlja tudi strokovnost dela državne uprave. Javnost in tudi
zaposleni v državni upravi se ob vsaki menjavi oblasti sprašujejo, do kje oziroma do
katere ravni naj politika vpliva na kadrovske menjave v državni upravi. Redne
parlamentarne volitve v Republiki Sloveniji so vsaka štiri leta. V predvolilnem času
stranke, ki kandidirajo na volitvah, predstavljajo svoje kandidate in programe v tiskanih
medijih, na spletu in radijskih ter televizijskih predvolilnih soočenjih. V teh soočenjih
razlagajo svoje programe in v veliko programih je zapisano tudi zmanjšanje državne
uprave v smislu omejevanj in zniževanja plač javnim uslužbencem ter njihovega
odpuščanja na eni strani, po drugi strani pa v teh programih poudarjajo, kako naj bo
uprava bolj učinkovita in prijazna do strank oziroma državljanov. Kandidati za ministre in
druge položaje v državni upravi se ne zavedajo, da lahko njihove napovedi slabo vplivajo
na motivacijo javnih uslužbencev pri njihovem delu, ko jim že pred zmago na volitvah
oziroma pred nastopom dela odrekajo že pridobljene pravice in zaposlitev ter nalagajo
dodatna dela.
Nova vlada ob nastopu mandata velikokrat ugotovi, da v programih napovedana
zmanjšanja in racionalizacija državne uprave največkrat niso dobro opredeljena oziroma
razdelana ali pa to ugotovi kasneje med svojim delom in reorganizacija ne uspe ali pa ne
uspe v celoti. Razlog za to so največkrat pritiski politike na z njihove strani postavljene
vodje organov uprave in tudi, ker se zgodijo menjave zaposlenih tudi na delovnih mestih,
ki jih zasedajo redno zaposleni javni uslužbenci »profesionalci«, ki so usposobljeni za
svoje delo in ga dobro opravljajo, ne glede na pripadnost trenutni politični opciji.
V magistrskem delu sem postavil naslednje hipoteze:
1. Postavlja se vprašanje, ali so s strani politike imenovani vodje organov dovolj
usposobljeni in dovolj »močni«, da ne podležejo vplivom politike pri izvedbi
reorganizacije organov v smislu odpuščanj in premestitev zaposlenih javnih
uslužbencev, ki jih vodijo, na osnovi politične pripadnosti.
2. Predvolilne obljube kandidatov za mesta v vladi in drugih organih državne uprave o
zmanjšanju državne uprave in posledičnem odpuščanju in v katerih javnim
uslužbencem odrekajo že pridobljene pravice (kot so zniževanje plač, zamrzovanje
plač in napredovanj itd.) in zaposlitev ter obenem nalagajo dodatna dela vplivajo na
motivacijo in zadovoljstvo javnih uslužbencev pri njihovem delu.
3. Politika lahko prepreči redno zaposlovanje začasno zaposlenih (kabinetne zaposlitve)
in zaposlovanje po strankarski pripadnosti ter se opredeli, do katere ravni lahko
kadruje ob nastopu nove vlade.
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4. Politika ne upošteva dovolj kriterijev in sposobnosti za opravljanje zahtevnih delovnih
nalog in dopušča menjave zaposlenih tudi na delovnih mestih, na katerih zakonodaja
ne predvideva menjav (na nižji ravni od vodje organov in kabinetnih zaposlitev).
5. Javni uslužbenci, zaposleni v državni upravi, so na splošno zadovoljni z delovnimi
pogoji, možnostmi za napredovanje in izobraževanje ter neposrednim nadrejenim.
Namen magistrskega dela je raziskati, kakšen je vpliv politike na organizacijo in delovanje
državne uprave. Kakšno je kadrovanje politike v odhodu in aktualne politike v formalnem
in neformalnem smislu? Kako napovedi politike vplivajo na motivacijo javnih uslužbencev
pri njihovem delu? Kako so zaposleni v državni upravi zadovoljni na svoji delovnih mestih
v smislu višine plače, vodenja in delovnih pogojev. Katere so formalne in neformalne ravni
menjave zaposlenih v državni upravi.
Raziskal sem formalne ravni menjav v državnih upravah Nemčije in Velike Britanije in jih
primerjal s slovensko državno upravo z namenom ugotoviti, katere so skupne dobre točke
menjav v vseh treh državah in katere rešitve so boljše v Nemčiji in Veliki Britaniji.
Na podlagi zgoraj navedenega sem si zastavil cilj, da s pomočjo ugotovitev iz raziskav v
magistrskem delu oblikujem predloge za izboljšanje postopkov v smislu sprememb
predpisov, ki predpisujejo oziroma bi morali predpisovati ravni dovoljenih menjav ob
menjavi vlade, da ob tem ne bi demotivirali javnih uslužbencev pri njihovem delu in bi bila
organiziranost in delovanje državne uprave boljša. Z raziskavo sem potrdil ali ovrgel
ugotovitve na postavljena raziskovalna vprašanja.
Dosedanjih raziskovanj konkretno na temo tega magistrskega dela nisem zasledil.
Raziskave o motivaciji zaposlenih pa so bile v največ primerih opravljene v zvezi z
zadovoljstvom zaposlenih, zadovoljstvom strank z delom javnih uslužbencev in kakovostjo
storitev za stranke ter s sodelovanjem s strankami (v največ primerih so bile raziskave
opravljene za upravne enote). Vse najnovejše izsledke in ugotovitve prej naštetih raziskav
sem preučil in jih uporabil v svoji raziskavi.
Pri izdelavi magistrskega dela sem uporabil deskriptivno metodo s študijem domače in
tuje literature in povzemanjem opazovanj, spoznanj, stališč, sklepov in rezultatov drugih
raziskav in drugih avtorjev. Za zbiranje podatkov in ugotavljanje obstoječega stanja sem
uporabil splet, aktualne časopisne članke in kot instrument raziskovanja anketo, v kateri
so bila vprašanja odprtega in zaprtega tipa.
Pri izvajanju ankete so se pokazale omejitve v smislu, kako pridobiti elektronske naslove
zaposlenih v organih državne uprave in kako urediti anonimnost ankete. Zaradi omejitev
glede anonimnosti sem se odločil, da bom vprašalnik pripravil s pomočjo spletne strani
EnKlikAnketa »1KA« (je orodje za izdelavo spletnih anket oziroma je programska oprema
za spletno anketiranje, ki se izvaja na spletnem naslovu fdvinfo in deluje pod okriljem
družboslovne informatike Fakultete za družbene vede, Univerze v Ljubljani), ki
anketirancem omogoča anonimnost. V organu, v katerem sem zaposlen, sem z
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dovoljenjem vodje organa sodelavcem poslal povezavo do spletne ankete in jih v
spremnem sporočilu zaprosil, da izpolnijo anketo ter jo po možnosti pošljejo v izpolnitev
še svojim prijateljem in znancem, ki so zaposleni v državni upravi. Omejitev, ki sem jo
pričakoval (anketiranci ne bodo hoteli izpolniti ankete, saj je tema vedno aktualna ob
menjavi vlade – zaradi bojazni za svoja delovna mesta), se je izpolnila, saj kar sto javnih
uslužbencev ankete ni izpolnilo v celoti.
Omejitve so se pokazale tudi v zastareli literaturi, saj se poslovanje državne uprave zaradi
novih tehnologij, informatizacije in posledično zakonodaje zelo hitro spreminja. Avtorji z
novimi knjigami zelo težko spremljajo nova dogajanja na tem področju, saj bi jih morali
izdajati skoraj vsako leto, včasih še pogosteje. Magistrsko delo zato temelji pretežno na
predpisih, internetnih virih, kot so uradne spletne strani vlade, spletne strani, kjer te
objavljajo predpise, in internetne publikacije, ter člankih in prispevkih različnih medijev.
Osnove državne uprave pa črpam iz literature različnih avtorjev, čeprav se na koncu
izkaže, da je izvirnih avtorjev le nekaj, vsi ostali pa se večinoma sklicujejo nanje. Omejitve
so se pokazale tudi v hitrih menjavah vlade – predčasnih volitvah v letu 2011 in
konstruktivni nezaupnici v letu 2013 ter posledično zaradi tega hitrega spreminjanja
zakonodaje državne uprave.
Magistrsko delo je razdeljeno na deset poglavij. V uvodu sem pojasnil problem, predmet
raziskovanja, postavil hipoteze, predstavil namen in cilj magistrskega dela, oceno dotlej
opravljenih raziskav in metode raziskovanja ter omejitve, ki so spremljale pripravo
magistrskega dela.
Drugo poglavje je namenjeno predstavitvi državne uprave. Za lažje razumevanje teme
sem predstavil, kaj je državna uprava, podrobneje opredelil njeno sestavo in njen najvišji
organ – vlado: kako se oblikuje po volitvah, kako poteka njena potrditev v državnem
zboru, kako poteka menjava vlade, kdo jo vodi do nastopa nove vlade, kako je sestavljena
in katere pristojnosti ima. Predstavil sem tudi naloge ostalih organov državne uprave.
V tretjem poglavju sem predstavil uslužbenski sistem državne uprave. Pojasnil sem, kdo
so javni uslužbenci, kako so opredeljena njihova delovna mesta in kako oziroma na
kakšen način lahko napredujejo.
Magistrsko delo je povezano z ugotavljanjem motivacije javnih uslužbencev pri njihovem
delu, zato je četrto poglavje namenjeno predstavitvi teorije o motivaciji, in sicer
motivacijskih teorij, ki so osnovane na teorijah, in procesnih teorij motivacije.
Peto poglavje sem namenil predstavitvi formalnih ravni menjav zaposlenih ob menjavi
vlade v Sloveniji, Nemčiji in Veliki Britaniji. Te ravni v omenjenih državah sem ugotavljal s
pomočjo veljavnih predpisov in njihovih uradnih spletnih strani. Pri formalnih ravneh
menjav zaposlenih v upravah Nemčije in Velike Britanije sem ugotavljal, ali je pri teh
menjavah kaj, kar bi lahko predlagal v izboljšavo slovenski politiki, oziroma ali imajo
kakšne skupne točke s slovensko državno upravo.
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Šesto in sedmo poglavje sta jedro magistrskega dela. V šestem poglavju sem poskušal
raziskati neformalne ravni menjav v slovenski upravi, ki so me v tem magistrskem delu
najbolj zanimale. Raziskoval sem s pomočjo anketnega vprašalnika, na katerega so
anonimno odgovarjali javni uslužbenci.
Za ugotavljanje neformalnih ravni menjave v državnih upravah Nemčije in Velike Britanije
sem pregledal in preiskal veliko spletnih strani in tudi literature različni avtorjev, vendar
nisem zasledil pisanja o neformalnih menjavah oziroma zaposlovanja po politični
pripadnosti in sorodstvenih vezeh kot tudi ne, da v Nemčiji in Veliki Britaniji kadrujejo na
tak način.
Sedmo poglavje je namenjeno predstavitvi pričakovanj zaposlenih v upravi v smislu
organiziranosti in delovanja ob spremembi vlade.
V osmem poglavju sem predstavil dosežene rezultate raziskave, opravljene s pomočjo
ankete in uporabe literature ter virov drugih avtorjev. Rezultate sem grafično predstavil in
razložil.
V devetem poglavju sem potrdil ali ovrgel postavljene hipoteze in predstavil ugotovitve na
osnovi zastavljenih raziskovalnih vprašanj.
Deseto in enajsto poglavje sta namenjeni predstavitvi uporabnosti rezultatov raziskovanja
in prispevka k stroki.
V zaključku sem podal ugotovitve, ki se nanašajo na posamezna poglavja magistrskega
dela.
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2 DRŽAVNA UPRAVA

»Državna uprava je, organizacijsko gledano, skupek organov, ki upravljajo državo v smislu
izvajanja njene politike, funkcionalno pa je državna uprava dejavnost upravljanja v javnih
zadevah na instrumentalni ravni« (Lavtar, 2008, str. 11).
Državna uprava je sestavni del državne organizacije, v kateri opravlja naloge države, ki
morajo biti v državi uresničene. Kakšna je državna uprava v določeni državi in kakšne so
konkretno njene naloge, je predvsem odvisno od koncepta države in njene vloge v družbi
(Rakočevič in Bekeš, 1994, str. 155).
Državna uprava v Republiki Sloveniji je najobsežnejši del izvršilnega aparata države
oziroma je najobsežnejši del javne uprave, ki poleg državne uprave obsega še lokalno
samoupravo, nosilce javnih pooblastil in izvajalce javnih služb (Virant, 1998, str. 63).
Sestavljajo jo ministrstva in organi v njihovi sestavi ter upravne enote. Za učinkovitejše in
smotrnejše opravljanje upravnih nalog lahko izda pooblastila javnim agencijam in drugim
nosilcem javnih pooblastil. Državna uprava izvršuje upravne naloge (ZDU-1-UPB4, 1. in
14. člen).
Najvišji organ državne uprave je Vlada Republike Slovenije. Vlada usmerja državno upravo
prek ministrstev. Za organizacijsko, strokovno in drugo pomoč pri njenem delovanju in
usklajevanju dela ministrstev lahko ustanavlja vladne službe (ZVRS-UPB1, 1. člen).
Državna uprava za vlado pripravlja strokovne podlage za njene politične odločitve, ki jih
tudi neposredno izvršuje. Tako državno upravo lahko klasificiramo kot strokovni, vlado pa
kot politični segment izvršilne oblasti (Virant, 2009, str. 76–77).
Teoretiki državno upravo v njenem organizacijskem smislu ali pa v smislu njenih funkcij
najpogosteje opredeljujejo kot sistem organov. Funkcije državne uprave pa najširše
sistemiziranje loči na oblastno in neoblastno upravo (Haček, 2001, št. 37).
Zakon o državni upravi določa naslednje upravne naloge državne uprave (ZDU-1, členi 8–
13):
− sodelovanje pri oblikovanju politik – za vlado pripravlja predloge zakonov,
podzakonskih predpisov in drugih aktov ter druga gradiva ter zagotavlja drugo
strokovno pomoč pri oblikovanju politik;
− izvršilne naloge – izvršuje zakone in druge predpise. Za njihovo izvrševanje lahko tudi
sama izdaja predpise in posamične akte ter interne akte vstopa v imenu in za račun
Republike Slovenije v civilnopravna razmerja ter opravlja materialna dejanja;
− inšpekcijski nadzor – v okviru katerega opravlja nadzor nad izvajanjem predpisov;
− spremljanje stanja – spremlja stanje družbe na področjih, za katera je pristojna, in
skrbi za njen razvoj v skladu s sprejeto politiko države;
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−
−

razvojne naloge – na podlagi in v okviru zakonov, drugih predpisov in državnega
proračuna spodbuja oziroma usmerja družbeni razvoj;
zagotavljanje javnih služb.

Virant (1998, str. 67, 68) funkcije državne uprave v osnovi razdeli na dve temeljni funkciji:
− izvrševanje zakonov, državnega proračuna in drugih političnih odločitev državnega
zbora in vlade,
− pripravljanje strokovnih podlag za politično odločanje vlade in državnega zbora.
V okviru teh dveh temeljnih funkcij državne uprave Cijan in Grafenauer (1993, str. 91–97)
ločita pet vrst dejavnosti:
− regulativna – priprava strokovnih podlag za izdajanje predpisov vlade, zakonov in
drugih aktov zakonodajnega organa in izdaja predpisov;
− kontrolno-nadzorna – nadzor nad izvajanjem predpisov;
− operativna – izdajanje posamičnih pravnih aktov, opravljanje in izvajanje upravnih
dejanj in ukrepov;
− študijsko-analitična (operativno raziskovanje v obliki spremljanje stanja, odkrivanja
problemov, analize, elaborati, informacije itd.);
− represivna (represivno izvrševanje posameznih upravnih vprašanj za to pooblaščenih
organov).

2.1 VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE
Vlada Republike Slovenije je organ izvršilne veje oblasti in hkrati najvišji organ državne
uprave. Vlada zastopa Republiko Slovenijo kot pravno osebo in izvršuje njene pravice in
dolžnosti, ki ji pripadajo kot ustanoviteljici zavodov, družb in drugih organizacij ter
upraviteljici z nepremičninami in z drugim premoženjem (ZVRS, 1. in 5. člen).
Vlada Republike Slovenija ima kot najvišji organ državne uprave v skladu z ustavo in
Zakonom o Vladi Republike Slovenije naslednje pristojnosti (Vlada RS, 2013):
− določa, usmerja in usklajuje izvajanje politike države;
− izdaja izvršilne predpise in sprejema druge pravne, politične, ekonomske, finančne in
organizacijske ukrepe, da bi zagotovila razvoj države in urejenost razmer na vseh
področjih delovanja vlade;
− državnemu zboru predlaga v sprejem zakone, državni proračun, nacionalne programe
in druge splošne akte, s katerimi se določajo načelne in dolgoročne politične usmeritve
za posamezna področja;
− skrbi za izvajanje zakonov in drugih predpisov, ki jih sprejema državni zbor, ter za
celotno delovanje državne uprave;
− uresničuje pravice in dolžnosti, ki se nanašajo na Republiko Slovenijo kot
ustanoviteljico zavodov, gospodarskih družb in drugih organizacij;
− upravlja nepremičnine in drugo premoženje Republike Slovenije, razen če glede
posameznih nepremičnin ni s posebnim zakonom drugače določeno;
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−
−
−

pripravlja proračunski memorandum, v katerem so predstavljeni temeljni cilji in naloge
ekonomske, socialne in proračunske politike;
sprejema organizacijske, kadrovske in druge ukrepe za delo vlade, ministrstev in
celotne državne uprave;
zastopa Republiko Slovenijo kot pravno osebo, če s posameznimi zakoni ni drugače
določeno.

2.1.1 OBLIKOVANJE VLADE
Oblikovanje Vlade Republike Slovenije je v temelju določeno že v Ustavi Republike
Slovenije, natančneje pa v Zakonu o Vladi Republike Slovenije in Poslovniku državnega
zbora. Postopek izvolitve vlade ima dve fazi. V prvi fazi državni zbor izvoli predsednika
vlade, v drugi fazi pa izvoli ministre. V slovenski ustavni ureditvi ima parlament zelo
močno vlogo pri oblikovanju vlade. Slovenska ustavna ureditev je glede imenovanja
predsednika vlade podobna nemški ustavni ureditvi (Virant, 2009, str. 71).
Kandidata za predsednika vlade državnemu zboru predlaga predsednik republike po
posvetovanjih z vodji poslanskih skupin, in to najpozneje v 30 dneh po konstituiranju
državnega zbora. Volitve predsednika vlade se opravijo najhitreje v 48 urah in najkasneje
v 7 dneh po vložitvi kandidature. Predlagani kandidat na seji državnega zbora predstavi
programske zasnove vlade. Predsednika vlade voli državni zbor na tajnem glasovanju z
večino glasov vseh poslancev (najmanj 46). Če kandidat ni izvoljen pri prvem glasovanju,
se lahko opravijo ponovne volitve predsednika vlade na podlagi novih kandidatur.
Kandidature je treba predložiti najpozneje v 14 dneh po prvem glasovanju. Kandidata
(novega ali istega) lahko predlaga predsednik republike, lahko pa ga predlagajo tudi
poslanske skupine ali najmanj 10 poslancev. Ob več vloženih kandidaturah se glasuje o
vsakem kandidatu posebej, s tem da se najprej glasuje o kandidatu, ki ga je predlagal
predsednik republike. Če ta ni izvoljen, se glasuje o drugih kandidatih po vrstnem redu
vloženih kandidatur. Glasovanje se konča, ko je izvoljen predsednik vlade, četudi državni
zbor ni glasoval o vseh predlogih. Če tudi v drugem krogu glasovanja ni izvoljen noben
kandidat, predsednik republike razpusti državni zbor in razpiše nove volitve, razen če
državni zbor v 48 urah z večino opredeljenih glasov navzočih poslancev ne sklene izvesti
ponovnih volitev predsednika vlade. V tem primeru za izvolitev zadošča večina
opredeljenih glasov navzočih poslancev. Na ponovnih volitvah se glasuje o posameznih
kandidatih po vrstnem redu števila glasov, dobljenih pri prejšnjih glasovanjih, nato pa o
novih, do volitev vloženih kandidaturah, med katerimi ima prednost kandidat predsednika
republike. Če tudi pri teh volitvah noben kandidat ne dobi potrebne večine glasov,
predsednik republike razpusti državni zbor in razpiše nove volitve (Vlada RS, 2013).
Ko je predsednik vlade izvoljen, mora v 15 dneh predsedniku državnega zbora oddati
predlog za imenovanje ministrov. Če predsednik vlade v tem času ne predloži sestave
vlade, mu lahko državni zbor določi novi rok. Če predsednik vlade tudi po izteku tega roka
ne predlaga kandidatov za ministre, državni zbor ugotovi, da je predsedniku vlade
prenehala funkcija (Vlada RS, 2013).
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Lista kandidatov za ministre mora vsebovati predpisane podatke, sicer se glasuje samo o
imenovanju tistih ministrov, katerih kandidature so skladne s poslovnikom državnega
zbora. Vsak kandidat se mora predstaviti pristojnemu delovnemu telesu državnega zbora,
najhitreje v 3 in najpozneje v 7 dneh po predložitvi njegove kandidature. Kandidat mora
odgovarjati na vprašanja članov delovnega telesa. Predsednik delovnega telesa takoj,
najpozneje pa v 48 urah po predstavitvi kandidata za ministra pošlje predsedniku
državnega zbora in predsedniku vlade mnenje o primernosti kandidata za ministra.
Mnenje za državni zbor ni obvezujoče. Predsednik vlade lahko najpozneje v 3 dneh po
prejemu mnenja umakne predlog kandidature in lahko hkrati z umikom kandidature
predlaga novega kandidata. Predstavitev na novo predlaganih kandidatov mora biti
opravljena najpozneje v 3 dneh po tem, ko predsednik državnega zbora dobi novi predlog
kandidature (Vlada RS, 2013).
O imenovanju ministrov glasujejo poslanci tako, da glasujejo o listi kandidatov za ministre
kot celoti. Lista je izglasovana, če zanjo glasuje večina poslancev, ki se udeležijo
glasovanja. Če lista ni izglasovana, se opravi novo glasovanje o imenovanju ministrov na
podlagi nove liste kandidatov za ministre. Predsednik vlade mora predložiti novo listo
kandidatov najpozneje v 10 dneh po prvem glasovanju. Če tudi nova lista ni izglasovana,
lahko predsednik vlade predlaga glasovanje o vsakem kandidatu posebej. Glasuje se tako,
da se na listi obkroži zaporedna številka pred imenom kandidata, za katerega se glasuje
(Vlada RS, 2013).
2.1.2 POTRJEVANJE VLADE
Vlada začne opravljati svojo funkcijo, ko sta imenovani več kot dve tretjini ministrov,
vendar se pri tem ne upoštevajo ministri brez resorja. Predsednik vlade mora v 10 dneh
po nastopu funkcije predlagati še neimenovane ministre oziroma obvestiti državni zbor,
katere resorje bo začasno, vendar ne dlje kot za tri mesece prevzel sam ali jih poveril
drugemu ministru. Če državni zbor tudi v treh mesecih po nastopu funkcije vlade ne
imenuje celotne vlade, državni zbor ugotovi, da je funkcija predsedniku vlade in ministrom
prenehala (ZVRS-UPB1, 11. člen).
2.1.3 MENJAVA VLADE
Predsednik vlade in posamezni minister lahko odstopita, predsednik vlade pa lahko
predlaga tudi razrešitev ministra. Vladi avtomatično preneha mandat ob koncu mandata
državnega zbora, v vmesnem obdobju pa jo je mogoče zamenjati s konstruktivno
nezaupnico (ko je na predlog 10 poslancev izglasovan nov mandatar), z zaupnico vladi
(vlada sama predlaga glasovanje o zaupnici) in z interpelacijo. Z interpelacijo je tako kot
celotno vlado mogoče zamenjati tudi posamezne ministre, če državni zbor na njeni
podlagi izglasuje nezaupnico (Vlada RS, 2013).
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2.1.4 SESTAVA VLADE
Vlado Republike Slovenije sestavljajo predsednik, 12 resornih ministrov in en minister brez
resorja: minister brez resorja za področje odnosov med RS in avtohtono slovensko
narodno skupnostjo v sosednjih državah ter med RS in Slovenci po svetu (Vlada RS,
2013).
Vlada je po ustavni ureditvi Republike Slovenije enotno kolegijsko telo, ki nima ne ožje ne
širše sestave, ministri pa imajo enakopraven položaj. Njeni člani ne morejo istočasno
opravljati drugih državnih funkcij, npr. funkcij pravobranilca, sodnika, funkcije v organih
lokalnih skupnosti, funkcije poslanca ali člana državnega zbora. Kadar poslanec zasede
funkcijo ministra, se njegova poslanska funkcija zamrzne. Nadomesti ga član njegove
politične stranke, če pa funkcijo ministra preneha predčasno oziroma med mandatom,
lahko poslansko funkcijo ponovno opravlja oziroma nadaljuje (Virant, 2009, str. 162).
2.1.4.1 Predsednik vlade
Predsednik vlade po ustavni ureditvi Republike Slovenije vodi in usmerja delo vlade, skrbi
za enotnost njene politične in upravne usmeritve, usklajuje delo ministrov, predstavlja
vlado in sklicuje ter vodi njene seje. Predsednik vlade ministrom daje obvezujoče napotke
v zvezi z nalogami, ki izhajajo iz politične usmeritve vlade, pri čemer lahko minister, ki
meni, da obvezujoči napotki predsednika vlade ne izhajajo iz vladnih usmeritev, zahteva,
da vlada obravnava sporna vprašanja (ZVRS, 14. člen).
Predsednik vlade ima tudi pristojnost oziroma pravico od ministra zahtevati poročilo o
njegovem delu oziroma o delu njegovega ministrstva in do zagotovitve ustreznih
informacij ter podatkov, ki jih potrebuje pri opravljanju svoje funkcije (ZVRS, 14. člen).
Predsednik vlade lahko vladi v imenovanje predlaga enega ali več ministrov, ki opravljajo
funkcijo podpredsednika vlade. Minister, ki opravlja funkcijo predsednika vlade, ga
nadomešča v njegovi odsotnosti ali zadržanosti. Predsednika vlade ni mogoče
nadomeščati pri opravljanju nalog, ki zadevajo zaupnico vladi ter imenovanje in razrešitve
ministrov (ZVRS-F, 8. člen).
2.1.4.2 Ministri z resorjem
Poleg predsednika vlade vlado sestavljajo ministri za naslednja področja: finance;
gospodarski razvoj in tehnologijo; izobraževanje, znanost in šport; kulturo; zdravje;
notranje zadeve in javno upravo; zunanje zadeve; pravosodje; delo, družino, socialne
zadeve in enake možnosti; infrastrukturo in prostor; kmetijstvo in okolje ter obrambo
(Vlada RS, 2013).
Ministri so neposredno odgovorni za odločitev vlade in za izvajanje teh odločitev. Vsak
minister v skladu z usmeritvami vlade vodi, predstavlja in daje politične usmeritve za delo
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ministrstva. Ministrstva se tako morajo ravnati po političnih usmeritvah vlade, imajo pa
dolžnost poročanja o svojem delu na svojih upravnih področjih, o izvrševanju zakonov ter
drugih predpisov in poročanja o ukrepih, ki so jih sprejeli na posameznem področju, ter
njihovih učinkih. Minister daje usmeritve tudi organom v sestavi ministrstev, nadzoruje
njihovo delo, izdaja podzakonske predpise in preostale akte, ki so v pristojnosti
ministrstva in ki jih določa zakon (Vlada RS, 2013).
2.1.4.3 Ministri brez resorja
Poleg zgoraj naštetih ministrov ima vlada tudi ministra brez resorja za področje odnosov
med Republiko Slovenijo in avtohtono slovensko narodno skupnostjo v sosednjih državah
ter med Republiko Slovenijo in Slovenci po svetu. Predsednik vlade lahko da pooblastila za
pomoč pri usklajevanju dela ministrov oziroma ministrstev tudi resornemu ministru (ZVRSF, 8. člen).
2.1.4.4 Državni sekretarji
Vsako ministrstvo ima lahko največ dva državna sekretarja ali sekretarki, ki imajo status
funkcionarja. Državni sekretar pomaga ministru pri opravljanju njegove funkcije v okviru
pooblastil, ki mu jih da minister, ga nadomešča na osnovi pisnega pooblastila v času
njegove odsotnosti ali zadržanosti pri vodenju in predstavljanju ministrstva ter
predlaganju gradiv v obravnavo vladi. S podelitvijo pooblastila se minister ne razbremeni
odgovornosti. Minister ne more pooblastiti državnega sekretarja ali koga drugega, da
izdaja predpise in glasuje na seji vlade (Vlada RS, 2013).
Vlada pa lahko tudi na predlog predsednika vlade ali ministra brez resorja imenuje
državnega sekretarja, ki pomaga predsedniku vlade oziroma ministru pri opravljanju
funkcije v okviru danih pooblastil, s tem da ima tudi minister brez resorja lahko največ
enega državnega sekretarja (ZVRS-UPB1, 25. člen).
Državnemu sekretarju preneha funkcija z razrešitvijo, z odstopom in avtomatično s
prenehanjem funkcije tistega, ki ga je predlagal v imenovanje (ZVRS-UPB1, 24. člen).
2.1.4.5 Položajni uradniki
Upravno in strokovno delo na zaokroženem delovnem področju znotraj ministrstva vodijo
generalni direktorji. Imenuje jih vlada na predlog pristojnega ministra po opravljenem
natečajnem postopku po določilih Zakona o javnih uslužbencih. Generalni direktor je za
svoje delo odgovoren ministru (ZDU-1-UPB4, 18. člen).
2.1.4.6 Strateški sveti
Predsednik vlade lahko ustanovi strateške svete. Z aktom o ustanovitvi se določijo naloge
in delovno področje strateškega sveta. Strateški sveti v okviru svojega delovnega področja
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na predlog predsednika vlade obravnavajo posamezna vprašanja in svetujejo ter
pripravljajo mnenja za predsednika vlade. Člane strateškega sveta imenuje predsednik
vlade (ZVRS-UPB1, 23. člen).
2.1.4.7 Uradniški svet
Uradniški svet je samostojen organ, ki skrbi za izvajanje izbire uradnikov na položajih, kot
so generalni direktorji, generalni sekretarji, predstojniki organov v sestavi ministrstev,
predstojniki vladnih služb in načelniki upravnih enot, in daje vladi ter državnemu zboru
mnenja o predpisih, ki urejajo uradniški sistem in položaj uradnikov (ZJU-UPB3, 174 člen).
Svet ima dvanajst članov, imenovanih oziroma izvoljenih na naslednji način (ZJU-UPB3,
175 člen):
− tri člane imenuje predsednik republike izmed strokovnjakov s področja javnega
sektorja;
− tri člane izvolijo izmed sebe uradniki z nazivom prve in druge stopnje v organih
državne uprave;
− dva člana imenujejo reprezentativni sindikati dejavnosti oziroma poklicev v organih
državne uprave;
− štiri člane imenuje vlada na predlog ministra, pristojnega za upravo.
Člani uradniškega sveta so izvoljeni oziroma imenovani za dobo šestih let, pri čemer članu
uradniškega sveta, ki je bil izvoljen ali imenovan namesto člana, ki mu predčasno preneha
mandat, poteče mandat z iztekom mandata celotnega uradniškega sveta. Na konstitutivni
seji člani uradniškega sveta izmed sebe izvolijo predsednika, ki v skladu s sprejetim
poslovnikom o delu uradniškega sveta predstavlja uradniški svet, sklicuje in vodi seje
uradniškega sveta ter obvešča javnost o delu uradniškega sveta. V poslovniku o delu so
natančneje določeni potek sej uradniškega sveta, priprava in posredovanje gradiv za seje
ter odločanje, opredeljen pa je tudi prvi sklic seje uradniškega sveta po imenovanju
oziroma izvolitvi novih članov oziroma po preteku mandata. Predsednik oziroma član
uradniškega sveta lahko tudi odstopi, mandat pa mu lahko predčasno preneha tudi z
razrešitvijo. Razrešitev je možna z upravno odločbo v primeru lastne zahteve, v primeru,
da predsednik ali član uradniškega sveta svojih nalog ne opravlja oziroma jih opravlja
nestrokovno ali v nasprotju s poslovnikom uradniškega sveta. O razrešitvi odloča organ, ki
je pristojen za imenovanje predsednika ali člana uradniškega sveta, kar pomeni, da
predsednika razreši uradniški svet, ki ga je tudi izvolil, o razrešitvi članov uradniškega
sveta iz vrst reprezentativnih sindikatov dejavnosti oziroma poklicev prav tako odloča
uradniški svet, o razrešitvi ostalih članov predlagatelji, pri čemer lahko vlada člana
uradniškega sveta, ki ga je imenovala, razreši ne glede na razloge, navedene v zakonu
(ZJU-UPB3, členi 176–178).
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Naloge oziroma pristojnosti uradniškega sveta, kot jih določa zakon, so (po Korade Purg,
2003):
− določanje standardov strokovne usposobljenosti, meril za izbiro in metod preverjanja
usposobljenosti, kar je podlaga za izvedbo posebnega izbirnega postopka, v katerem
posebna natečajna komisija ugotovi, kateri kandidati so glede na svojo strokovno
usposobljenost primerni za položaj. Uradniški svet je določil standarde strokovne
usposobljenosti v treh sklopih, in sicer gre za izkušnje, znanja in menedžerske
sposobnosti;
− skrbi za izvajanje izbire uradnikov na položajih generalnih direktorjev, generalnih
sekretarjev, predstojnikov organov v sestavi ministrstev, predstojnikov vladnih služb in
načelnikov upravnih enot z imenovanjem posebnih natečajnih komisij. Uradniški svet
imenuje posebno natečajno komisijo za vsak primer posebej, in sicer tako v primeru,
kadar gre za javni, kot tudi v primeru, ko gre za interni natečaj. Zakon določa, da so v
natečajno komisijo lahko imenovani člani uradniškega sveta, uradniki iz organov
državne uprave ter strokovnjaki s področja javne uprave, upravljanja s kadrovskimi viri
in s področja, na katerem bo uradnik na položaju opravljal vodstvene naloge.
Uradniški svet v poslovniku o delu posebnih natečajnih komisij določi sestavo
natečajnih komisij. Posebna natečajna komisija ima praviloma predsednika in najmanj
dva člana. Za imenovanje posameznih posebnih natečajnih komisij ima uradniški svet
na razpolago posebno listo možnih kandidatov za člane posebnih natečajnih komisij,
tako iz vrst uradnikov iz organov državne uprave kot tudi iz vrst zunanjih
strokovnjakov, med katerimi so strokovnjaki iz univerzitetnih vrst in drugi strokovnjaki
za posamezna področja iz različnih organizacij zunaj državne uprave. Posebne
natečajne komisije, imenovane za vsak primer javnega ali internega natečaja posebej,
izvedejo postopek, v katerem najprej ugotovijo, kateri kandidati izpolnjujejo pogoje za
položaj, nato pa še, kateri izmed kandidatov, ki izpolnjujejo pogoje za položaj, so
glede na svojo strokovno usposobljenost primerni za položaj. Kandidatom, ki
izpolnjujejo pogoje in so hkrati tudi primerni za položaj, natečajna komisija izda
odločbo, kandidatom, ki sicer izpolnjujejo pogoje za položaj, pa se, upoštevaje njihovo
strokovno usposobljenost, niso uvrstili med kandidate, ki so primerni za položaj, pa
poseben sklep. Seznam kandidatov, ki so glede na strokovno usposobljenost primerni
za položaj, natečajna komisija predloži funkcionarju, ki je predlagal izvedbo javnega ali
internega natečaja. Dokončna izbira kandidata, ki je najprimernejši za delovno mesto
uradnika na položaju, je v pristojnosti funkcionarja, ki mu je uradnik na položaju
odgovoren, torej ministra, kadar gre za položaj predstojnika organa v sestavi, oziroma
predsednika vlade ali generalnega sekretarja, kadar gre za položaj predstojnika vladne
službe;
− vladi in državnemu zboru daje mnenja o predpisih, ki urejajo uradniški sistem in
položaj uradnikov;
− v sodelovanju z reprezentativnimi sindikati v organu ter strokovnimi združenji javnih
uslužbencev v državnih organih in v upravah lokalnih skupnosti sprejme kodeks etike
javnih uslužbencev v državnih organih in v upravah lokalnih skupnosti;
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−

komisiji za pritožbe lahko predlaga odločanje o razveljavitvi pogodbe o zaposlitvi
oziroma odločbe o imenovanju na naziv, če oceni, da so nastali razlogi za takšen
predlog (na primer, da ni bil izveden predpisan postopek javnega natečaja).

2.1.4.8 Vladne službe
Vlada zaradi lastnega delovanja in zagotavljanja organizacijske, tehnične in strokovne ter
informacijske podpore ustanavlja vladne službe, od katerih so nekatere vezane na
predsednika vlade, nekatere pa na generalnega sekretarja vlade. Predsednik vlade lahko
za te naloge pooblasti tudi resorno ministrstvo (Vlada RS, 2013).
Vladne službe vodijo minister brez resorja, državni sekretar ali direktor, ki so odgovorni
predsedniku vlade, ministru ali generalnemu sekretarju vlade. Predstojnike vladnih služb
imenuje in razrešuje vlada. Vladne službe, ki so vezane na predsednika vlade, so:
Slovenska obveščevalno-varnostna služba, Služba vlade za zakonodajo, Statistični urad
Republike Slovenije, Urad za Slovence v zamejstvu in po svetu ter Urad za
makroekonomske analize in razvoj. Druge, kot so Urad vlade za komuniciranje, Protokol
Republike Slovenije, Urad za varovanje tajnih podatkov, pa so vezane na Generalni
sekretariat vlade (Vlada RS, 2013).
Kot vladna služba deluje tudi že omenjeni Generalni sekretariat vlade. Generalni
sekretariat vlade vodi generalni sekretar, ki ga imenuje in razreši vlada na predlog
predsednika vlade. Generalni sekretar po navodilih predsednika vlade skrbi za pripravo sej
vlade in izvrševanje njenih odločitev ter opravlja druge naloge v zvezi z organizacijo dela v
vladi in vladnih službah. Funkcija mu preneha z razrešitvijo, z odstopom ali s prenehanjem
funkcije predsednika vlade (Vlada RS, 2013).
Generalni sekretar je v praksi v bistvu »podaljšana roka« predsednika vlade, ko gre za
logistično podporo delovanja vlade (Virant, 2009, str. 62).
Tudi Kabinet predsednika vlade deluje kot vladna služba. Predstojnika kabineta
predsednika vlade imenuje in razreši predsednik vlade, zato mu položaj preneha z
razrešitvijo, odstopom ali s prenehanjem funkcije predsednika vlade. Za postopek njegove
izbire se ne uporabljajo določbe Zakona o javnih uslužbencih (Vlada RS, 2013).

2.2 MINISTRSTVA
Zakon o vladi določa ministrstva za (ZVRS, 14. člen; ZVRS-G, 8. člen):
− finance,
− gospodarski razvoj in tehnologijo,
− izobraževanje, znanost in šport,
− ministrstvo za kulturo,
− kmetijstvo in okolje,
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−
−
−
−
−
−
−
−

infrastrukturo in prostor,
notranje zadeve in javno upravo,
obrambo,
pravosodje,
delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti,
zdravje ter
zunanje zadeve in
ministra brez resorja za področje odnosov med Republiko Slovenijo in avtohtono
slovensko narodno skupnostjo v sosednjih državah ter med Republiko Slovenijo in
Slovenci po svetu.

V ministrstvu se lahko imenujeta največ dva državna sekretarja (ZVRS-F, 3. člen).
Ministrstva imajo tudi generalnega sekretarja, ki vodi strokovno delo na področju
upravljanja s kadrovskimi, finančnimi, informacijskimi in drugimi viri ter pomaga ministru
pri koordinaciji med notranjimi organizacijskimi enotami ministrstva. Generalni sekretar je
za svoje delo odgovoren ministru (Vlada RS, 2013).
Število ministrstev naj bi bilo odvisno od upravne racionalnosti, v večji meri pa je odvisno
od koalicijskih pogajanj pri oblikovanju večinske koalicije po parlamentarnih volitvah
(Virant, 2004, str. 96).

2.3 ORGANI V SESTAVI MINISTRSTEV
Zakon o državni upravi določa, da lahko vlada z uredbo ustanovi organ v sestavi
ministrstva za opravljanje specializiranih strokovnih nalog, izvršilnih in razvojnih upravnih
nalog, nalog inšpekcijskega in drugega nadzora in nalog na področju javnih služb (ZDU-1UPB4, 21. člen).
Organi v sestavi so določeni z Uredbo o organih v sestavi ministrstev (Ur. list RS, št.
58/2003) in njenih spremembah in so v letu 2013 naslednji (Vlada RS, 2013):
− Ministrstvo za finance RS:
• Carinska uprava RS,
• Davčna uprava RS,
• Urad RS za preprečevanje pranja denarja,
• Urad RS za nadzor prirejanja iger na srečo,
• Uprava za javna plačila,
• Urad za nadzor proračuna.

− Ministrstvo za notranje zadeve RS:

−

• Policija,
• Inšpektorat za notranje zadeve,
• Inšpektorat za javno upravo.
Ministrstvo za zunanje zadeve RS:
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• Službe vlade za razvoj in evropske zadeve.
Ministrstvo za pravosodje RS:
• Uprava za izvrševanje kazenskih sankcij.
− Ministrstvo za obrambo RS:
• Generalštab Slovenske vojske,
• Uprava RS za zaščito in reševanje,
• Inšpektorat RS za obrambo,
• Inšpektorat RS za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami.
− Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve RS:
• Inšpektorat za delo.
− Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo RS:
• Urad RS za varstvo konkurence,
• Tržni inšpektorat RS,
• Urad RS za intelektualno lastnino,
• Urad RS za meroslovje.
− Ministrstvo za kmetijstvo in okolje RS:
• Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja,
• Agencija RS za okolje,
• Fitosanitarna uprava RS,
• Inšpektorat RS za kmetijstvo, gozdarstvo, hrano in okolje,
• Uprava RS za jedrsko varnost,
• Veterinarska uprava.
− Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport RS:
• Inšpektorat RS za šolstvo in šport,
• Urad za mladino,
• Inšpektorat RS za elektronske komunikacije, elektronsko podpisovanje in pošto,
• Arhiv RS.
− Ministrstvo za kulturo RS:
• Inšpektorat RS za kulturo in medije.

− Ministrstvo za infrastrukturo in prostor RS:

−

• Uprava RS za pomorstvo,
• Direkcija RS za ceste,
• Geodetska uprava Republike Slovenije,
• Inšpektorat RS za promet, energetiko in prostor.
Ministrstvo za zdravje RS:
• Urad RS za kemikalije,
• Uprava RS za varstvo pred sevanji,
• Zdravstveni inšpektorat RS.

2.4 UPRAVNE ENOTE
Upravne enote so teritorialni organ državne uprave, ustanovljene na podlagi Zakona o
upravi (Ur. list RS, št. 67/94), ki imajo svojo delovno področje, pristojnosti, funkcije in
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teritorij. Splošne naloge upravne enote določa Zakon o državni upravi. Temeljna
pristojnost upravne enote je odločanje o upravnih zadevah iz državne pristojnosti na prvi
stopnji. Delovno področje upravne enote je enako delovnemu področju ministrstev,
katerih naloge se teritorialno izvajajo preko upravne enote. Območja upravnih enot, ki se
določijo tako, da je zagotovljeno racionalno in učinkovito opravljanje upravnih nalog,
določi vlada z uredbo in praviloma obsegajo območje ene ali več lokalnih skupnosti (ZDU1-UPB4, 43. člen).
Z Uredbo o teritorialnem obsegu upravnih enot v Republiki Sloveniji je določenih 58
upravnih enot (slika 1). Notranjo organizacijo upravne enote določi načelnik upravne
enote v soglasju z vlado (ZDU-1-UPB4, 45. člen).
Upravno enoto vodi načelnik, ki je javni uslužbenec na položaju in se imenuje za obdobje
petih let z možnostjo ponovnega imenovanja. Razpis za načelnika se pripravi v skladu z
zakonom, ki ureja položaj javnih uslužbencev (izvede se javni razpis, izbere
najprimernejšega kandidata in sklene pogodba o zaposlitvi). Načelnik upravne enote
predstavlja upravno enoto, izdaja odločbe v upravnem postopku na prvi stopnji,
koordinira delo notranjih organizacijskih enot, zagotavlja opravljanje strokovnih in drugih
nalog, ki so skupne notranjim organizacijskim enotam, opravlja druge organizacijske
naloge v zvezi z delovanjem upravne enote, odloča o pravicah ter dolžnostih in delovnih
razmerjih delavcev v upravni enoti in o drugih kadrovskih vprašanjih ter skrbi za
sodelovanje z lokalnimi skupnostmi (Lavtar, 2008, str. 7 in 8). Odgovoren je ministru,
pristojnemu za upravo, in vladi. Razreši se ga, če se ugotovi, da svojih nalog ne izvršuje
pravilno in pravočasno. Upravna enota je notranje organizirana na oddelke po področjih in
opravlja zadeve s svojega delovnega področja pod strokovnim vodstvom ministrstev
(Virant, 1998, str. 111 in 112).
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Slika 1: Upravne enote v Slovenji

UE
UE
UE
UE
UE
UE
UE
UE
UE
UE
UE
UE
UE
UE
UE
UE
UE
UE
UE
UE

Ajdovščina
Brežice
Celje
Cerknica
Črnomelj
Domžale
Dravograd
Gornja Radgona
Grosuplje
Hrastnik
Idrija
Ilirska Bistrica
Izola
Jesenice
Kamnik
Kočevje
Koper
Kranj
Krško
Laško

UE
UE
UE
UE
UE
UE
UE
UE
UE
UE
UE
UE
UE
UE
UE
UE
UE
UE
UE
UE

Lenart
Lendava
Litija
Ljubljana
Ljutomer
Logatec
Maribor
Metlika
Mozirje
Murska Sobota
Nova Gorica
Novo mesto
Ormož
Pesnica
Piran
Postojna
Ptuj
Radlje ob Dravi
Radovljica
Ravne na Koroškem

UE
UE
UE
UE
UE
UE
UE
UE
UE
UE
UE
UE
UE
UE
UE
UE
UE
UE

Ribnica
Ruše
Sevnica
Sežana
Slovenj Gradec
Slovenska Bistrica
Slovenske Konjice
Šentjur pri Celju
Škofja Loka
Šmarje pri Jelšah
Tolmin
Trbovlje
Trebnje
Tržič
Velenje
Vrhnika
Zagorje ob Savi
Žalec

Vir: MNZ (2013a).

Upravne enote odločajo na prvi stopnji o upravnih zadevah iz državne pristojnosti.
Opravljajo določene naloge iz pristojnosti ministrstev, zlasti nadzor nad zakonitostjo dela
organov lokalnih skupnosti in nadzor nad primernostjo in strokovnostjo dela teh organov v
zadevah iz državne pristojnosti, ki so prenesene na lokalno skupnost (MNZ, 2013).
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2.5 JAVNE AGENCIJE IN DRUGI NOSILCI JAVNIH POOBLASTIL
Javne agencije so kot neodvisne upravne institucije izločene iz državne uprave. Po ZDU-1
(14. in 15. člen) imajo položaj nosilcev javnih pooblastil, ki poleg upravnih organov, to je
ministrstev, organov v sestavi ministrstev in upravnih enot, opravljajo upravne naloge.
Vendar pa za razliko od ministrstev in upravnih enot niso niti približno tako enotno
urejene, temveč prej nasprotno. Javne agencije se praviloma ustanovi s področnim
zakonom. Takšen način ustanovitve pa povzroča velike razlike med javnimi agencijami.
Zakonodajalec je sprejel zakon, ki vprašanje javnih agencij ureja le statusno, vsebinsko pa
prepušča področnim zakonom. Javna agencija se lahko ustanovi samo na podlagi
posebnega pooblastila v področnem zakonu (ZJA, 2. člen). Ustanovitelj javne agencije je
lahko Republika Slovenija oziroma v njenem imenu Vlada Republike Slovenije,
samoupravna lokalna skupnost ali zveza samoupravnih lokalnih skupnosti (ZJA, 5. člen).
Ustanovitelj imenuje in razrešuje direktorja in člane sveta javne agencije, razen ko ni z
ustanovnim aktom določeno drugače, daje soglasje k programu dela in finančnem načrtu
ter k letnemu poročilu in drugim poročilom javne agencije (ZJA, 8. člen).
Temeljne naloge javne agencije se delijo v štiri skupine:
− razvojne naloge: te obsegajo zlasti svetovanje, opravljanje strokovnih, razvojnih nalog
za državne organe, lokalne skupnosti ter fizične ali pravne osebe, sprejemanje
ukrepov iz lastne pristojnosti ter razporejanje in dodeljevanje finančnih spodbud in
drugi sredstev (ZJA, 29. člen);
− strokovne naloge: državni organi, organi lokalnih skupnosti ter osebe javnega prava so
dolžni za potrebe priprave strokovnih analiz ter drugih vrst obdelav podatkov javni
agenciji proti plačilu posredovati podatke, ki jih potrebuje za njihovo pripravo (ZJA,
30. člen);
− nadzorstvene naloge: te vključujejo nadzor primernosti in strokovnosti dela pravnih in
fizičnih oseb, katerim dodeljuje finančna sredstva ali druge oblike spodbud, ter drugih
oseb, za katere zakon tako določa. Agencija o opravljanju nadzora izdaja poročila
(ZJA, 31. člen);
− druge naloge: v skladu z ustanovitvenim aktom opravlja v interesu še druge naloge. O
javnopravnih stvareh iz pristojnosti javne agencije odloča direktor oziroma iz njegove
strani pooblaščene osebe v skladu z Zakonom o upravnem postopku (ZJA, 32. člen).
Na
−
−
−
−
−
−
−
−

območju Republike Slovenije delujejo naslednje agencije (Vlada RS, 2013):
Agencija za energijo,
Agencija za javnopravne evidence in storitve,
Agencija za pošto in elektronske komunikacije,
Agencija za radioaktivne odpadke,
Agencija za trg vrednostnih papirjev,
Agencija za zavarovalni nadzor,
Javna agencija Republike Slovenije za podjetništvo in tuje investicije,
Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije,
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−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

Javna agencija za regionalni razvoj,
Javna agencija za tehnološki razvoj Republike Slovenije,
Javna agencija za železniški promet,
Javna agencija Republike Slovenije za zdravila in medicinske pripomočke,
Javna agencija Republike Slovenije za varnost prometa,
Javna agencija Republike Slovenije za podjetništvo in tuje investicije,
Javna agencija za knjigo Republike Slovenije,
Tehnološka agencija Slovenije,
Javna agencija za civilno letalstvo Republike Slovenije,
Javna agencija Republike Slovenije za varstvo konkurence.
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3 JAVNI USLUŽBENCI

Družbeni položaj javnega uslužbenca je bil in je še danes drugačen od položaja osebe,
zaposlene v zasebnem sektorju. Njegov položaj se je skozi zgodovino spreminjal. V
začetku se je služba v javni upravi enačila z izvajanjem oblasti, kar pomeni, da je bil javni
uslužbenec obravnavan kot del oblastne strukture. Po kasnejšem pojmovanju je služba v
javni upravi pomenila privilegij, ki je imetniku prinesel določene koristi. Sodobni pogled na
službo v javni upravi in širše v javnem sektorju razume kot družbeno koristno funkcijo
(Virant, 1998, str. 187).
Javni uslužbenci so vsi posamezniki, ki sklenejo delovno razmerje v javnem sektorju, ki ga
sestavljajo (ZJU-UPB3, 1. člen):
− državni organi in uprave samoupravnih lokalnih skupnosti,
− javne agencije, javni skladi, javni zavodi in javni gospodarski zavodi,
− druge osebe javnega prava, če so posredni uporabniki državnega proračuna ali
proračuna lokalne skupnosti.
Javni uslužbenci opravljajo naloge, pomembne za celotno družbeno skupnost, saj je del
aparata, ki je zadolžen za izvrševanje javnega interesa, ki se po demokratični poti izraža v
obliki zakonov, proračuna in drugih političnih odločitev, hkrati pa pripravlja strokovno
podlago za politično odločanje. Od strokovnosti in učinkovitosti javnih uslužbencev in s
tem javne uprave je odvisno delovanje celotne državne in lokalnih skupnosti (Virant,
2002, str. 188).
Sistem javnih uslužbencev temelji na klasifikaciji delovnih mest, pri čemer deloma ločuje
delovna mesta od nazivov tako, da uvaja pregleden sistem nazivov, delovnih mest in
položajev; ter na klasifikaciji javnih uslužbencev. V sistemu javnih uslužbencev se delovna
mesta razvrščajo glede na zahtevnost delovnega mesta ter na druge okoliščine delovnih
razmer oziroma pogoje, potrebne za opravljanje tega dela (ZJU-UPB3, 78. člen), pri čemer
se med bistvene pogoje šteje zahtevana strokovna izobrazba oziroma poklicna
klasifikacija. V sistemu javnih uslužbencev se delovna mesta delijo na (ZJU-UPB3, 23.
člen):
− uradniška delovna mesta in
− strokovno-tehnična delovna mesta.
Zakon o javnih uslužbencih razvršča delovna mesta zaradi priprave posameznih aktov o
notranji organizaciji in sistematizaciji delovnih mest in zaradi uvrščanja delovnih mest v
določene plačne razrede v skladu z zakonodajo, ki ureja plačni sistem v javni upravi. Poleg
razvrstitve delovnih mest na uradniška in strokovno-tehnična delovna mesta jih zakon
razporedi tudi v pregleden sistem nazivov in položajev. Uradniki svoje delo opravljajo v
nazivu, katerega določitev je eden izmed pogojev za opravljanje dela, s tem pa tudi
kriterij za poimenovanje statusa uradnika. Vsako uradniško delovno mesto se lahko
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opravlja v treh nazivih z izjemo najvišjega oziroma prvega kariernega sistema (ZJU,
2002).
Zakonodajalec je določil pet tipov delovnih mest oziroma 16 nazivov v petih kariernih
razredih. Nazivi (ZJU-UPB3, 85. člen) po kariernih razredih se delijo tako, da:
− prvi karierni razred vsebuje:
• naziv prve stopnje – višji sekretar,
• naziv druge stopnje – sekretar,
• naziv tretje stopnje – podsekretar.
− drugi karierni razred vsebuje:
• naziv četrte stopnje – višji svetovalec I,
• naziv pete stopnje – višji svetovalec II,
• naziv šeste stopnje – višji svetovalec III.
− tretji karierni razred vsebuje:
• naziv sedme stopnje – svetovalec I,
• naziv osme stopnje – svetovalec II,
• naziv devete stopnje – svetovalec III.
− četrti karierni razred vsebuje:
• naziv desete stopnje – višji referent I,
• naziv enajste stopnje – višji referent II,
• naziv dvanajste stopnje – višji referent III.
− in peti karierni razred vsebuje:
• naziv trinajste stopnje – referent I,
• naziv štirinajste stopnje – referent II
• naziv petnajste stopnje – referent III,
• naziv šestnajste stopnje – referent IV.
Zakonodajalec je poleg zgoraj naštetih nazivov določil tudi pogoje za pridobitev naziva
(ZJU-UPB3, 86. do 89. člen), ki se nanašajo zlasti na:
− predpisano izobrazbo, v zakonu je določena najnižja stopnja strokovne izobrazbe za
posamezni karierni razred;
− strokovni izpit, ki ga lahko uradniki opravijo v enem letu po imenovanju v uradniški
naziv oziroma do sklenitve delovnega razmerja, če ga ne opravijo, je to lahko tudi
razlog za razveljavitev imenovanja v naziv oziroma prenehanje delovnega razmerja;
− delovne izkušnje;
− znanje uradnega jezika;
− znanje jezika narodnostnih skupnosti in
− druge pogoje, kot so npr. državljanstvo Republike Slovenije, da oseba ni bila
pravnomočno obsojena zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti, in da ni bila obsojena na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest
mesecev ali da zoper osebo ni vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega
kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti.
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Po Zakonu o javnih uslužbencih (ZJU) javna podjetja in gospodarske družbe, v katerih ima
večinski delež oziroma prevladujoč vpliv država ali lokalna skupnost, niso del javnega
sektorja po tem zakonu. Ravno tako tudi funkcionarji niso javni uslužbenci. Bistvena
razlika med javnim uslužbencem in funkcionarjem je, da je funkcionar na položaj v upravi
imenovan neposredno ali posredno na podlagi političnih kriterijev. Njegov položaj je vezan
na mandatno obdobje, za katero je bil izvoljen ali imenovan. Funkcionarji so del sistema
državne oblasti s pooblastilom za odločanje o javnih zadevah (Haček, 2001, str. 49).

3.1 URADNIŠKA DELOVNA MESTA
Uradniška delovna mesta so tista delovna mesta, na katerih se opravljajo javne naloge.
Javne naloge so tiste naloge, ki so neposredno povezane z izvrševanjem oblasti ali z
varstvom javnega interesa (ZJU-UPB3, 23. člen). Vlada Republike Slovenije si je ob
navedeni definiciji pridržala oblikovanje kriterijev za določitev delovnih mest, na katerih se
opravljajo javne naloge. Tako so uradniška delovna mesta (Uredba o notranji organizaciji,
sistemizaciji, delovnih mestih in nazivih v organih javne uprave in v pravosodnih organih,
51. člen) tudi delovna mesta vodij finančne, računovodske, kadrovske, pravne službe,
službe za informatiko, glavne pisarne in službe za stike z javnostjo. Kot uradniška delovna
mesta pa se lahko sistematizirajo tudi delovna mesta javnih uslužbencev, ki so bistvenega
pomena za izvrševanje nalog organa in za opravljanje katerih je zahtevano poznavanje
javnih nalog organa ter najmanj visoka strokovna izobrazba (ibidem).

3.2 STROKOVNO-TEHNIČNA DELOVNA MESTA
Strokovno-tehnična delovna mesta so tista delovna mesta javnih uslužbencev, na katerih
se opravljajo spremljajoča dela. Spremljajoča dela so dela na področju kadrovskega in
materialno-finančnega poslovanja, tehnična in podoba dela ter druga dela, ki jih je treba
opravljati zaradi nemotenega izvajanja javnih nalog organa. Kot taka pa se lahko
sistemizirajo tudi delovna mesta, na katerih se izvajajo enostavna upravna opravila
oziroma naloge, ki sicer sodijo v delovno področje državnega organa ali organa lokalne
skupnosti, oziroma naloge, za katere je bila ustanovljena oseba javnega prava, vendar pa
po svojo vsebini predstavljajo strokovno-tehnične naloge, ne uradniških nalog (ibidem).

3.3 NAPREDOVANJE JAVNIH USLUŽBENCEV
Napredovanje zaposlenih v javni upravi pomeni prehod iz trenutnega delovnega mesta z
določeno stopnjo zahtevnosti na novo, v veliki meri zahtevnejše delovno mesto. Možnosti
za napredovanje javnih uslužbencev so odvisne predvsem od štirih dejavnikov, in sicer: ali
določena organizacija raste ali upada, od organizacijske oblike piramide, od števila
imenovanih na posamezna delovna mesta od zunaj ter od dobe, ki jo javni uslužbenec
prebije na posameznem delovnem mestu (Bučar, 1969, str. 611). Velik del javnih
uslužbencev nima veliko možnosti za napredovanje na višja delovna mesta, pa čeprav z
»nabiranjem« let svoje delovne dobe pridobivajo na znanju, predvsem pa tudi na
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izkušnjah. Zato bi moral vsak sistem tudi takšnim uslužbencem zagotoviti možnost
napredovanja v določeni višji plačilni razred, upoštevajoč delovno dobo javnega
uslužbenca. Pri tem ne gre za tolažilno napredovanje, temveč napredovanje, ki je
utemeljeno v naravi dela, saj ima tak posameznik z leti tudi več izkušenj in znanja. Takšno
avtomatično napredovanje pa ni primerno za napredovanje uslužbencev v višji naziv
oziroma višjo skupino, saj bi to lahko pomenilo, da so tisti najbolj sposobni obsojeni na
čakanje, da jim ustrezna leta službene dobe omogočijo položaj, ki ga na podlagi lastne
sposobnosti niso zmožni doseči (Bučar, 1969, str. 612).
Napredovanje je neposredno povezano z odprtostjo oziroma zaprtostjo sistema v
primerjavi z zaposlenimi v zasebnem sektorju, 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 delovna mesta, od tu dalje pa je mogoče napredovati na
podlagi uspeha pri delu in delovnih sposobnosti. Zgolj in samo odprt sistem bi pomenil, da
napredovanja znotraj sektorja ni ter da se vsa delovna mesta od najnižjega do najvišjega
zapolnjujejo na podlagi javnega natečaja. To pa bi pomenilo, da se višje delovno mesto
lahko pridobi le preko kandidiranja na javnem natečaju skupaj z osebami iz zasebnega
sektorja in na ta način doseže cilj, ki bi se v kariernem sistemu pridobil z napredovanjem.
Popolnoma odprtih in popolnoma zaprtih kariernih sistemov ni, saj gledano
primerjalnopravno, vse ureditve upoštevajo možnost napredovanja ali pa zaposlovanja na
podlagi natečaja tudi iz zasebnega sektorja (Zupan Novak, 2007, str. 23).
Zakonska ureditev sistema napredovanja je ključnega pomena z vidika motivacije javnega
uslužbenca, saj ta pri svojem delu dokazuje svoje sposobnosti, pomembna pa je tudi z
vidika zagotavljanja varnosti, da se s trajanjem delovne dobe položaj javnega uslužbenca
znotraj organa javne uprave lahko spreminja na bolje. Tako je za dosego prvega cilja
primernejši sistem odprtega napredovanja, za dosego drugega pa sistem avtomatičnega
napredovanja in ravno zaradi tega se v praksi uporabljajo različne kombinacije obeh
sistemov (Haček, 2001, str. 83 in 84).
Zakon o javnih uslužbencih, kot je bilo že navedeno, ima pregleden sistem nazivov,
delovnih mest in položajev. Uradniki opravljajo delo v nazivu, ki jih je šestnajst, število
tipov delovnih mest pa je nižje in se skrči na skupaj pet tipov delovnih mest (referent, višji
referent, svetovalec, višji svetovalec in sekretar) in vodstvene položaje. Tako lahko
uradnik 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), v
okviru petih kariernih razredov. Zakon sam pregledno omogoča napredovanje v višji naziv
na istem delovnem mestu (ZJU, 85. člen).
Pri tem sistem temelji na kombinaciji kariernega in pozicijskega sistema, saj bi povsem
zaprt sistem zaradi majhnosti države in omejenih človeških virov pomenil zavoro pri
razvoju uprave (Haček, 2001, str. 153).
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3.3.1 NAČIN NAPREDOVANJA
Uradniki lahko napredujejo v višji naziv (vertikalno napredovanje), uradniki in drugi javni
uslužbenci pa lahko napredujejo tudi v višji plačni razred, skladno z Zakonom o sistemu
plač v javnem sektorju (horizontalno napredovanje). Kot vidimo, gre pri obeh sistemih za
napredovanje z možnostjo prehoda na višje delovno mesto ali pa gre za napredovanje na
istem delovnem mestu s povišanjem plače (Haček, 2001, str. 133).
3.3.1.1 Vertikalno napredovanje
Uredba o napredovanju uradnikov v naziv (v nadaljevanju UNUN)
napredovanje v višji naziv. Uradnik lahko napreduje v višji naziv,
predpisi predpisane pogoje, ki so (3. člen):
− predpisana stopnja izobrazbe,
− delovne izkušnje,
− ni bil disciplinsko kaznovan,
− izpolnjuje predpisane pogoje za imenovanje v višji naziv,
− dela na uradniškem delovnem mestu, na katerem se delo lahko
nazivu, in
− ni bil pravnomočno obsojen za kaznivo dejanje, storjeno na delu

predpisuje pogoje za
če izpolnjuje za to s

opravlja tudi v višjem
ali v zvezi z delom.

Poleg naštetih pogojev je za napredovanje zelo pomembna tudi ocena delovne
uspešnosti, s katero je uradnik ocenjen na podlagi Uredbe o napredovanju javnih
uslužbencev v plačilne razrede (v nadaljevanju UNJUPR). Tako mora uradnik do drugega
kariernega razreda doseči v nazivu iste stopnje trikrat oceno odlično ali štirikrat najmanj
oceno zelo dobro ali petkrat najmanj oceno dobro. Uradnik lahko v višji naziv napreduje
tudi, ko glede na točkovanje ocen, določeno v uredbi (ocene in točke so: odlično 5 točk,
zelo dobro 4 točke, dobro 3 točke, zadovoljivo 2 točke in nezadovoljivo se ne točkuje), ki
ureja napredovanje javnih uslužbencev v višji plačni razred, doseže 16 točk v štirih letih,
pri čemer se število točk, določenih za oceno zadovoljivo, ne upošteva. V naziv kariernega
razreda druge stopnje uradnik napreduje, ko v nazivu iste stopnje doseže petkrat oceno
odlično ali šestkrat najmanj oceno zelo dobro, in v naziv prvega kariernega razreda, ko v
nazivu iste stopnje doseže sedemkrat oceno odlično. Napredovanje na podlagi ocene
delovne uspešnosti ni možno v več kot eno stopnjo višji naziv od naziva, ki ga je imel
uradnik pred izpolnitvijo pogojev za napredovanje (UNJUPR, 5. člen).
Iz zapisanega izhaja, da je ocenjevanje zaposlenih eden izmed ključnih dejavnikov
napredovanja in zato sta zelo pomembna znanje in nepristranskost tistih, ki ocenjujejo, in
sicer znanje s področja menedžmenta človeških virov in upravljanja delovne uspešnosti,
saj spremljanje in analiziranje te ni mogoče brez definiranja vloge, dogovora o nalogah in
ciljih ter dogovora o pričakovanjih, hkrati pa tudi ustreznega vodenja in motiviranja,
znotraj katerega je pomembna tudi metoda 3MD. Gre za metodo trimesečnih dogovorov,
pri katerih je izhodišče to, da delavec pripravi seznam nalog za naslednje tri mesece ter
opredeli roke, do kdaj jih bo opravil. Vodja mu pri tem pomaga uskladiti naloge in
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postaviti prioritete. Dogovor podpišeta oba sodelavca, pri čemer jima ta služi kot rokovnik
oziroma nadrejenemu kot pregled nad obremenjenostjo sodelavcev in za seznanjenost,
kdo je s čim zaposlen (Zupan, 2007, str. 106).
Uredba o napredovanju uradnikov v naziv pri napredovanju v višji naziv dopušča
naslednje izjeme (8. in 9. člen):
− kadar je uradnik ocenjen z eno oceno odlično in so njegove strokovne kakovosti
izjemnega pomena za organ. Izpolnjevanje tega pogoja na predlog nadrejenega
ugotovi predstojnik, število takih napredovanj ne sme presegati deleža 5 % uradnikov
v organu, ki so bili za isto leto ocenjeni z oceno odlično;
− v primeru premestitve uradnika gre tudi za napredovanje, ki pomeni izjemo, saj
uradnik lahko napreduje za eno ali dve stopnji višji naziv, če je premeščen na
zahtevnejše delovno mesto, na katerem se lahko naloge opravljajo le v višjem nazivu.
Napreduje lahko le v najnižji naziv, v katerem se lahko opravljajo naloge na tem
delovnem mestu.
Predlog in obrazložitev za napredovanje v višji naziv poda nadrejeni predstojniku, ki mora
najkasneje v 30 dneh od preverjanja izpolnjevanja pogojev ugotoviti izpolnjevanje
pogojev za napredovanje in odločiti o napredovanju. Pravice, ki izhajajo iz višjega naziva,
pa pripadajo uradniku od 1. maja v koledarskem letu oziroma z dnem premestitve, kadar
je uradnik napredoval na zahtevnejše delovno mesto (UNUN, 12. člen).
3.3.1.2 Horizontalno napredovanje
Horizontalno napredovanje javnih uslužbencev ureja sistemski zakon s področja plač v
javnem sektorju. O napredovanju v višji plačni razred odloča predstojnik organa in mora
najmanj enkrat letno preveriti izpolnjevanje pogojev za napredovanje. Javni uslužbenci na
delovnih mestih, kjer je mogoče napredovanje v višji naziv, lahko v posameznem nazivu
napredujejo največ za pet plačnih razredov. Javni uslužbenci, ki so na delovnih mestih,
kjer ni mogoče napredovati v nazivu, pa lahko na delovnem mestu napredujejo za največ
deset plačnih razredov (Zupan, 2007, str. 106).
V višji plačni razred ne more napredovati javni uslužbenec, ki je sklenil delovno razmerje
za določen čas in se mu je v primerih, določenih z zakonom, že osnovna plača povečala.
Lahko pa napreduje v višji plačni razred tisti javni uslužbenec, ki lahko opravlja delo na
delovnem mestu z eno stopnjo nižjo strokovno izobrazbo od zahtevane in mu zaradi tega
pripada plača, ki je za tri plačne razrede nižja od osnovne plače delovnega mesta, na
katerem opravlja delo. V višji plačni razred pa ne morejo napredovati funkcionarji (Zupan,
2007, str. 106).
Javni uslužbenec lahko napreduje vsaka tri leta za en plačni razred, če za to izpolnjuje
pogoje, ki so predvsem izkazana uspešnost v napredovalnem obdobju. Uspešnost se
podobno kot ocenjevanje delovnih in strokovnih kakovosti javnega uslužbenca ocenjuje
glede na rezultate dela, samostojnost, ustvarjalnost in natančnost pri delu, zanesljivosti
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pri opravljanju dela ter kakovostno sodelovanje in organizacijo dela. Javni uslužbenec
lahko, če izpolnjuje pogoje, ob svojem prvem in drugem napredovanju napreduje za
največ dva plačna razreda. Kot napredovalno obdobje se šteje čas od zadnjega
napredovanja v višji plačni razred, in sicer se za napredovalno obdobje upošteva čas, ko
je javni uslužbenec delal na delovnih mestih, za katere je predpisana enaka stopnja
izobrazbe (Zupan, 2007, str. 106).
»Z napredovanjem v nazivu se lahko javni uslužbenec uvrsti v plačni razred, ki je uvrščen
v višji tarifni razred kot plačni razred za določitev osnovne plače delovnega mesta oziroma
naziva, na katerem napreduje, vendar ne višje, kot je določen najvišji plačni razred plačne
podskupine« (ZSPJS-UPB7, 18. člen).
Ob prvi zaposlitvi v javnem sektorju se javni uslužbenec praviloma uvrsti v plačni razred, v
katerega je uvrščeno delovno mesto oziroma naziv, za katerega je javni uslužbenec sklenil
delovno razmerje. Če pa organ ugotovi, da javni uslužbenec izpolnjuje pogoje za uvrstitev
v višji plačni razred, ga že ob prvi zaposlitvi uvrsti v plačni razred, ki ga je mogoče doseči
z napredovanjem. Če pa bi bil javni uslužbenec zaradi napredovanja na bolj zahtevno
delovno mesto oziroma v višji naziv uvrščen v nižji plačni razred, obdrži tistega, ki ga je
dosegel pred tem napredovanjem (Zupan, 2007, str. 105).
3.3.2 DEJAVNIKI NAPREDOVANJA
V literaturi, ki obravnava tematiko napredovanja, se kot najpogostejši dejavniki
napredovanja omenjajo: izobrazba, specifični poklicni viri, spol in starost (Ivančič, 1999).
Ivančič (1999, str. 122) ugotavlja, da je izobrazba osrednji dejavnik, ki določa individualne
priložnosti za prehode med posameznimi položaji na trgu dela. Tudi Možina in ostali
(2002, str. 66) opozarjajo na soodvisnost podsistema izobraževanja in podsistema
napredovanja. Tako na primer teorija človeškega kapitala pravi, da se vlaganje v
izobraževanje v mladosti in zgodnji odraslosti povrne v času delovnega obdobja v obliki
višjih dohodkov in dostopa do boljših poklicnih položajev (Ivančič, 1999, str. 122). Možina
in ostali (2002, str. 31) poudarjajo potrebo po naraščanju vse bolj izobraženih in
usposobljenih delavcev, saj se glavnina njihovega dela nanaša na inoviranje,
prepoznavanje stvari na drugačen način in odzivanje na zahteve. Tako imamo na eni
strani potrebe posameznikov po doseganju višje izobrazbe, na drugi strani pa je to tudi
interes organizacij.
Ivančič med specifične poklicne resurse uvršča zlasti neformalno izobraževanje (tj.
usposabljanje) in delovne izkušnje. Pri usposabljanju opozarja na pomen usposablja s
tem, ko omenja Thurowa (1975), ki utemeljuje, da so kvalifikacije, ki se potrebne za
opravljanje določenega dela, pridobijo na delovnem mestu z usposabljanjem. Pri tem loči
usposabljanje za trenutno delo, ki lahko delavca celo priklepa na to delovno mesto in tako
zmanjšuje njegovo mobilnost in usposabljanje, ki ni povezano z delom in lahko deluje kot
dodatna konkurenčna prednost pri interorganizacijski mobilnosti. Navaja še, da se delovne
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izkušnje ali delovni staž uporabljajo kot kazalnik obsega pridobljenega specifičnega
človeškega kapitala po vstopu na trg dela (Thurow v: Ivančič, 1999, str. 124).
Na drugi strani pa Možina in ostali (2002, str. 30) poudarjajo pomen znanja za podjetja
(organizacije) in pravijo, da bo v prihodnje še večji poudarek na znanju, ki bo najnovejše
narave in s katerim bodo zaposleni lahko ustvarjali novo vrednost. Poudarjajo tudi, da bi
morali biti posamezniki pripravljeni na (pre)usposabljanje vsaj trikrat do štirikrat v delovni
karieri, kar posebej velja za ključne strokovnjake in menedžerje. Ignjatović (2002, str. 10)
pa po drugi strani opozarja, da postaja izobraževanje in usposabljanje vse bolj povezano z
delovnim okoljem. V povezavi s tem se vse bolj uveljavlja koncept učeče se organizacije.
Torej, konstantna izobraževanja in usposabljanja v organizacijah niso več izbira, temveč
postajajo nujnost, saj nestabilno okolje, v katerem se nahajamo, zahteva večjo
prilagodljivost in višjo produktivnost.
Ivančič (1999, str. 126) navaja, da proučevanje delovne zgodovine žensk kaže, da ženske
redkeje napredujejo na delovnem mestu in imajo manj stabilne zaposlitve v primerjavi z
moškimi, pri čemer pa ugotavlja, da v Sloveniji ni večjih razlik v udeležbi žensk in moških
na trgu dela.
Granovetter (1981, v: Ivančič, 1999, str. 125) je dokazal, da so mladi bolj nagnjeni k
menjavanju zaposlitve, saj iščejo poklicni položaj, ki bi bil najbolj usklajen z njihovimi
pričakovanji, pozneje, ko najdejo zase najboljši položaj, se na njem ustalijo. Ivančič
(1999, str. 125) omenja tudi teorije zgodnje, srednje in pozne poklicen kariere, ki
povezujejo razvoj individualnih poklicnih karier s potekom življenjskih ciljev.
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4 MOTIVACIJA ZAPOSLENIH

Kadar motivacijo proučujemo v povezavi z organizacijo, sta zanjo značilna najmanj dva
pomena. Motivacijo lahko označimo kot eno izmed strategij menedžmenta, s katero si
menedžerji prizadevajo prepričati zaposlene, da bi s svojim delom dosegli najboljše
rezultate. Drugi pomen motivacije pa izhaja iz psihološkega koncepta in se nanaša na
mentalno stanje posameznika (Treven, 1998, str. 106). Avtorji opredeljujejo motivacijo na
različne načine, in sicer:
− Robbins (v: Treven, 1998, str. 106) opredeljuje motivacijo kot pripravljenost na akcijo,
da bi zadovoljili potrebo posameznika;
− Landy in Becker (v: Treven, 1998, str. 106) pravita, da je motivacija povezana s
posameznikovim duševnim stanjem in se nanaša na sprejem, usmeritev, vztrajnost,
intenzivnost in konec določene oblike vedenja;
− po mnenju Možine (v: Treven, 1998, str. 106) je problem motivacije v bistvu problem
mobilizacije in usmerjanja energije k postavljenemu cilju;
− motivacija vključuje dejavnike, ki usmerjajo in uravnavajo vedenje ljudi (Feldman v:
Treven, 1998, str. 106).
Na motivacijo vplivajo številni dejavniki, vendar bom v magistrskem delu obravnaval zgolj
tri, katerih medsebojna interakcija lahko vpliva na uspešno delo posameznika. Poglavitno
interakcijo oblikujejo (Lipičnik, 1998, str. 162–163):
− razlike med posamezniki: ker je vsak človek edinstven, se njegove individualne
značilnosti, kot so osebne potrebe, vrednote, stališča in interesi, od posameznika do
posameznika razlikujejo. Nekatere zaposlene na primer motivira denar in zavlačujejo z
delom, da bi dobili višjo plačo. Druge motivira varnost pri delu in so pripravljeni delati
za nižjo plačo, da bi se izognili tveganju, da bodo ostali nezaposleni. Tretji pa
sprejemajo izzive, ki jih pripeljejo na rob njihovih zmogljivosti;
− lastnosti dela: gre za dimenzije dela, ki ga določajo, izzivajo in omejujejo. Te
dimenzije vključujejo tudi zahteve po različnih zmožnostih, določajo, kateri delavec naj
bi opravil naloge od začetka do konca, pogojujejo pomembne lastnosti dela,
avtonomijo pri delu in določajo vrsto in širino povratnih informacij, ki jih dobi delavec
o svoji uspešnosti;
− organizacijska praksa: sestavljajo jo splošna politika, pravila, menedžerska praksa in
sistem nagrajevanja v organizaciji. Splošna politika definira nekatere ugodnosti
(zavarovanje, plačilo počitnic, skrb za otroke in ostarele itd.), z nagradami pa
definiramo (npr. bonitet in/ali provizije), kar lahko privlači nove delavce in starejšim
preprečuje, da bi zapustili organizacijo. Nagrade morajo vedno temeljiti na uspešnosti
delavca.
Vsaka motivacijska teorija skuša razložiti vzroke za vedenje ljudi in procese, ki povzročijo
vedenje (Tosi et al. v: Treven, 1998, str. 113). Zato je motiviranje zaposlenih eno izmed

29

področij, ki mu je znanost namenila obilo pozornosti. V ta namen so nastale številne
teorije, ki jih lahko delimo na dva dela (Brejc, 2004, str. 57):
− vsebinske teorije motivacije in
− procesne teorije motivacije.

4.1 VSEBINSKE TEORIJE MOTIVACIJE
Vsebinske teorije motivacije obravnavajo naravo človekovih potreb in skušajo razložiti
specifične potrebe, ki motivirajo posameznika, ter pojasnjujejo njegovo ravnanje na
določen način (Brejc, 2004, str. 57).
V nadaljevanju bom predstavil vsebinske teorije motivacije, ki so najpogosteje
uporabljene in predstavljene tudi v literaturi s tega področja.
4.1.1 TEORIJA POTREB ALI MASLOWOVA TEORIJA MOTIVACIJE
Po Maslowu naj bi človek najprej težil k zadovoljitvi primarnih bioloških potreb, ker mu
omogočajo preživetje (fiziološke potrebe). Po zadovoljitvi teh se pojavijo višje potrebe, ki
si sledijo v določenemu zaporedju. Najprej mora človek zadovoljiti potrebe po varnosti,
potem potrebe po ljubezni ali pripadnosti, zatem potrebe po spoštovanju in ugledu in kot
zadnjo potrebo zadovoljiti željo po samopotrjevanju. Ko se človek bliža vrhu svoje
»piramide«, se lahko njegova aktivnost spet začne pri zadovoljitvi primarnih potreb, če je
ogrožena njegova ohranitev. S preučevanjem stopnje zadovoljevanja motivov svojih
delavcev želijo v organizacijah ugotoviti, k čemu bodo delavci težili v naslednjem obdobju
(Možina, 1994, str. 498).
Najpomembnejša Maslowova trditev v zvezi z motiviranjem je, da zadovoljena potreba ne
motivira več, ampak je največji motivator tista potreba, ki še ni zadovoljena, vendar je
aktivirana (Jurančič, 1980, str. 64).
Menedžment lahko uporabi motivacijske teorije Maslowa tako, da s pomočjo navadnih
vprašalnikov vpraša zaposlene v določeni organizaciji, kaj jih motivira in na kaj so tisti
trenutek najbolj občutljivi. Te ugotovitve lahko uporabijo za določitev instrumentov za
vplivanje na motivacijo zaposlenih. Ker se stopnje potreb časovno spreminjajo, bi bilo
napačno sklepati, kaj ljudi motivira in kaj ne. To se kaže na način, da lahko v istem času
in različnih organizacijah kot tudi v različnem času in isti organizaciji dobimo povsem
različne rezultate (Možina, 1994, str. 499).
Maslowova teorija daje številne smernice za razumevanje delovne motivacije in nakazuje
vrsto sredstev in možnosti, ki so menedžmentu na razpolago pri zadovoljevanju različnih
potreb zaposlenega. Kljub številnim kritikam Maslowove teorije motivacije, je vseeno
najbolj razširjena tako v literaturi kot tudi v praksi menedžmenta (Rožič, 2008, str. 5).
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4.1.2 HERZBERGOVA DVOFAKTORSKA TEORIJA MOTIVACIJE
Frederic Herzberg je podrobneje preučeval motivacijo in izsledke predstavil v več knjigah.
V študijah je prikazal, da različni dejavniki vplivajo na zadovoljstvo in nezadovoljstvo pri
delu, to je, da je nasprotje od zadovoljstva neobstajanje nezadovoljstva in nasprotno od
nezadovoljstva je neobstajanje zadovoljstva (Rožič, 2008, str. 6).
Raziskoval je, kakšen vpliv ima zadovoljstvo pri delu na motiviranost in učinkovitost
zaposlenih, in ugotovil, da obstajata dve različni kategoriji dejavnikov, ki vplivata na
posameznikovo zadovoljstvo z njegovim delom (Uhan, 1989, str. 192):
− motivatorji: predstavljajo motivacijske dejavnike, ki neposredno spodbujajo zaposlene
k aktivnosti. Nanašajo se na vsebino dela, njihova prisotnost pa povzroča zadovoljstvo
in motiviranost za delo. Ti izvirajo neposredno iz dela in se imenujejo tudi intrinzični
faktorji ali motivatorji. Povzročajo zadovoljstvo, če so zadovoljeni, in ne povzročajo
nezadovoljstva, če niso zadovoljeni. Za motivatorje je značilno, da ljudi neposredno
spodbujajo k delu, torej so zelo pomembni za motivacijo zaposlenega;
− higieniki: predstavljajo dejavnike okolja, za katere je značilno, da nimajo
motivacijskega učinka na zaposlenega, se pravi, ne povzročajo zadovoljstva s
prisotnostjo, če niso prisotni, pa povzročajo nezadovoljstvo. To pomeni, da ljudi ne
spodbujajo k aktivnosti, ampak odstranjujejo neprijetnosti in s tem ustvarjajo pogoje
za motiviranje.
Herzberg je s proučevanjem ugotovil, da skorajda ni dejavnika, ki bi bil samo higienik ali
samo motivator. Tako med higienike uvrsti dejavnike, kot so (Hodgetts, 1991, str. 138):
− politika podjetja,
− nadzor,
− odnos do vodje,
− delovni pogoji,
− plača,
− odnos do sodelavcev,
− osebno življenje,
− odnos do podrejenih,
− status,
− varnost.
Med motivatorje pa uvrsti dejavnike, kot so (Hodgetts, 1991, str. 138):
− delovni dosežki,
− pozornost,
− samostojnost,
− odgovornost,
− napredovanje,
− osebni razvoj.
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Herzbergova motivacijska teorija je za menedžerje uporabna predvsem zato, ker se lahko
zaveda dveh vrst orodij za motiviranje zaposlenih: motivatorjev, s katerimi je mogoče
izzvati odzive ali aktivnosti pri posameznikih, in higienikov, s katerimi je mogoče povzročiti
v glavnem zadovoljstvo, ki bo odstranilo odvečne napetosti in človekovo aktivnost
usmerilo v delo (Možina, 1994, str. 502).
4.1.3 MCGREGORJEVI TEORIJI X IN Y
McGregorjevi teoriji motivacije oziroma teoriji X in Y temeljita na dveh skrajnih možnostih
človekovega obnašanja. McGregor izhaja iz prepričanja, da je za uspešnost organizacije
ključna motivacija vseh zaposlenih, ne le vodilnih. Naloga vodstva je enostavno
opredeljena s tem, da uresničijo cilje podjetja. Njegova izhodiščna domneva je, da se
človek do drugih vede tako, kakršni misli, da so. Zato je pomemben nadzor vodilnih o
delavcih. Tradicionalni nazor klasične organizacijske teorije glede na nove pogoje ne
ustreza več (Možina, 1994, str. 62).
Teorija X trdi, da povprečen človek ne želi delati, delu se želi izmakniti, če je le mogoče.
Zato je treba ljudi siliti k delu, moramo jih stalno nadzorovati in jim groziti s kaznimi.
Ljudje bežijo pred odgovornostjo in kadar je le mogoče iščejo formalna navodila za delo.
Večina ljudi išče varnost in ima nizke ambicije (Vila in Kovač, 1997, str. 95).
Teorijo Y je McGregor razvil na podlagi kritike tradicionalne filozofije vodenja, ki jo je
poimenoval teorija X, ter Maslowove teorije o hierarhiji človekovih potreb (Kavčič, 1991,
str. 82). Teorija Y trdi, da je za človeka delo tako naravna stvar kot igra in počitek, v
določenih razmerah mu je delo izvir zadovoljstva. Če ljudje verjamejo v zastavljene cilje in
z njimi soglašajo, se bodo sami usmerjali in kontrolirali svoje delo. Povprečen človek išče
in prevzema odgovornost, človeške inovativne sposobnosti so razprostrte po vsej
populaciji. V modernem industrijskem svetu se ljudske intelektualne kapacitete samo
delno izkoriščajo (Vila in Kovač, 1997, str. 95).

4.2 PROCESNE TEORIJE MOTIVACIJE
Procesne teorije motivacije so nadgradnja vsebinskih motivacijskih teorij, ki so se usmerile
predvsem v reševanje, kaj ljudi motivira. Procesne motivacijske teorije iščejo odgovor na
vprašanje, kako se vedenje spodbuja, usmerja, vzdržuje in končuje (Gibsonet al, 1994,
str. 171). Preučujejo ključne procese ravnanja ljudi, ki vodijo do določenih ciljev ter
poudarjajo vpliv misli, pričakovanj in načina presojanja zaposlenega. Nanašajo se na
posameznikovo zaznavanje okolja in načine, kako to dojemanje naprej tolmači in razume.
Zato jim pravimo tudi kognitivne motivacijske teorije. Poudarjajo pomen zavestnega
odločanja posameznika za neko dejavnost na podlagi njegovih lastnih ciljev (Gibson et al.,
1994, str. 188).
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4.2.1 LOCKEJEVA TEORIJA CILJEV
Locke je pri preučevanju motivacije prišel do spoznanja, da cilji pomembno vplivajo na
storilnost posameznikov. Cilj je specifična tarča, ki jo želi posameznik doseči, in deluje kot
motivator, ker posameznika sili v primerjavo njegove obstoječe storilnosti s tisto, ki jo
zahteva doseganje cilja (Gibson et al., 2003, str. 167).
Locke je pri svojem raziskovanju prišel do naslednjih zaključkov (Gibson et al., 2003, str.
167):
− cilji, ki so natančno določeni, se odražajo v večji storilnosti pri posamezniku v
primerjavi s splošnimi, neoprijemljivimi cilji;
− zahtevnejši cilji močneje motivirajo posameznika in se odražajo v večji storilnosti v
primerjavi z lahko dosegljivimi cilji, vendar je treba opozoriti, da cilji, ki se
posamezniku zdijo nedosegljivi, ne dvigujejo motivacije, temveč jo zaradi frustriranosti
posameznika onemogočajo;
− cilj bo imel svoj vpliv na motivacijo in storilnost posameznika, če se bo ta z njimi
poistovetil in zastavljeni cilj sprejel kot svoj osebni cilj;
− cilji morajo biti vedno povezani s povratnimi informacijam o njihovem doseganju in
ustreznimi nagradami;
− cilje posameznika je treba uskladiti s cilji skupine; kombinacija medsebojno usklajenih
individualnih in skupinskih ciljev še dodatno motivira posameznika in poveča njegovo
storilnost.
4.2.2 SKINNERJEVA TEORIJA OKREPITVE
Teorijo okrepitve je razvil znani psiholog Burrhus Frederic Skinner v začetku 70. let.
Skinnerjeva teorija pojasnjuje motivacijske procese in motivacijo kot izbiro vedenja.
Okrepitev je dražljaj, ki vpliva na pogostost pojavljanja kakega odgovora ali vedenja.
Vedenje, ki se povezuje z ugodnimi posledicami, je pozitivno okrepljeno in se bo vnaprej
pogosteje pojavljajo. Vedenje, ki se povezuje z negativnimi posledicami, pa je negativno
okrepljeno in verjetnost, da se bo spet pojavilo, se zmanjša (Lipičnik, 1998, str. 411).
Pozitivna okrepitev je tehnika, s katero povečamo možnost nastopa želenega vedenja
zaposlenih z uporabo za njih pozitivnih posledic. Vsekakor je potrebno, da menedžer pred
vpeljavo teh pozitivnih posledic določi oziroma ugotovi, katere posledice zaposleni
pojmujejo in smatrajo za pozitivne. Potencialne pozitivne okrepitve oziroma posledice
vsebujejo raznovrstne nagrade, kot so plača, napredovanje, imenovanje, zanimivejše
delo, ustna pohvala itd. Zelo pomembno je, da se menedžer zaveda različnosti zaposlenih
in program prilagodi njihovim osebnim potrebam (Lipičnik, 1998, str. 411).
Negativna okrepitev je prav tako tehnika, s katero povečamo možnost nastopa želenega
vedenja, vendar z uporabo negativnih posledic. Ker se zaposleni želijo izogniti tem
negativnim posledicam, raje spremenijo svoje vedenje, ki bo v želeni smeri organizacije.
Ravno tako kot pri pozitivnih okrepitvah morajo menedžerji tudi pri negativnih najprej
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določiti negativne posledice. Primer: menedžer napove svojim prodajalcem, da bodo
odpuščeni v primeru, da ne povečajo prodaje. Odpustitev dela za zaposlene predstavlja
negativno okrepitev in ker se tej posledici želijo izogniti, bodo naredili vse, da povečajo
prodajo; torej bo njihovo vedenje v skladu z željami organizacije (Lipičnik, 1998, str. 411).
4.2.3 ADAMSOVA TEORIJA ENAKOSTI
Adamsova teorija enakost trdi, da sta motivacija in zadovoljstvo zaposlenega odvisna od
njegovega prepričanja, da organizacija enakopravno obravnava njega v primerjavi z
drugimi zaposlenimi (DuBrin, 1984, str. 99). Izhodišče te teorije sta mnenje in prepričanje
zaposlenih glede prejemkov v primerjavi z vloženim delom, ki ga potrebujejo za njihovo
pridobitev (DuBrin, 1984, str. 122). Zaposleni, ki vidijo oziroma čutijo razlikovanje med
prejetimi nagradami za njihovo delo ter med prejetimi nagradami za delo njihovih
sodelavcev, bodo zaradi tega boljše ali slabše motivirani za delo (Dixon, 1997, str. 77). V
skladu s tem naj bi zaposleni neprestano preverjali stopnjo enakosti oziroma neenakosti s
svojimi vložki in prejemki z zaposlenimi na sorodnih delovnih mestih. V skupino vložkov
spadajo vložen trud, izobrazba, izkušnje, starost, lojalnost podjetju in strokovnost. Pod
prejemke pa med drugim vključujemo plačo, ugodnosti, položaj v podjetju, podrejene,
neodvisnost, statusne simbole, nazive, dopust, delovne naloge. Ljudje sebe največkrat
primerjajo predvsem z zaposlenimi, ki opravljajo podobno delo ali pa so na podobnih
položajih. Odgovoriti poskušajo na vprašanje: »Kako učinkovito delam v primerjavi z
ostalimi zaposlenimi v organizaciji?« Odgovori na to vprašanje so lahko: moje delo je
nagrajeno slabše od ostalih, za enak vložen napor pri delu sem enako nagrajen kot ostali
in nagrajenost mojega dela je višja kot pri ostalih (Hodgetts, 1991, str. 144).
V prvem primeru se posameznik ne čuti pravično nagrajenega, zato bo poskušal
vzpostaviti ravnovesje oziroma bo skušal ta občutek neenakosti zmanjšati na različne
načine. Lahko bo oviral delovni proces, zmanjševal bo intenziteto dela, zahteval bo
pravičnejše plačilo, kar pomeni večje oziroma takšno, ki ustreza njegovemu zaznavanju
višine plače glede na vložek, predčasno bo prekinil delo ali povečal odsotnost z dela.
Lahko bo prekinil delovno razmerje in poiskal novo zaposlitev z boljšim razmerjem med
nagrado in vložkom (Lipičnik, 1998, str. 173).
Raziskave kažejo skladnost z večjimi spoznanji te teorije predvsem v primeru
nagrajevanja, ki je primerjalno pod povprečjem. Teorija enakosti je v določenih primerih
primerna za analizo motivacije, ker nam pomaga bolje razumeti vedenje zaposlenih.
Pojasnjuje dejstvo, da kljub preoblikovanju delovnega mesta, večanja samostojnosti in
avtonomije ter potrjevanja dosežkov s strani menedžmenta ne deluje dodatno
motivacijsko, če se ne poveča nagrada za delo (Hodgetts, 1991, str. 145).
4.2.4 TEORIJA SOCIALNEGA UČENJA
DuBrin (2002, str. 100) navaja, da posamezniki pri teoriji socialnega učenja opazujejo
vedenje drugih in izhajajoče posledice ter temu primerno prilagajajo svoje vedenje.
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Posamezniki naj bi praviloma posnemali vedenje tistih, ki jim predstavljajo vzor. Pogosto
gre za posnemanje nadrejenih, ki jim posamezniki želijo ugoditi. Da bi posameznik
posnemal določeno vedenje, ga mora najprej prepoznati kot primerno in dovolj
učinkovito, da ga je vredno posnemati.
DuBrin (2002, str. 104) pojasnjuje, da posameznik lahko posnema vedenje, ki je
sestavljeno primarno iz motoričnih in verbalnih sposobnosti, ni pa mogoče na ta način
posnemati vedenja, ki ga sestavljajo primarno kognitivni procesi. To pomeni, da lahko
posameznik sicer posnema vedenje in se nauči npr. tehnike pogajanja, ne more pa
posnemati npr. strateškega odločanja.
4.2.5 METODE MOTIVACIJE
»Vodstva organizacij lahko računajo na nadpovprečne delovne rezultate in na zadovoljne
delavce predvsem z vnašanjem motivacijskih dejavnikov v delovno okolje. Lahko bi rekli,
da so praktično vsi motivatorji v rokah vodij. Vprašanje je le, ali jih znajo uporabiti«
(Delavska participacija, 2001).
Dobri medsebojni odnosi nastajajo ob primernem oblikovanju delovnih skupin, ob
spremljanju dogajanja med sodelavci in ob razreševanju napetosti, ki nastajajo med njimi.
Dobre odnose v skupini so sposobni vzdrževati le vodje, ki so usmerjeni v ljudi, ki se vsak
dan posvečajo zaposlenim, njihovim težavam in dosežkom in ne le tehničnim vprašanjem
dela (ibidem).
Možnosti uporabe in pridobivanja znanja ter sposobnosti so odvisne od vodij. Od njih je
odvisno, kako bodo razdeljevali delo. Ali bodo posamezniki dobivali naloge, ki jim
pomenijo izziv oziroma so zanje toliko zahtevne, da morajo vsakokrat vložiti nekaj
dodatnih naporov za njihovo uspešno izvedbo? Ali jih bodo vodje pri tem podpirali in bodo
skupaj odkrivali tudi šibke točke in jih odpravljali z dodatnim usposabljanjem (ibidem)?
Povečanje samostojnosti in odgovornosti pri delu je v rokah vodij, ki imajo zato sredstva.
Če so pripravljeni in če znajo delegirati odločanje na nižje ravni, jim bo to uspelo. Prav z
dodeljevanjem nalog, pri katerih se delavci učijo, in s sistematičnim izpopolnjevanjem
delavcev se njihove sposobnosti povečujejo, tveganje, da se pri razreševanju delovnih
problemov ne bi prav odločali, pa se zmanjšuje (ibidem).
Ne nazadnje je od vodij odvisno tudi, ali bodo znali napraviti delo za delavce zanimivo ali
ne. Včasih je dovolj že prisluhniti željam posameznikov v delovni skupini. Obstajajo pa
tudi tehnike kroženja med delovnimi mesti in nalogami ter razširitev in obogatitev
delovnih nalog, ki jih navajamo v nadaljevanju (ibidem).
Plače, če drži, da imajo vlogo higienika, je treba držati na primerni ravni, da ne bi
povzročale nezadovoljstva. Ta raven je določena z višino plač za podobna dela v drugih
organizacijah, s katerimi se delavci primerjajo. Hkrati pa pomeni, da dviganje plač nad to
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raven nima posebnih motivacijskih učinkov oziroma so ti zelo kratkotrajni. Že čez nekaj
časa postanejo nekaj normalnega in njihovo morebitno znižanje na raven, ki je primerljiva
z drugimi organizacijami, povzroči nezadovoljstvo. Veliko je posameznikov, ki zapustijo
dobro plačano, varno službo in jo zamenjajo za manj zanesljivo, ki pa jih obenem bolj
izpolnjuje (Delavska participacija, 2001).
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5 FORMALNE RAVNI MENJAVE ZAPOSLENIH OB MENJAVI
VLADE

5.1 RAVNI MENJAVE ZAPOSLENIH OB MENJAVI VLADE V REPUBLIKI
SLOVENIJI
5.1.1 ZAKONSKE UREDITVE MENJAVE JAVNIH USLUŽBENCEV OB MENJAVI
VLADE
Ob menjavi vlade preneha delovno razmerje vsem javnim uslužbencem, ki so delavno
razmerje sklenili na podlagi pogodbe o zaposlitvi za določen čas na delovnih mestih,
vezanih na osebno zaupanje funkcionarja za čas njegovega mandata (kabinetne
zaposlitve). Tako delavno razmerje se s posameznikom lahko sklene brez javnega
natečaja, ne glede na to, ali ima ta posameznik opravljen strokovni izpit, ki se zahteva od
javnih uslužbencev, ki se zaposlijo za nedoločen čas, razen v primerih, ko posameznik
sklepa delovno razmerje za položaj generalnega direktorja, generalnega sekretarja,
predstojnika organa v sestavi, predstojnika vladne službe, načelnika upravne enote in
direktorja občinske uprave oziroma tajnika občine (ZJU-UPB3, členi 68–70).
Javni uslužbenci, zaposleni za nedoločen čas, se ob menjavi vlade praviloma ne zamenjajo
in še naprej opravljajo delo na svojem delovnem mestu. Tudi javni uslužbenci, ki so
zaposleni v državni upravi za določen čas na podlagi pogodbe (pa ne gre za kabinetne
zaposlitve), ostanejo zaposleni do izteka pogodbe (ZJU-UPB3, 68. člen).
5.1.2 ZAKONSKE UREDITVE MENJAVE FUNKCIONARJEV OB MENJAVI VLADE
5.1.2.1 Prenehanje funkcije predsednika in ministrov vlade
Funkcija predsednika vlade in ministrov preneha, ko se po volitvah sestane nov državni
zbor, funkcija ministrov pa tudi z vsakim drugim prenehanjem funkcije predsednika vlade
ter z razrešitvijo ali odstopom ministra, morajo pa opravljati tekoče posle do izvolitve
novega predsednika vlade oziroma do imenovanja novih ministrov (URS, 115. člen).
»Ustava ne predvideva naravnih razlogov za prenehanje funkcije predsednika vlade, kot
sta smrt ali trajna huda bolezen, ki preprečujeta izvajanje funkcije« (Rakočevič, 1994, str.
111).
5.1.2.2 Prenehanje funkcije generalnega sekretarja vlade
Generalni sekretar vlade vodi Generalni sekretariat vlade. Imenuje in razreši ga vlada na
predlog predsednika vlade. Po navodilih predsednika vlade skrbi za pripravo sej vlade in
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izvrševanje njenih odločitev ter opravlja druge naloge v zvezi z organizacijo dela v vladi in
vladnih službah, ki so mu podrejene (ZVRS-UPB1, 25. člen).
Generalnemu sekretarju vlade preneha funkcija z razrešitvijo, odstopom ali s prenehanjem
funkcije predsednika vlade. Funkcija mu preneha z izdajo ugotovitvenega sklepa, da mu z
nastopom dela nove vlade preneha funkcija (ZVRS-UPB1, 25. člen).
5.1.2.3 Prenehanje funkcije državnega sekretarja
Državni sekretar pomaga ministru pri opravljanju njegove funkcije v okviru pooblastil, ki
mu jih da minister. Okvir pisnih pooblastil največkrat obsega (ZDU, 17. člen):
− vodenje ministrstva v času odsotnosti ministra,
− predlaganje gradiv v obravnavo vladi,
− predstavljanje ministrstva.
Na podlagi pooblastila, ki mu ga izda minister, državni sekretar ne more izdajati predpisov
in glasovati na seji vlade. V ministrstvu se lahko imenuje največ dva državna sekretarja.
Državnega sekretarja imenuje in razrešuje vlada na predlog ministra, ki vodi ministrstvo.
Funkcija mu preneha z dnem prenehanja funkcije ministra (ZDU, 17. člen).
Vlada državnega sekretarja imenuje in razrešuje z odločbo na podlagi naslednjih
obstoječih veljavnih predpisov:
− Zakona o funkcionarjih v državnih organih (3. člen);
− Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (3. in 48. člen ter priloga 3);
− Zakona o dodatnih interventnih ukrepih za leto 2012 (drugi odst. 7. člena);
− Sklepa o ustanovitvi, nalogah in sestavi Komisije Vlade Republike Slovenije za
kadrovske in administrativne zadeve (točka III).
5.1.2.4 Prenehanje zaposlitve zaposlenim za mandat funkcionarja v kabinetu
Ministrstvo za javno upravo in pravosodje je v zvezi s kabinetnimi zaposlitvami v letu 2012
podalo obrazložitev pravilnega ravnanja organov pri kabinetnih zaposlitvah. Obrazložitev
povzemam v nadaljevanju (MPJU, 2012).
Kabinet se v državni upravi oblikuje za opravljanje strokovnih, svetovalnih, organizacijskih,
koordinativnih in administrativno-tehničnih nalog, vezanih na funkcije predsednika vlade,
ministrov in generalnega sekretarja vlade. Z Uredbo o notranji organizaciji, sistemizaciji,
delovnih mestih in nazivih v organih javne uprave in v pravosodnih organih (v
nadaljevanju UNOSDMNOJUPO) se lahko sistemizirajo tako delovna mesta, na katerih se
lahko sklene delovno razmerje za določen, kot tudi delovna mesta, na katerih se lahko
sklene delovno razmerje za nedoločen čas (UNOSDMNOJUPO, 10. člen).
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Prosta delovna mesta v kabinetu se lahko zasedejo na dva načina (ZJU, 68 in 73. člen):
− s sklenitvijo pogodbe o zaposlitvi za določen čas in
− s premestitvijo javnega uslužbenca v okviru istega delodajalca, torej Republike
Slovenije.
Sklenitev pogodbe o zaposlitvi za določen čas
Delovno mesto v kabinetu se lahko sklene s pogodbo o zaposlitvi za določen čas. Za
pravice in obveznosti iz delovnega razmerja (ZJU-UPB3, 73. člen):
− se smiselno uporabljajo določbe Zakona o javnih uslužbencih (ZJU), ki urejajo pravice
in obveznosti javnih uslužbencev, ki sklenejo delovno razmerje za nedoločen čas. Javni
uslužbenci, ki sklenejo delovno razmerje za določen čas, niso imenovani v naziv,
ampak se v pogodbi o zaposlitvi določi, glede na kateri uradniški naziv se določijo
pravice oziroma dolžnosti javnega uslužbenca;
− v naziv se izjemoma imenuje policiste, carinike in paznike v primerih, ko je v organu
pričakovati spremembo obsega javnih nalog, ki lahko vpliva na zmanjšanje potrebnega
števila javnih uslužbencev. Takšna delovna mesta se v sistemizaciji posebej označijo;
− za delovna mesta, vezana na osebno zaupanje funkcionarja (delovna mesta v
kabinetu) in za nadomeščanje začasno odsotnega javnega uslužbenca, se lahko v
pogodbi o zaposlitvi določi do 20 % višja osnovna plača, kot je določena za uradnika v
določenem nazivu oziroma na delovnem mestu, če so za to zagotovljena finančna
sredstva in je s tem soglašala vlada, državni organ oziroma župan;
− za delovna mesta, vezana na osebno zaupanje funkcionarja (delovna mesta v
kabinetu), se v pogodbi o zaposlitvi lahko določi pravica do odpravnine v znesku treh
osnovnih plač za to delovno mesto.
Delovno razmerje za določen čas se lahko sklene brez javnega natečaja in samo za čas
trajanja funkcije funkcionarja (ZJU-UPB3, 70. člen). Tudi pri taki zaposlitvi mora javni
uslužbenec izpolnjevati vse pogoje, ki so predpisani za določeno delovno mesto, le
predpisane delovne izkušnje se lahko skrajšajo za polovico. Delovne izkušnje se lahko še
dodatno skrajšajo, z upoštevanjem izkušenj, ki jih je javni uslužbenec pridobil z
opravljanjem del na delovnih mestih iste stopnje izobrazbe, vključno s pripravništvom na
isti stopnji izobrazbe, in delovne izkušnje, ki jih je javni uslužbenec pridobil z opravljanjem
del v organih javne uprave in drugih državnih organih na podobnih delovnih mestih za
eno stopnjo nižje izobrazbe iste smeri, razen pripravništva (UNOSDMNOJUPO, 54. člen).
Kadar se sklepa pogodba o zaposlitvi za določen čas za uradniško delovno mesto,
uradniki, ki sklenejo delovno razmerje za določen čas, niso imenovani v naziv, temveč se
v pogodbi o zaposlitvi določi, glede na kateri uradniški naziv se določijo njihove pravice
oziroma dolžnosti. Osnovna plača javnega uslužbenca, ki sklene delovno razmerje v
kabinetu za določen čas, se določi glede na najnižji uradniški naziv, v katerem se lahko
opravljajo naloge na delovnem mestu. Poleg tako določene osnovne plače lahko javni
uslužbenec v kabinetu prejme do 20 % oziroma do 5 plačnih razredov višjo osnovno
plačo, kot je s predpisi določena za uradnika v določenem nazivu oziroma na delovnem
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mestu. To pomeni, da javnega uslužbenca ni možno uvrstiti višje kot za pet plačnih
razredov višje od plačnega razreda, ki je za konkreten naziv oziroma delovno mesto
določen v kolektivni pogodbi. K navedenemu povišanju osnovne plače mora dati soglasje
vlada (ZJU, 73. člen).
Ministrstvo za pravosodje in javno upravo opozarja še na določbo Zakona o sistemu plač v
javnem sektorju (ZSPJS, 15. člen), ki določa, da se v primerih, določenih s posebnim
zakonom, javnemu uslužbencu, ki sklene delovno razmerje za določen čas, lahko osnovna
plača poveča za določeno število plačnih razredov, pri čemer se kot izhodišče upošteva
plačni razred konkretnega delovnega mesta oziroma naziva. Zakon o javnih uslužbencih
se v takih primerih obravnava kot poseben zakon, ki za kabinetne javne uslužbence
dopušča, da se jih na podlagi soglasja vlade, državnega organa oziroma župana in če so
zagotovljena finančna sredstva, uvrsti največ za pet plačnih razredov višje od
izhodiščnega plačnega razreda konkretnega naziva oziroma delovnega mesta (ZJU, 73.
člen).
Javni uslužbenec, ki sklene pogodbo o zaposlitvi za določen čas, za čas trajanje funkcije
ministra, lahko dobi za do 5 plačnih razredov višjo plačo, pri čemer pa teh plačnih
razredov ni možno šteti kot dosežena napredovanja in jih uveljavljati po prenehanju
delovnega razmerja v kabinetu ob morebitni zaposlitvi v javnem sektorju. Navedeno
povišanje plače namreč izhaja iz dejstva, da je javni uslužbenec sklenil delovno razmerje
za določen čas (ZSPJS, 19. in 20. člen).
Javnemu uslužbencu, ki sklene delovno razmerje za določen čas v kabinetu, pa je mogoče
določiti višjo plačo, če predstojnik oceni, da gre za utemeljene razloge (ima posebna
znanja in veščine, ki prispevajo k boljšemu delu). Tako določeni plačni razredi pa se
štejejo kot dosežena napredovanja. V obeh primerih določitve višje plače pa je možno
javnemu uslužbencu določiti višjo plačo le za 5 plačnih razredov višje od uvrstitve
delovnega mesta ali naziva v plačni razred v skladu s kolektivno pogodbo (ZSPJS, 19.
člen).
Ministrstvo za pravosodje in javno upravo opozarja tudi, da ni možno uporabiti obeh
možnosti, torej ZJU (73. člen) in ZSPJS (drugi odst. 19. člena) hkrati. Zakon o sistemu
plač v javnem sektorju namreč (19. člen) dopušča možnost, da se v utemeljenih primerih
in na podlagi soglasja, kot ga predpisuje drugi odstavek 19. člena, javnega uslužbenca, ne
glede na sklenitev delovnega razmerja za določen ali nedoločen čas, lahko uvrsti v največ
pet plačnih razredov višji plačni razred od (izhodiščnega) plačnega razreda delovnega
mesta oziroma naziva. Višja uvrstitev je možna tako ob sklenitvi pogodbe o zaposlitvi kot
ob premestitvi oziroma imenovanju v naziv. Navedeno pomeni, da je z vidika najvišjega
plačnega razreda, v katerega se kabinetni javni uslužbenci ob zaposlitvi lahko uvrstijo,
vseeno, ali se kot pravna podlaga uporabi ZJU (tretji odst. 73. člena) ali ZSPJS (drugi
odst. 19. člena). Edina razlika je zgolj v tem, da ZSPJS (19. člen, drugi odstavek) zahteva,
da je predlog za povišanje osnovne plače posebej utemeljen, medtem ko ZJU tega ne
določa. V nobenem primeru pa kabinetnih javnih uslužbencev in tudi javnih uslužbencev,
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ki se zaposlijo za določene projekte in za povečan obseg dela (ZJU, 68. člen), glede na
veljavno normativno ureditev ni možno uvrstiti v več kot za pet plačnih razredov višje od
plačnega razreda, ki je za konkretno delovno mesto oziroma naziv določen v kolektivni
pogodbi.
Premestitev javnega uslužbenca
Z javnim uslužbencem, ki ima sklenjeno delovno razmerje za nedoločen čas pri
delodajalcu Republiki Sloveniji, ni možno skleniti delovnega razmerja za določen čas, niti
ni možno uporabiti instituta mirovanja zaposlitve, saj gre za zaposlitev pri istem
delodajalcu. Javne uslužbence je možno premestiti, in sicer trajno ali začasno za obdobje
dveh let (ZJU, 147. člen):
− na delovno mesto, za katerega izpolnjuje pogoje, torej strokovno tehničnega javnega
uslužbenca ni možno premestiti na uradniško delovno mesto, saj ne izpolnjuje
pogojev, ker nima uradniškega naziva. Določbe glede neimenovanja v naziv (ZJU, 73.
člen) pa v takem primeru ni možno uporabiti, saj omenjeni člen ureja ravnanje ob
sklenitvi delovnega razmerja za določen čas, premešča pa se lahko samo javne
uslužbence, ki imajo sklenjeno delovno razmerje z delodajalcem za nedoločen čas;
− uradnika na uradniško delovno mesto, za katero izpolnjuje pogoje, torej na delovno
mesto, na katerem se naloge opravljajo v nazivu iste stopnje;
− uradnika je možno premestiti tudi na zahtevnejše delovno mesto, če izpolnjuje pogoje
za imenovanje v najnižji naziv, v katerem se opravljajo naloge na delovnem mestu, in
druge pogoje za tako delovno mesto;
− uradnika je možno začasno premestiti tudi na delovno mesto, na katerem se
opravljajo zahtevnejše naloge v višjem nazivu. Izpolnjevati mora pogoje glede
zahtevane izobrazbe za takšno delovno mesto, vendar se ga ne imenuje v višji naziv,
temveč se mu za čas premestitve določijo pravice glede na višji naziv.
Javnega uslužbenca, ki ima sklenjeno delovno razmerje za nedoločen čas, je torej v
kabinet predsednika vlade, ministra ali generalnega sekretarja vlade možno premestiti na
prosto delovno mesto, določeno v aktu o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih
mest. Ob takih premestitvah javnemu uslužbencu ni mogoče povišati osnovne plače za
20 %. Po izteku mandata ministra oziroma funkcionarja javni uslužbenec, ki je bil
premeščen, nima zagotovljene zaposlitve v državni upravi (ZJU, 147. člen).
Javnim uslužbencem, ki so premeščeni v kabinet, se plačo določi na naslednje načine
(ZSPJS, 19. in 20. člen):
− upoštevati je treba že dosežena napredovanja;
− če bi javni uslužbenec ob premestitvi v kabinet imel osnovno plačo delovnega mesta
oziroma plačo, ki ne dosega petega plačnega razreda delovnega mesta oziroma
naziva, potem se mu ob premestitvi s soglasjem vlade določi višjo plačo, kot je
določena za delovno mesto oziroma naziv, vendar samo za toliko plačnih razredov, da
bo skupaj z že doseženim napredovanjem 5 plačnih razredov več od uvrstitve
delovnega mesta oziroma naziva v plačni razred.
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Javni uslužbenec ohrani dosežena napredovanja po prenehanju dela v kabinetu in
premestitvi ali sklenitvi pogodbe o zaposlitvi v javnem sektorju (MPJU, 2012).
5.1.2 ZAKONSKE UREDITVE MENJAVE V MINISTRSTVIH
Položaj je uradniško delovno mesto, na katerem se izvršujejo pooblastila v zvezi z
vodenjem, usklajevanjem in organizacijo dela v organu (ZJU, 80. člen).
Položaj se pridobi z odločbo o imenovanju. Generalne sekretarje in generalne direktorje v
ministrstvih imenuje vlada na predlog ministra oziroma funkcionarja, ki mu je direktor
vladne službe odgovoren (ZJU, 81. člen).
Položaji na ministrstvih so (ZJU, 80. člen).:
− generalni direktor,
− generalni sekretar in
− vodje organizacijskih enot.
Generalnega direktorja in generalnega sekretarja organa v sestavi se razreši z odločbo v
naslednjih primerih (ZJU, 83. člen):
− če to sam zahteva oziroma s tem soglaša,
− če v enem mesecu od imenovanja ne sklene pogodbe o zaposlitvi oziroma aneksa k
pogodbi o zaposlitvi,
− v primeru ugotovljene nesposobnosti za opravljanje nalog na položaju,
− v primeru prenehanja delovnega razmerja v skladu s sporazumom o razveljavitvi
pogodbe o zaposlitvi oziroma odpovedjo pogodbe o zaposlitvi s strani javnega
uslužbenca.
Generalnemu direktorju in generalnemu sekretarju organa v sestavi preneha položaj tudi
(ZJU, 83. člen):
− po preteku obdobja, za katerega je bil imenovan,
− če se ukine organ oziroma organizacijska enota, ki jo vodi.
Funkcionar oziroma organ, pristojen za imenovanje, lahko na predlog funkcionarja,
pristojnega za predlaganje imenovanja, v enem letu od nastopa funkcije razreši
generalnega direktorja v ministrstvu, predstojnika vladne službe, generalnega sekretarja v
ministrstvu, predstojnika organa v sestavi ministrstva, načelnika upravne enote in
direktorja občinske uprave oziroma tajnika občine, ne glede na razloge iz drugega
odstavka tega člena. Razrešitev po tem odstavku je ne glede na to, kdaj je funkcionar
nastopil funkcijo, možna tudi v enem letu od imenovanja uradnika na položaj (ZJU, 83.
člen).
Generalnega direktorja se razreši sporazumno na podlagi naslednjih predpisov:
− Zakona o Vladi Republike Slovenije (peti odst. 21. člena),
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−
−

Zakona o javnih uslužbencih (četrti odst. 83. člena) in
na predlog ministra.

Položaji v organih v sestavi ministrstva so (ZJU, 80. člen):
− direktor in
− vodje organizacijskih enot.
Tudi direktorje organov v sestavi ministrstev imenuje vlada na predlog ministra oziroma
funkcionarja, ki mu je direktor vladne službe odgovoren. Položaj za direktorja organa v
sestavi se pridobi za dobo petih let (ZJU, 81. člen).
Za razrešitev oziroma odstop direktorja organa v sestavi veljajo isti pogoji, kot sem jih že
navedel pri pogojih za razrešitev generalnega direktorja.
5.1.3 ZAKONSKE UREDITVE MENJAVE V VLADNIH SLUŽBAH
Položaji v vladnih službah so (ZJU, 80. člen):
− direktor in
− vodje organizacijskih enot.
Direktorje vladnih služb imenuje vlada na predlog ministra oziroma funkcionarja, ki mu je
direktor vladne službe odgovoren. Položaj za direktorja vladne službe se pridobi za dobo
petih let (ZJU, 81. člen).
Direktorja vladne službe se razreši z odločbo v naslednjih primerih (ZJU, 83. člen):
− če to sam zahteva oziroma s tem soglaša,
− če v enem mesecu od imenovanja ne sklene pogodbe o zaposlitvi oziroma aneksa k
pogodbi o zaposlitvi,
− v primeru ugotovljene nesposobnosti za opravljanje nalog na položaju,
− v primeru prenehanja delovnega razmerja v skladu s sporazumom o razveljavitvi
pogodbe o zaposlitvi oziroma odpovedjo pogodbe o zaposlitvi s strani javnega
uslužbenca.
Direktorju vladne službe preneha položaj tudi (ZJU, 83. člen):
− po preteku obdobja, za katerega je bil imenovan,
− če se ukine organ oziroma organizacijska enota, ki jo vodi.
Funkcionar oziroma organ, pristojen za imenovanje, lahko na predlog funkcionarja,
pristojnega za predlaganje imenovanja, v enem letu od nastopa funkcije razreši
generalnega direktorja v ministrstvu, predstojnika vladne službe, generalnega sekretarja v
ministrstvu, predstojnika organa v sestavi ministrstva, načelnika upravne enote in
direktorja občinske uprave oziroma tajnika občine ne glede na razloge iz drugega
odstavka tega člena. Razrešitev po tem odstavku je ne glede na to, kdaj je funkcionar
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nastopil funkcijo, možna tudi v enem letu od imenovanja uradnika na položaj (ZJU, 83.
člen).
Direktorja vladne službe se sporazumno razreši na podlagi naslednjih predpisov:
− Zakona o Vladi Republike Slovenije (peti odst. 21. člena),
− Zakona o javnih uslužbencih (četrti odst. 83. člena) in
− na predlog predsednika Vlade Republike Slovenije ali Generalnega sekretarja Vlade
Republike Slovenije.
5.1.4 ZAKONSKE UREDITVE MENJAVE V UPRAVNIH ENOTAH
Položaji v upravnih enotah so (ZJU, 80. člen):
− načelnik upravne enote in
− vodje organizacijskih enot.
Načelnika upravne enote imenuje minister, pristojen za upravo. Položaj iz drugega
odstavka tega člena se pridobi za dobo petih let (ZJU, 81. člen).
Načelnika upravne enote se razreši z odločbo v naslednjih primerih (ZJU, 83. člen):
− če to sam zahteva oziroma s tem soglaša,
− če v enem mesecu od imenovanja ne sklene pogodbe o zaposlitvi oziroma aneksa k
pogodbi o zaposlitvi,
− v primeru ugotovljene nesposobnosti za opravljanje nalog na položaju,
− v primeru prenehanja delovnega razmerja v skladu s sporazumom o razveljavitvi
pogodbe o zaposlitvi oziroma odpovedjo pogodbe o zaposlitvi s strani javnega
uslužbenca.
Načelniku upravne enote preneha položaj tudi (ZJU, 83. člen):
− po preteku obdobja, za katerega je bil imenovan,
− če se ukine organ oziroma organizacijska enota, ki jo vodi.
Funkcionar oziroma organ, pristojen za imenovanje, lahko na predlog funkcionarja,
pristojnega za predlaganje imenovanja, v enem letu od nastopa funkcije razreši
generalnega direktorja v ministrstvu, predstojnika vladne službe, generalnega sekretarja v
ministrstvu, predstojnika organa v sestavi ministrstva, načelnika upravne enote in
direktorja občinske uprave oziroma tajnika občine, ne glede na razloge iz drugega
odstavka tega člena. Razrešitev po tem odstavku je ne glede na to, kdaj je funkcionar
nastopil funkcijo, možna tudi v enem letu od imenovanja uradnika na položaj (ZJU, 83.
člen).
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5.2 RAVNI MENJAVE ZAPOSLENIH OB MENJAVI VLADE V REPUBLIKI
NEMČIJI
5.2.1 ZVEZNA REPUBLIKA NEMČIJA
Zvezna republika Nemčija (Bundesrepublik Deutschland) je federativna parlamentarna
republika. Sestavlja jo šestnajst zveznih dežel: Baden-Württemberg, Bavaria, Berlin,
Brandenburg, Bremen, Hamburg, Hessen, Mecklenburg-Vorpommern, Lower Saxony, Nort
Rhine-Westphalia, Rhineland-Palatinate, Saarland, Saxony, Saxony-Anhalt, SchleswigHolstein, Thuringia (Wikipedia, 2012).
Nemška zveza deluje s pomočjo petih samostojnih ustavnih organov, in sicer (Grad et al.,
2004, str. 113):
− Državni zbor (der Bundestag),
− Zvezni svet (der Bundesrat),
− Zvezna skupščina (die Bundesversammlung),
− Skupni odbor (der Gemeinsame Ausschuß),
− Zvezni predsednik (der Bundespräsident),
− Zvezna vlada (die Bundesregierung).
Nemški Državni zbor (der Bundestag) je zvezni zakonodajni organ, v katerem so zastopani
predstavniki nemških državljanov in opravlja tri glavne funkcije:
− zakonodajno funkcijo,
− volilno funkcijo in
− kontrolno funkcijo.
Mandat poslancev traja štiri leta (Grad et al., 2004, str. 113).
Zvezni svet je samostojen organ zveze, ki ga zastopajo člani deželnih vlad in njihovi
predstavniki. Ima tri glavne naloge (der Bundesrat BRD, 2012):
− ščiti interese dežel v razmerju do federacije in Evropske unije,
− sodeluje pri sprejemanju zakonodaje,
− nosi svoj del odgovornosti za delovanje Zvezne republike Nemčije.
Nemška ustava določa tri vrste zakonodajnih področij (Grad et al., 2004, str. 120):
− področja v izključni pristojnosti zveze,
− področja konkurirajoče pristojnosti zveze in dežel in
− vsa ostala področja, kjer velja izključna zakonodajna pristojnost dežel.
Domneva se torej zakonodajna pristojnost dežel, vendar velja, da je zvezno pravo nad
deželnim. Značilna področja deželne pristojnosti so šolstvo, policija in organizacija
sodstva. Dežele so po prevladujoči razlagi originarni subjekti mednarodnega prava, saj
lahko sklepajo mednarodne pogodbe, v kolikor spadajo v področje deželnih pristojnosti in
jih odobri zvezna vlada. Dežele imajo zakonodajne organe, ki se navadno imenujejo
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deželni zbor (der Landtag), in se volijo na štiri leta. Izvršilno oblast v deželi izvaja deželna
vlada (die Landesregierung). Na zvezni ravni so dežele zastopane v Zveznem svetu (der
Bundesrat), kjer imajo različno število glasov glede na število prebivalcev (Wikipedia,
2012).
5.2.2 VLADA ZVEZNE REPUBLIKE NEMČIJE (DIE BUNDESREGIERUNG)
Volitve v zvezni nemški parlament, na katerih volivci odločijo, kdo jih bo zastopal v njem,
so vsaka štiri leta. Zvezno vlado sestavljajo zvezni kancler, ki jo tudi vodi, in zvezni
ministri. Skupaj sestavljajo zvezni kabinet. Zveznega kanclerja voli državni zbor na predlog
zveznega predsednika. Ministre predlaga kancler, potrdi pa zvezni predsednik države (Die
Bundeskanzlerin, 2012).
Zvezni kancler (nem. der Bundeskanzler) določa splošne smernice politike, za katere
izvajanje je tudi odgovoren. Sestavlja kabinet oziroma izbira zvezne ministre. Opravlja
posle zvezne vlade v skladu s poslovnikom, ki ga je sprejela zvezna vlada. Za svoje delo je
odgovoren Državnemu zboru (nem. der Buntestag), ki ga s konstruktivno nezaupnico (to
pomeni, da z absolutno večino izbere novega kanclerja) lahko tudi odstavi (Die
Bundeskanzlerin, 2012).
Zvezni minister (nem. der Bundesminister) je odgovoren za delo ministrstva. Pri tem je
samostojen, to pomeni, da kancler ne more posegati v njegovo pristojnost. Mora pa
zagotoviti, da so njegove odločitve v skladu s političnim okvirjem, ki ga je določila koalicija
oziroma kancler (Die Bundeskanzlerin, 2012).
Nemško zvezno vlado sestavljajo zvezni kancler in zvezni ministri. Skupaj sestavljajo
kabinet. Vlada, izvoljena leta 2009, ima štirinajst ministrstev (Die Bundesregierung,
2011):
− Zvezno ministrstvo za gospodarstvo in tehnologijo,
− Ministrstvo za zunanje zadeve,
− Zvezno ministrstvo za notranje zadeve,
− Zvezno ministrstvo za pravosodje,
− Zvezno ministrstvo za finance,
− Zvezno ministrstvo za delo in socialne zadeve,
− Zvezno ministrstvo za prehrano, kmetijstvo in varstvo potrošnikov,
− Zvezno ministrstvo za obrambo,
− Zvezno ministrstvo za družinske zadeve, starejše državljane, ženske in mladino,
− Zvezno ministrstvo za zdravje,
− Zvezno ministrstvo za promet, gradnjo in razvoj mest,
− Zvezno ministrstvo za okolje, varstvo narave in jedrsko varnost,
− Zvezno ministrstvo za šolstvo in raziskave,
− Zvezno ministrstvo za gospodarsko sodelovanje in razvoj.
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5.2.3 DRŽAVNA UPRAVA ZVEZNE REPUBLIKE NEMČIJE
Nemčija je zvezna država, sestavljena iz šestnajstih zveznih dežel. Vsaka dežela ima svoje
deželne organe, kot so parlament, vlada, uprava. Kot zveza dežel pa ima Nemčija še
zvezne upravne organe. Iz tega izhaja, da ima državno upravo na dveh ravneh, in sicer
deželno upravo in zvezno upravo. Nemška ustava in zakoni določajo kompetence oziroma
pristojnost med deželami in zvezo. Dežele izvajajo zvezne zakone kot lastno in kot
preneseno pristojnost. Kadar jo izvajajo kot lastno pristojnost, urejajo tudi ureditev
upravnih organov in upravni postopek. V tem primeru lahko zvezna uprava izda splošna
upravna pravila. Kadar dežele izvajajo pristojnost kot preneseno pristojnost, pa ostane
urejanje upravnih organov le v pristojnosti dežel, zvezni organi pa le izvajajo nadzor na
zakonitostjo. Ravno tako kot dežele tudi Zveza izvaja svojo pristojnost kot lastno
pristojnost, in sicer prek zvezne uprave (npr. obramba, zunanje zadeve itd.) ali pa prek
ustanov javnega prava, ki so pristojne za celotno območje zveze (npr. socialno
zavarovanje itd.). Nekatere pristojnosti oziroma naloge pa so skupne (nem. die
Gemeinschaftsaufgaben), in sicer kadar gre za zadeve, pomembne za Zvezo (npr.
izgradnja visokih šol, izboljšanje regionalne gospodarske infrastrukture itd.). V vseh
naštetih primerih delitve pristojnosti je s predpisi določena domnevna pristojnost v korist
dežel (Grad et al., 2004, str. 120–123).
Zaposlovanje javnih uslužbencev v nemški državni upravi je urejeno z zakoni. Zvezne
dežele samostojno urejajo upravno uslužbensko zakonodajo, zato imajo to posledično
raznoliko urejeno. Zato je Zveza z namenom okvirnega poenotenja upravne uslužbenske
zakonodaje sprejela zvezni Okvirni zakon za poenotenje zakona o javnih uslužbencih
(BRRG, 2009), ki ga morajo spoštovati tudi dežele.
Zvezni uradnik (nem. der Bundesbeamter) je vsak, ki je zaposlen v zveznem organu in
ima sklenjeno uradniško razmerje z državo (BBG, 2 člen).
Zakon o javnih uslužbencih deli zaposlene v nemški državni upravi na tri skupine
(Kokovnik, 2005, str. 10):
− uradnike (nem. die Beamten),
− uslužbence (nem. die Angestellten),
− delavce (nem. die Arbeiter).
V predlogu zakona je Vlada Republike Slovenije kot primer zakonske ureditve plačnega
sistema predstavila ureditev v Republiki Nemčiji, ki določa (Vlada RS, 2005):
− da lahko oblastno upravne naloge opravljajo le uradniki, ostale upravne naloge pa
lahko opravljajo uslužbenci in delavci;
− da je v praksi razmejitev med obema vrstama nalog precej fleksibilna, saj se določene
kategorije zaposlenih, ki so imeli nekoč status uradnikov, sedaj štejejo za uslužbence;
− da imajo uradniki po zakonu možnost graditve kariere, napredovati na delovnem
mestu ali v višje nazive in bolj zahtevna delovna mesta, medtem ko uslužbenci in
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delavci te možnosti nimajo in so njihova napredovanja določena s kolektivnimi
pogodbami oziroma napredujejo podobno kot zaposleni v zasebnem sektorju.
Zvezni zakon deli uradnike po posameznih kategorijah (BBG, 5. člen):
− uradnike s trajnim statusom (nem. die Beamten auf Lebenszeit),
− uradnike na poskusnem delu (nem. die Beamten auf Probe),
− uradnike na odpoklic (nem. die Beamten auf Widerruf),
− častne uradnike (nem. die Ehrenbeamten) in
− uradnike, zaposlene za določen čas (nem. die Beamten auf Zeit).
Redno prenehanje delovnega razmerja javnemu uslužbencu v nemški državni upravi
preneha zaradi (BBG, členi 30–59):
− na lastno zahtevo,
− ker je bil pravnomočno obsojen na zaporno kazen 12 mesecev,
− disciplinskega prekrška,
− izgube državljanstva (za uradnike, ki izvajajo določena pooblastila),
− smrti.
Uradniki in ostali zaposleni v državni upravi se izbirajo preko javnih razpisov, v katerih so
razpisani zahtevani pogoji za delovno mesto. Osnovni pogoji (izobrazba, delovne izkušnje,
državljanstvo itd.) za zasedbo uradniškega delovnega mesta so določeni s predpisi.
Uradniško delavno razmerje se lahko sklene le za najbolj odgovorne naloge državne
uprave in za naloge, ki pripomorejo k državni ali javni varnosti, zato se jih ne da prenesti
na ostale javne uslužbence, zaposlene na podlagi zakonodaje, ki ureja zasebni sektor.
Uradniki, ki se zaposlujejo prvič po pridobljeni izobrazbi, se zaposlijo kot uradniki na
poskusnem delu. Poskusna doba traja najmanj tri leta. Poizkusno delavno razmerje je
treba najkasneje po petih letih spremeniti v stalno zaposlitev (BMI, 2009).
Uradniki so lahko imenovani v naziv ali pa napredujejo v naziv, če izpolnjujejo vse
predpisane pogoje. Glede na zahtevano izobrazbo uradniki opravljajo različno zahtevna
dela (Öffentlicher Dienst, 2012), in sicer:
− enostavna dela (nem. Einfacher Dienst),
− srednje zahtevna dela (nem. Mittlerer Dienst),
− višje zahtevna dela (nem. Gehobener Dienst) in
− visoko zahtevna dela (nem. Höherer Dienst).
V nemški državni upravi so imenovani tudi politični uradniki, ki so posebna oblika javnih
uslužbencev, zaposlenih za nedoločen čas ali kot pripravniki (Öffentlicher Dienst, 2012).
Državni sekretar (nem. der Staatssekretär), ministrski direktor (nem. der
Ministerialdirektor), pomočnik sekretarja (nem. der Ministerialdirigent) so za nedoločen
čas zaposleni javni uslužbenci, ki so nastavljeni v ministrstvu oziroma v vrhu državne ali
zvezne oblasti po politični pripadnosti (politični uradniki) (BBG, 54. člen.).

48

5.2.4 ZAKONSKE RAVNI MENJAVE ZAPOSLENIH OB MENJAVI VLADE V
REPUBLIKI NEMČIJI
Ob menjavi vlade se v nemški zvezni državni upravi zamenja:
− tako imenovane »politične uradnike«, ki jih lahko nova politika ob nastopu kadar koli
zamenja. Ti politični uradniki so največkrat državni sekretarji in ministrski direktorji, ki
jih lahko ministri kadar koli politično upokojijo in na njihova mesta postavijo sebi
politično bližje uradnike (Bugarič, 2005, str. 113); in
− državni uslužbenci izgubijo zaposlitev, če se organ, v katerem so zaposleni, ukine ali
združi z drugim organom, če se ne dogovori drugače (BBG, 22. člen).

5.3 RAVNI MENJAVE ZAPOSLENIH OB MENJAVI VLADE V VELIKI
BRITANIJI
5.3.1 ZDRUŽENO KRALJESTVO VELIKE BRITANIJE IN SEVERNE IRSKE
Združeno kraljestvo Velike Britanije in Severne Irske obsega štiri države oziroma upravna
območja: Anglijo, Wales, Škotsko in Severno Irsko. Vodja države je kraljica Elizabeta II.,
ki je uradno tudi vodja Skupnosti narodov (angl. The Commonwealth). Skupnost narodov
je skupnost 53 samostojnih suverenih držav, ki so bile skoraj vse nekdanje kolonije
Britanskega imperija. Glavno mesto države je London (MVZT, 2012).
Po obliki vladavine je parlamentarna monarhija. Najvišje zakonodajno telo je parlament, ki
ga sestavljajo kraljica (angl. Queen) in dva doma: zgornji (House of Lords), ki ga
sestavljajo lordi, in spodnji (House of Commons), ki ga izvolijo državljani. Kraljica še
vedno zastopa državo, vendar le na simbolični ravni, pravo izvršno oblast ima Vlada
»njenega veličanstva« (Rakočevič in Bekeš, 1994, str. 67).
5.3.2 VLADA ZDRUŽENEGA KRALJESTVA VELIKE BRITANIJE IN SEVERNE IRSKE
Vlado sestavljajo predsednik vlade in ministri. Vodi jo predsednik vlade, ki je tudi vodja
največje stranke v spodnjem domu. Tradicionalno opravlja funkcijo prvega lorda
finančnega ministrstva »First Lord of the Treasury« in ministra državne uprave »Minister
of the Civil Service« ter izbira in razrešuje vse vladne ministre. Predsednika vlade (angl.
Prime Minister) imenuje kraljica (angl. Queen), ki pri tem nima diskrecijske pravice, na
predlog predsednika vlade imenuje tudi ostale ministre (Brandt et al., 2002, str. 193).
Vlado voli spodnji dom, ki mu je tudi odgovorna. Vladni ministri se imenujejo tudi ministri
krone (angl. Ministers of the Crown) in so praviloma poslanci spodnjega ali zgornjega
doma. Vodijo vladne resorje in ministrstva brez resorjev. Ministri, ki vodijo vladne resorje,
delujejo v okviru kabineta (angl. Cabinet), ki je najvišji organ odločanja vlade (UK Cabinet
Office, 2012).
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Ministri največkrat opravljajo funkcijo v naslednjih nazivih (Darlington, 2012):
− višji državni sekretar (angl. Senior Secretary of State) in državni sekretar (angl.
Secretary of State) – običajno vodijo vladni resor oziroma ministrstvo,
− minister (angl. Minister of State),
− parlamentarni državni sekretar (angl. Parliamentary Secretary of State) in
parlamentarni državni podsekretar (angl. Parliamentary Under-Secretary of State) –
ministri v teh nazivih se imenujejo mlajši ministri,
− parlamentarni zasebni sekretarji – so člani parlamenta, ki delujejo kot neplačani
pomočniki ministrov,
− »Whips« – nadzirajo strankarsko disciplino in
− »Law Officers« – to so najvišji državni pravniki.
Nekatere pristojnosti vlade so prenesene na vlade Walesa, Škotske in Severne Irske (UK
Cabinet Office, 2012).
»Ni zakonov ali konvencij, ki bi se nanašali na organizacijo ministrstev. Ministrstva lahko
vlada svobodno ustanavlja, ukinja ali združuje« (Brandt et al., 2002, str. 199).
Seznam ministrstev in vladnih služb vlade, izvoljene v letu 2010 (UK Cabinet Office,
2012):
− predsednik vlade, prvi lord zakladnice in minister za javno upravo,
− namestnik predsednika vlade,
− Ministrstvo za finance,
− Ministrstvo za notranje zadeve,
− Ministrstvo za obrambo,
− Ministrstvo za gospodarstvo, inovacije in spretnosti,
− Ministrstvo za delo in pokojnine,
− Ministrstvo za pravosodje,
− Ministrstvo za šolstvo,
− Ministrstvo za zdravje,
− Ministrstvo za mednarodni razvoj,
− Ministrstvo za promet,
− Ministrstvo za kulturo, olimpijske igre, medije in šport,
− Pisarna za zunanje in Commonwealth zadeve,
− Oddelek za skupnosti in lokalno samoupravo,
− Oddelek za energijo in podnebne spremembe,
− Oddelek za okolje, hrano in podeželje,
− Urad za Škotsko,
− Urad za Severno Irsko,
− Urad za Wales,
− Urad vodje zgornjega doma,
− Urad vodje spodnjega doma,
− minister brez listnice,
− Urad državnih pravnikov.
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5.3.3 DRŽAVNA UPRAVA ZDRUŽENEGA KRALJESTVA – THE UK CIVIL SERVICE
Državna uprava se uporablja za opis vladnih uradnikov, katerih delo je upravljati državo in
izvajati zakonodajo, ki jo je sprejel parlament. Ima tudi pomembno vlogo pri pripravi
politike po navodilih ministrov. Državna uprava ni strankarska. Ne spremeni se, ko se
zamenja stranka v vladi, in isti državni uradniki služijo ministrom različnih strank (Brandt
et al., 2002, str. 147).
»Državna uprava je visoko strokovna in politično nevtralna«. Državni uslužbenci so
uslužbenci krone (angl. the Crown) oziroma uslužbenci Vlade Združenega kraljestva.
Izjema je Severna Irska, ki ima svojo državno upravo (Rakočevič in Bekeš, 1994, str. 69).
Ker so javni uslužbenci uslužbenci krone in ne uslužbenci posameznih organov, se lahko
premeščajo med organi brez uradnih postopkov, brez izgube pravic iz delovnega razmerja
(Civil Servant, 2012).
Strokovni vodja državne uprave je stalni javni uslužbenec. Do nedavnega je bil vodja
državne uprave tudi sekretar kabineta. V aktualni vladi (2010) to delo opravljata dva
javna uslužbenca, ki poročata predsedniku vlade. Po rangu najvišji javni uslužbenec je
stalni sekretar. Svetuje in pomaga ministru pri vodenju njegovega resorja. V ministrstvu je
lahko več stalnih sekretarjev, ki so odgovorni le ministru. Poleg stalnega sekretarja lahko
ministru svetujejo še namestniki ali pomočniki in načelniki. Naloga državne uprave je
podpora pri pripravi in izvrševanju politike vlade in servisiranje državljanov. Državni
uslužbenci so izbrani na javnih natečajih na podlagi zakona o javnih uslužbencih (UK Civil
Service, 2012).
Kandidati za upravne službe morajo imeti najmanj diplomo prve ali druge stopnje
izobraževanja in opraviti pisni izpit. Smer izobraževanja je zelo pomembna. Tisti kandidati,
ki uspešno opravijo pisni izpit, morajo opraviti še ustne predstavitve, skupno razpravo in
intervju. Načelo v politiki zaposlovanja je, da morajo biti visoki državni uradniki prej
splošno razgledani kot specializirani (Brandt et al., 2002, str. 216).
Državni uslužbenci lahko gradijo kariero postopno, z rednimi napredovanji na delovnem
mestu, lahko se vključijo v razvojni program »Fast Stream«, to je štiriletni program
usposabljanja za vodstvene položaje, ali nadaljujejo izobraževanje na Državni šoli za
upravo (National School of Government) (UK Government, 2012).
Državni uslužbenci morajo biti pri svojem delu objektivni, pošteni in nepristranski (UK Civil
Service, 2010).
Državna uprava deluje na različnih področjih, ki vplivajo na posameznikovo vsakdanje
življenje, kot so izobraževanje, zdravstvo, policijsko delo, obramba idr., preko oddelkov,
agencij in oddelkov, ki niso državni organi (UK Civil Service, 2011).
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5.3.4 ZAKONSKE RAVNI MENJAVE ZAPOSLENIH OB MENJAVI VLADE V
ZDRUŽENEM KRALJESTVU
Z nezaupnico vladi se razreši predsednika vlade, posledično tudi ministre. Prav tako se
razreši ministre ob volitvah, ko zmaga druga opcija. Odstopiti morajo tudi politično
nastavljeni svetovalci vlade (UK Government, 2011).
Pri zamenjavi vlade zaradi volitev se redno zaposleni javni uslužbenci praviloma ne
zamenjajo (UK Government, 2012).

5.4 SKUPNE ZNAČILNOSTI ZAKONSKIH RAVNI MENJAV ZAPOSLENIH V
DRŽAVNIH UPRAVAH SLOVENIJE, NEMČIJE IN VELIKE BRITANIJE
Skupnih značilnost glede zakonskih menjav in zaposlovanja v državnih upravah Slovenije,
Nemčije in Združenega kraljestva ob menjavi vlade je veliko. Vse tri države imajo
zakonske ravni menjav in zaposlovanja ob menjavi vlade urejene z zakoni in
podzakonskimi akti. Z zakoni imajo predpisane menjave na najvišjih položajih vodenja
državne uprave. S podzakonskimi akti, kot so akti o sistemizaciji delovnih mest, ki so v
pristojnosti ministrov in vodij organov, pa so predpisane menjave in zaposlovanje na nižjih
ravneh v posameznem organu. Tako se v vseh treh državah na najvišji ravni vodenja
državne uprave ob menjavi vlade zamenjajo predsednik vlade in ministri.
V Sloveniji se na najvišji ravni zamenjajo tudi državni sekretarji. V prvem letu mandata
lahko vlada zamenja tudi uradnike na položaju (generalnega direktorja, generalnega
sekretarja, predstojnika organa v sestavi, predstojnika vladne službe, načelnika upravne
enote) iz nekrivdnih razlogov in imenuje druge, čeprav jim še ni potekel petletni mandat.
Ob menjavi vlade preneha mandat tudi funkcionarjem (to so poleg ministrov, še generalni
sekretar vlade in državni sekretarji), zato na nižji ravni delovnih mest preneha delavno
razmerje tudi zaposlenim v kabinetih, ki so bili zaposleni na zaupanje funkcionarja, za čas
njegovega mandata.
V Nemčiji se lahko zamenjajo državni sekretarji in ministrski direktorji, ki niso funkcionarji
ampak uradniki, zaposleni za nedoločen čas (tako imenovani politični uradniki). Nova
vlada jih lahko politično upokoji in na njihovo mesto premesti sebi politično bližje
uradnike.
V Združenem kraljestvu se na najvišji ravni zamenjajo tudi politično nastavljeni svetovalci
vlade. Lahko se zamenja tudi strokovni vodja državne uprave, ki je stalni visoki uradnik,
zaposlen za nedoločen čas, čeprav se to v praksi zelo redko zgodi, ker je državna uprava
politično nevtralna.
Skupno vsem primerjanim državam je tudi, da lahko nova vlada ustanavlja, združuje in
ukinja ministrstva in vladne službe oziroma oddelke, zato so lahko državni oziroma javni
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uslužbenci premeščeni ali izgubijo zaposlitev. V vseh treh državah se zakonsko na nižjih
ravneh delovnih mest zaradi menjave vlade javni uslužbenci praviloma ne menjajo.
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6 RAZISKAVA NEFORMALNEGA VPLIVA MENJAVE
ZAPOSLENIH PO VPLIVNIH RAVNEH DRŽAVNE UPRAVE

6.1 RAVNI NEFORMALNIH MENJAV ZAPOSLENIH OB MENJAVI VLADE V
REPUBLIKI SLOVENIJI
V tem podpoglavju bom poskušal prikazati neformalno kadrovanje (politično, osebna
poznanstva) odhajajočih in aktualnih vlad s pomočjo podatkov, objavljenih na spletnih
straneh ministrstva, pristojnega za javno upravo, podatkov, ki so jih kot odgovore podale
vlade na poslanska vprašanja, časopisnih člankov, v katerih pišejo o političnih menjavah,
in lastne anketne raziskave.
Vlade v Sloveniji ob nastopu imenujejo kadre, ki jim zaupajo in pričakujejo, da bodo z
njihovo pomočjo uresničile svojo politiko. V ta namen vlada oziroma ministri imenujejo
državne sekretarje in zaposlijo kader na osebno zaupanje v svojih kabinetih. Vsa našteta
kadrovanja lahko imenujemo politična. Čeprav se od teh kadrov pričakuje tudi
strokovnost, je ta največkrat vprašljiva. Sploh pri kabinetnih zaposlitvah, ko vodje organov
zaposlujejo kadre tudi po osebnih poznanstvih in zaslugah za udejstvovanja v političnih
strankah. Bolj negativne, ne toliko v zakonskem kot v strokovnem, finančnem in etičnem
smislu, so ob nastopu vlade politične menjave uradnikov na položaju (generalnih
direktorjev, direktorjev, generalnih sekretarjev, načelnikov), ki jim še teče mandat. Tudi
zakonsko pa so vprašljive politične menjave uradnikov na položaju ob koncu mandata in
prezaposlitve javnih uslužbencev zaposlenih za čas mandata funkcionarjev v zaposlitve za
nedoločen čas, med in ob koncu mandata vlade.
Menjave uradnikov na položaju so medijsko bolj odmevne in jih zato tako laična kot
strokovna javnost lažje spremlja in kritizira. Odmevna, vsaj medijsko, so tudi zaposlovanja
družinskih članov znanih politikov, manj odmevne pa so prezaposlitve zaposlenih v
kabinetih v zaposlitve za nedoločen čas. Organi državne uprave kabinetnih prezaposlitev
ne objavljajo v njihovih letnih statistikah in tudi ministrstvo, pristojno za javno upravo,
objavlja le letne podatke o številu funkcionarjev in številu zaposlenih na osebno zaupanje
funkcionarjev (poleg drugih splošnih statističnih podatkov o zaposlovanju v državni
upravi). Ti podatki so prikazani za mandate vlade od mandata 2004 do mandata 2012 v
tabeli (priloga 1) in grafikonu 1.
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Grafikon 1: Podatki o zaposlitvah, vezanih na osebno zaupanje funkcionarja, od 2004
do 2012

Vir: Ministrstvo za notranje zadeve (2013), priloga 1 (tabela 1).

V grafikonu 1 so prikazani podatki o številu zaposlitev, vezanih na osebno zaupanje
funkcionarja, in številu funkcionarjev, ki lahko po prosti presoji zaposlujejo kader za čas
trajanja njihovih mandatov. Podatki so objavljeni v kadrovskih poročilih vlade, na spletni
strani ministrstva, pristojnega za javno upravo (MNZ, 2013b). Iz grafikona je razvidno, da
se število zasedenih delovnih mest v kabinetih po posameznih letih zelo spreminja. V
mandatu vlade 2004–2008 se je število zaposlenih po letih gibalo med 20 in 72
zaposlenih, v mandatu 2008–2011 se je gibalo med 28 in 60 zaposlenih, v mandatu vlade
2012–2013 pa je bilo kabinetnih zaposlitev 63. Nekaj sprememb v zvezi s številom in
zasedenostjo delovnih mest v kabinetih gre na račun vlade, ki v vsakem mandatu s
sklepom določi število delovnih mest v kabinetih (to število se giblje med štirimi in šestimi
delovnimi mesti v posameznem kabinetu, izjema je kabinet predsednika vlade, ki nima
omejitev), nekaj pa, da funkcionarji takoj ob nastopu funkcije ne izkoristijo dovoljene
kvote v celoti. Vzrok je lahko tudi, da v kabinetih ostanejo zaposleni iz mandata
predhodne vlade, ki bi jim moralo delovno razmerje prenehati, pa se to ni zgodilo.
Do uradnih podatkov o menjavah oziroma o zaposlovanju uradnikov na položaju in
kabinetnih prezaposlitev v nedoločen čas lahko pridejo poslanci preko poslanskih vprašanj
in mediji v okviru vprašanj javnega značaja, ker so zakonsko opredeljena. Državljanom
(tudi študentom) organi podatkov o zaposlovanju v državni upravi (razen, kadar
sodelujejo v javnih natečajih) niso dolžni posredovati. Tudi v odgovorih na poslanska
vprašanja organi največkrat posredujejo le uradne podatke o zaposlitvah v državnih
organih, ne sporočajo pa, koliko je prezaposlitev javnih uslužbencev, ki so se zaposlili za
določen čas, v zaposlitve za nedoločen čas. Podatke o zaposlovanju uradnikov na
položaju, za njih veljajo posebni javni natečaji, na spletnih straneh objavlja Uradniški svet.
Podatki o posebnih internih in javnih natečajih Uradniškega sveta so razvidni v tabeli
(priloga 1) in grafikonu 2.
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Grafikon 2: Podatki o posebnih javnih natečajih Uradniškega sveta od 2004 do 2012

Vir: Ministrstvo za notranje zadeve (2013), priloga 1 (tabela 2).

Iz grafikona 2 je razvidno realizirano število javnih natečajev posebnih natečajnih komisij,
ki jih za vsak razpis posebej imenuje Uradniški svet, ki je pristojen za izbiro ustreznih
kandidatov za uradnike na položaju (generalnih direktorjev, generalnih sekretarjev,
predstojnikov organov v sestavi ministrstev, predstojnikov vladnih služb in načelnikov
upravnih enot), ki jih predlagajo v izbor funkcionarju. Po podatkih, objavljenih na spletni
strani ministrstva, pristojnega za javno upravo (MNZ, 2013c), je bilo v letu 2012 vseh
položajnih uradniških delovnih mest 164. Iz števila razpisanih natečajev v grafikonu 2
lahko razberemo, da vsaka vlada vsako leto zamenja najmanj četrtino uradnikov na
položaju.
Poslanci Državnega zbora Republike Slovenije imajo možnost postavljati vprašanja Vladi
Republike Slovenije v obliki poslanskih vprašanj. Z nekaterimi, ki so bila postavljena v
zvezi s političnim kadrovanjem, v različnih državnozborskih in vladnih mandatih, sta
prikazana interes in protest političnih strank, ki niso na oblasti, v zvezi s političnim
kadrovanjem in prezaposlitvami kabinetno zaposlenih v zaposlitve za nedoločen čas in
odgovore vlade na njihova vprašanja.
Poslansko vprašanje poslanca v mandatu 2004–2008 (DZ RS, 2008)
Poslanec v poslanskem vprašanju sprašuje, koliko novih zaposlitev je bilo izpeljanih na
različnih ministrstvih v zadnjem letu (2008) iztekajočega se mandata vlade. Prosi za
natančen seznam vseh novih zaposlitev in zaposlitev, ki so bile iz zaposlitev za določen
čas prevedene v zaposlitve za nedoločen čas po posamičnih ministrstvih in organih v
sestavi ministrstev v zadnjem letu.
Vlada v odgovoru na poslansko vprašanje navaja, da prevedba zaposlitve iz določenega v
nedoločen čas ni možna, saj Zakon o javnih uslužbencih (71. člen) izrecno prepoveduje
sklenitev delovnega razmerja za nedoločen čas z javnim uslužbencem, ki ima delovno
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razmerje sklenjeno za določen čas. Seveda pa se takšna zaposlitev lahko realizira, če se
takšen javni uslužbenec prijavi in potem zaposli za nedoločen čas na podlagi predhodno
izvedenega postopka nove zaposlitve, in sicer za uradniško delovno mesto javni natečaj v
skladu z Zakonom o javnih uslužbencih, za strokovno-tehnično delovno mesto zaposlitev v
skladu z zakonom, ki ureja delovna razmerja.
Poslansko vprašanje poslanca v mandatu vlade 2004–2008 (DZ RS, 2008)
Poslanec v letu 2008 sprašuje ministra, zadolženega za javno upravo, koliko je bilo v
okviru različnih ministrstev v zadnjih šestih mesecih novih zaposlitev. Koliko od teh
zaposlitev je bilo sklenjenih za določen oziroma nedoločen čas? Kakšna je izobrazbena
struktura na novo zaposlenih v okviru ministrstev? Poslanec ministra posebej spomni na
dejstvo, da se vladi mandat izteka in v tem smislu izraža bojazen, da si vlada z
zaposlovanjem želi dolgoročno zagotoviti kadrovsko zaledje.
Vlada v odgovoru na poslansko vprašanje navaja podatke, da se je za nedoločen čas
zaposlilo 300 javnih uslužbencev, medtem ko je 452 javnim uslužbencem, zaposlenim za
nedoločen čas, v tem obdobju prenehalo delovno razmerje. Da je zmanjšanje števila
zaposlenih za nedoločen čas za 152 v polovici leta v skladu z vladno politiko in da je v
številu 743 prihodov za določen čas zajetih tudi 153 novih kandidatov za policiste. Vlada
razlaga, da je tak vidik zaposlovanja v skladu z racionalizacijo zaposlovanja, povezano
tako z varčevanjem proračunskega denarja kot z optimizacijo upravljanja kadrovskih virov.
Vlada na poslančevo predstavljeno dejstvo v zvezi s potekom mandata vlade in
zaposlovanjem odgovarja, da glede na navedene podatke v odgovoru ni mogoče potrditi
bojazni, da bi si vlada s tem dolgoročno zagotavljala kadrovsko zaledje.
Poslansko vprašanje v mandatu vlade 2008–2011 (DZ RS, 2011)
Poslanec v poslanskem vprašanju navaja, da se je v obdobju od decembra 2008 do
decembra 2010 število zaposlenih v javnem sektorju povečalo za 3.362 zaposlenih in da
se je zaposlovanje v letu 2011 še dodatno povečevalo. Poslanec v vprašanju navaja, da
vlada ves njen mandat za nedoločen čas množično zaposluje strankarske kadre, ki so sicer
vezani na mandat, na kabinet, vendar se jim pred iztekom mandata zagotavljajo
zaposlitve. Poslanec v nadaljevanju navaja, da obstajajo celo seznami, koga je treba
zaposliti, na način, da je vse v skladu z zakonom, vendar da so razpisi pisani točno na
določeno osebo oziroma točno na določen ime in priimek. Navaja tudi, da kot poslanec
prejema pritožbe sodelujočih v razpisih, ki menijo, da so imeli boljše reference od
izbranih, pa niso bili sprejeti v delovno razmerje. Zaposlovanje strankarskega podmladka
in posameznim strankam zvestih ljudi za nedoločen čas državo ustrezno stane, na drugi
strani pa takšna klientelistična praksa vodi v razkroj vrednot in morale, kar bo gotovo
težje vzpostaviti, kot pa se rešiti same finančne krize, še navaja poslanec in na koncu
poda vprašanje, koliko tako imenovanih političnih zaposlitev je bilo v javnemu sektorju v
zadnjih mesecih.
Vlada v odgovoru zatrjuje, da ne pozna nobenega primera, ko bi se zaposlitve za določen
čas spreminjale v zaposlitve za nedoločen čas in da vlada ne zaposluje po politični
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pripadnosti. Vlada še pojasnjuje, da so funkcionarji pri zaposlovanju samostojni, zato jim
vlada ne more naročati, koga in po kakšnem postopku naj zaposlujejo v svojem organu. V
nadaljevanju vlada poda podatke, da je primerjalno s podatki števila tako imenovanih
kabinetnih zaposlitev v mandatu 2004–2008 in njihovi karieri po prenehanju funkcije
funkcionarja, na čigar mandat so bili vezani, in podatki centralne kadrovske evidence
organov državne uprave mogoče ugotoviti, da je bilo od 143 javnih uslužbencev, ki so
sklenili delovno razmerje za določen čas, vezano na osebno zaupanje funkcionarjev v
mandatu prejšnje vlade, po koncu mandata prejšnje vlade 60 javnih uslužbencev še
vedno zaposlenih v organih državne uprave za delovno razmerje za določen čas ali
nedoločen čas, 83 takšnim javnim uslužbencem pa je delovno razmerje prenehalo bodisi
med mandatom prejšnjega in do konca mandata. V zaključku odgovora predstavnik vlade
poda predlog, da bi se politika morala dogovoriti glede zaposlovanja v kabinetih
funkcionarjev.
Iz vprašanj poslancev Državnega zbora Republike Slovenije je razvidno, da poslanci
(predvsem, kadar so v opoziciji) zaznavajo kadrovanje po politični pripadnosti in tudi
prezaposlitve zaposlenih javnih uslužbencev za določen čas na osebno zaupanje
funkcionarjev, v zaposlitve za nedoločen čas. Iz odgovorov Vlade Republike Slovenije (v
vseh mandatih) pa je razbrati, da na takšna vprašanja ne daje popolnih odgovorov.
Največkrat odgovarja, da so menjave uradnikov na položaju v prvem letu mandata
zakonsko dovoljene in da se jih poslužuje vsaka vlada ob nastopu mandata. Vlade
odgovarjajo, da prezaposlitev zaposlenih za določen čas v kabinetih ni dovoljeno
spreminjati v zaposlitve za nedoločen čas, razen če se takšen javni uslužbenec prijavi in
potem zaposli za nedoločen čas na podlagi predhodno izvedenega postopka nove
zaposlitve, in sicer za uradniško delovno mesto javni natečaj v skladu z Zakonom o javnih
uslužbencih, za strokovno-tehnično delovno mesto zaposlitev v skladu z zakonom, ki ureja
delovna razmerja (DZ RS, 2013).
Iz odgovorov vlade na poslanska vprašanja v zvezi s političnim kadrovanjem izhaja, da
vsaka politična opcija, ki je na oblasti, upravičuje kadrovanje na omenjeni način s prakso
predhodne opcije na oblasti in do leta 2013 še nobena politična opcija ni prekinila takšne
prakse.
Politično kadrovanje in prezaposlovanje zaposlenih v kabinetih v zaposlitve za nedoločen
čas zaznavajo tudi mediji in v zvezi s takim zaposlovanjem postavljajo vprašanja različnim
organom državne uprave. V nadaljevanju z nekaj članki prikazujem poročanje medijev o
menjavah uradnikov na položaju in opozarjanje na nepravilnosti pri zaposlovanju v državni
upravi.
Avtorja Škrinjar in Žerdin v članku z naslovom »Leto odmevnih kadrovskih menjav«,
ugotavljata, da je aktualna vlada mandata 2012–2013 v vladnih gradivih objavila več kot
300 razrešitev in imenovanj v samo letu dni in da so se menjave dogajale tudi v družbah,
posredno povezanih z državo, zlasti v gospodarstvu. Kljub temu da se jima to zdi sporno,
zapišeta, da je večina menjav zakonsko neoporečnih, ker lahko vlada v letu dni po
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prevzemu oblasti zamenja vse direktorje direktoratov in direktorje organov v sestavi
ministrstev (Delo, 2013).
V članku z naslovom »Po kadrovanju kadrovanje« avtorica Borko Grimšič prikazuje
zaposlitve odhajajoče vlade mandata 2012–2013. V članku navaja podatke, da je v letu
2012 vlada na položajna uradniška delovna mesta imenovala 75 oseb in da je bilo tudi v
letu 2013 sestavljenih 25 natečajnih komisij za izbiro kandidatov za uradnike na položaju.
Za primerjavo avtorica članka navede, da je po podatkih ministrstva, odgovornega za
javno upravo, skupno takih uradniških mest 164 (od tega 53 generalnih direktorjev, 10
generalnih sekretarjev, 34 predstojnikov organov v sestavi ministrstva, 9 predstojnikov
vladnih služb in 58 načelnikov upravnih enot). Ugotavlja, da menjave na položajnih
uradniških mestih zakonsko niso sporne, ker da lahko funkcionarji v prvem letu mandata
zaradi zakonskih sprememb, sprejetih v letu 2004–2008, zaposlene na položajnih
uradniških mestih razrešijo brez krivdnih razlogov. Nadaljuje z navedbo podatkov o
zaposlovanju v državni upravi za leto 2012 za druga uradniška in strokovno-tehnična
delovna mesta, in sicer da je bilo razpisanih 47 javnih in 92 internih natečajev, da pa na
ministrstvu, odgovornem za javno upravo ne vedo, na koliko od teh razpisov so se prijavili
in bili izbrani zaposleni, ki so bili pred tem vezani na mandat ministrov. V nadaljevanju
članka navaja, da naj bi bila posebna težava zaposlovanje kabinetnih uslužbencev za
nedoločen čas, da pa ministrstva večinoma navajajo, da do tega pri njih ne prihaja, razen
ministrstva za notranje zadeve, kjer so tako prezaposlili dva uslužbenca (Žurnal, 2013).
Da tudi Inšpektorat za delo opaža kršitve v zvezi z zaposlovanjem v državnih organih, je
zapisano v članku z naslovom »Vedno več kršitev pri zaposlovanju v državni upravi«. Piše,
da so inšpektorji pri enem od delodajalcev ugotovili nepravilnosti pred izvedbo izbirnega
postopka, ker so spremenili akt o sistemizaciji ter prilagodil stopnjo izobrazbe izbranemu
kandidatu. Piše tudi, da so inšpektorji ugotovili, da kljub spremenjenemu aktu izbrani
kandidat, na razpis se je prijavilo 49 kandidatov, od teh je pogoje izpolnjevalo 34
kandidatov, še vedno ni izpolnjeval pogojev glede delovnih izkušenj in da je v sorodstveni
povezavi z vodstvom organa (24ur, 2012).
Iz objavljenih člankov različnih medijskih hiš je razbrati, da mediji zaznavajo nepravilnosti
politike v zaposlovanju in kadrovanju v organih državne uprave in širšem javnem sektorju
in s tem seznanjajo javnost. Razbrati je tudi, da avtorji v svojih člankih le posredno
nakazujejo nepravilnosti, sklicujoč se na spletne uradne podatke organov ali na uradne
podatke, ki jim jih posredujejo posamezni organi, v katerih jim odgovarjajo, da so
menjave uradnikov na položaju zakonite in da se prezaposlitve zaposlenih v kabinetih ne
dogajajo oziroma se dogajajo v skladu z zakonodajo.
V zvezi z menjavami javnih uslužbencev oziroma zaposlovanjem na delovnih mestih, ki jih
zakonodaja ne predvideva ob rednih menjavah vlade (na nižji ravni od vodje organa in
kabinetnih zaposlitev), sem postavil vprašanja javnim uslužbencem, ki so sodelovali v moji
anketni raziskavi, in sicer ali se tudi v njihovih organih dogajajo menjave na nižjih ravneh
od vodstva organa in zaposlenih v kabinetih, kako bi preprečili prezaposlitve iz določenega
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v nedoločen čas in do katere ravni vodenja so za njih sprejemljive menjave javnih
uslužbencev ob nastopu nove vlade. Odgovori so predstavljeni v nadaljevanju poglavja.
Grafikon 3: Odgovori anketiranih na vprašanje, ali se v njihovem organu
dogajajo menjave tudi na delovnih mestih, ki so nižje od ravni
vodstva organa

Vir: Lasten, priloga 1 (tabela 3).

V grafikonu 3 so prikazani odgovori anketiranih javnih uslužbencev, iz katerih je razvidno,
da 152 anketirancev (55,3 %) meni, da se v organu, v katerem so zaposleni, dogajajo
menjave tudi na delovnih mestih nižje od ravni vodstva organa in kabinetnih zaposlitev, za
katere zakonodajalec ne predvideva menjave ob nastopu nove vlade. 98 anketirancev
(35,6 %) pa meni, da v organu, v katerem so zaposleni, takih menjav ni. Na to vprašanje
ni odgovorilo 25 anketirancev ali 9,1 %. Rezultati raziskave so prikazani v tabeli 3
priloge 1.
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Grafikon 4: Način preprečitve zaposlovanja javnih uslužbencev, zaposlenih za določen
čas (kabinetne zaposlitve), v zaposlitve za nedoločen čas.

Vir: Lasten, priloga 1 (tabela 4).

Iz odgovorov, prikazanih v grafikonu 4, je razvidno, da so se anketiranci na petstopenjski
lestvici glede vprašanja, kako lahko politika prepreči zaposlovanje javnih uslužbencev, ki
so zaposleni za čas mandata funkcionarja, v zaposlitve za nedoločen čas, opredelili:
− da naj politika to prepreči z nezaposlovanjem kadrov v kabinetih za določen čas in
izrabi strokovnost redno zaposlenih (80 anketirancev – 29,1 %),
− 68 anketirancev (24,7 %) se je opredelilo, da naj to prepreči z rednim prenehanjem
delovnega razmerja zaposlenih v kabinetih,
− da naj to prepreči z doslednim upoštevanjem predpisov, se je opredelilo 50
anketirancev (18,2 %),
− za da naj to prepreči z novimi predpisi, se je opredelilo 38 anketirancev (13,8 %),
− da naj vlada to prepreči z zavezo v programu, se je opredelilo 19 anketirancev
(6,9 %),
− za drugo se je opredelil 1 anketiranec (0,4 %),
− 19 anketirancev (6,9 %) na to vprašanje ni odgovorilo.
Rezultati raziskave so prikazani v tabeli 4 priloge 1.
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Grafikon 5: Do katere ravni vodenja v organu naj nova vlada zamenja uradnike in
funkcionarje?

Vir: Lasten, priloga 1 (tabela 5).

V grafikonu 5 so prikazani odgovori anketirancev na vprašanje, do katere ravni vodenja
naj nova vlada ob nastopu zamenja javne uslužbence, uradnike in funkcionarje. 275
javnih uslužbencev, sodelujočih v anketni raziskavi, se je odločalo za vsak naveden
položaj posebej oziroma so se imeli možnost odločiti za več odgovorov hkrati. Mnenja so
bili, da naj nova vlada zamenja uradnike do ravni:
− vodje organa (193 anketirancev – 70,2 %),
− vodje kabineta (135 anketirancev – 49,1 %),
− vodje sektorja (85 anketirancev – 30,9 %),
− vodje oddelka (47 anketirancev – 17,1 %),
− vodje referata (11 anketirancev – 4 %),
− drugo (3 anketiranci – 1,1 %),
− neopredeljenih (23 – 0,8 %).
Iz odgovorov je razvidno, da se največ anketirancev strinja z menjavami vodij organov in
zaposlenih v njihovih kabinetih, kar je skladno z zakonodajo, ki ob menjavi vlade
predvideva oziroma dovoljuje zamenjave na teh delovnih mestih. Rezultati raziskave so
prikazani v tabeli 5 priloge 1.

6.2 RAVNI NEFORMALNIH MENJAV ZAPOSLENIH OB MENJAVI VLADE
V REPUBLIKI NEMČIJI
V Nemčiji je zaposlovanje uradnikov decentralizirano. Za zaposlovanje so odgovorne vlade
zveznih dežel. Skupni podatki o številu zaposlenih v državni upravi Republike Nemčije so
objavljeni na spletnih straneh Ministrstva za notranje zadeve zvezne vlade. Zvezna vlada
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objavlja le uradne podatke o številu zaposlenih v državni upravi po posameznih organih,
ne objavlja pa, koliko je zaposlenih po politični in drugih pripadnostih. Tudi v medijih ne
pišejo o političnem kadrovanju kot negativnem zaposlovanju v državni upravi.

6.3 RAVNI NEFORMALNIH MENJAV ZAPOSLENIH OB MENJAVI VLADE
V VELIKI BRITANIJI
Na spletnih straneh vlade Združenega kraljestva, na strani javne uprave, so objavljeni le
uradni podatki o številu zaposlenih uradnikov. Uradniki so v organih državne uprave
zaposleni za nedoločen čas in se jih ob menjavah vlade ne zamenja. Izbira jih posebna
neodvisna komisija, ki na svoji strani poudarja, da zaposlene uradnike izbira izključno na
podlagi strokovnosti in ne po politični pripadnosti (UK Civil Service Commission, 2013). O
neformalnih menjavah javnih uslužbencev v Veliki Britaniji mediji ne pišejo.

6.4 SKUPNE ZNAČILNOSTI NEFORMALNIH MENJAV ZAPOSLENIH
V DRŽAVNIH UPRAVAH SLOVENIJE, NEMČIJE IN VELIKE BRITANIJE
Skupne značilnosti neformalnih menjav zaposlenih v državnih upravah v primerjanih
državah so, da jih organi ne objavljajo oziroma jih ne priznavajo. Organi državne uprave
objavljajo le uradno število skupno zaposlenih javnih uslužbencev, prikazanih tudi po
spolu, izobrazbi, starosti in po posameznih letih ter obdobjih. Objavljajo tudi javne in
interne natečaje za potrebe premestitve javnih uslužbencev in za nove zaposlitve.
Na spletnih straneh slovenske vlade so v kadrovskih poročilih navedene zaposlitve za
določen čas, za čas mandata funkcionarja oziroma zaposlitve, vezane na osebno zaupanje
funkcionarja, in zaposlitve uradnikov na položajih, ki so lahko tudi politične, vlada pa ne
objavlja, koliko takšnih zaposlitev preide v zaposlitve za nedoločen čas, in tudi ne, koliko
javnih uslužbencev je na javnih natečajih sprejetih na podlagi politične pripadnosti in
osebnih poznanstev. Vlada teh podatkov ne posreduje niti poslancem državnega zbora, ki
so zakonsko upravičeni do takih podatkov, niti medijem, katerim bi jih morali posredovati
na podlagi dostopa do informacij javnega značaja.
Po prebiranju nemške in angleške literature, časopisnih člankov in spletnih strani, nemških
in britanskih raziskav ter člankov glede neformalnih menjav (po politični pripadnosti in
družinskih in osebnih poznanstvih) javnih uslužbencev nisem zasledil. Ravno tako nisem
uspel pridobiti uradnih podatkov o neformalnih menjavah javnih uslužbencev v Sloveniji,
zato teh podatkov med primerjanimi državami ni bilo mogoče primerjati.
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7 RAZISKAVA PRIČAKOVANJ ZAPOSLENIH V DRŽAVNI
UPRAVI OB SPREMEMBI VLADE GLEDE ORGANIZIRANOSTI
IN DELOVANJA UPRAVE

7.1 ANKETA
Raziskava je bila izvedena s pomočjo ankete, s katero sem poskušal od javnih
uslužbencev ugotoviti, kako nekateri dejavniki politike vplivajo na njihovo organizacijo
oziroma organ in kako na njihovo motivacijo pri delu.
Podatke, potrebne za raziskavo, sem pridobil tako, da sem na spletni strani 1KA uporabil
njihovo brezplačno storitev, možnost priprave in izvedbe spletne ankete. To anketo sem z
dovoljenjem predstojnika organa, v katerem sem zaposlen, po elektronski poti razposlal
svojim sodelavcem. V spremnem sporočilu sem jih zaprosil, da jo posredujejo tudi svojim
prijateljem in znancem, ki so zaposleni v državni upravi.
V anonimni spletni raziskavi je sodelovalo 275 anketirancev. 80 jih je bilo ob izvajanju
anketne raziskave zaposlenih v vladnih službah, 86 v organih v sestavi ministrstev, 56 v
ministrstvih in 50 v upravnih enotah. V vzorec je bilo vključenih 151 (54,9 %) žensk in 90
(32,7 %) moških, 44 (12,4 %) se jih o spolu ni opredelilo.
Uporabil sem anketni vprašalnik s 14 vprašanji, sestavljenimi glede na potrebe potrditve
oziroma opustitve postavljenih hipotez v tej magistrski nalogi. Sestavljen je bil iz dveh
delov, in sicer:
− demografskega dela in
− dela, ki se nanaša na pričakovanja javnih uslužbencev.
Vprašanja so bila sestavljena kot vprašanja izbirnega tipa, kjer so anketiranci lahko izbirali
med navedenimi trditvami. Pri nekaterih vprašanjih je bilo možno izmed navedenih trditev
izbrati več odgovorov, vedno pa so imeli možnost odgovora »drugo«.
Nekatera vprašanja so bila sestavljena kot vprašanja Likertovega tipa s petimi stopnjami.
Pomembnost trditev so anketiranci ocenjevali z vrednostmi od 1 do 5, pri čemer je 1
pomenila zelo se ne strinjam oziroma najmanj pomembno, 5 pa zelo se strinjam oziroma
zelo pomembno. Anketni vprašalnik je zajemal demografske podatke, kot so spol, starost,
izobrazba in število let zaposlenosti v organu. V drugem delu pa je zajemal vprašanja
glede vpliva politike na delo javnih uslužbencev in njihovo motivacijo v zvezi s tem. Tu je
vprašalnik vseboval vprašanja, ki se nanašajo na zadovoljstvo oziroma pričakovanja
anketirancev ob nastopu nove vlade.
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Na spletno povezavo moje ankete in na nagovor je kliknilo 361 javnih uslužbencev.
Anketo je v celoti izpolnilo 275 javnih uslužbencev. Odgovori so bili analizirani s pomočjo
spletne strani 1KA.
V anketnem vprašalniku je bila večina spremenljivk nominalne ali ordinalne narave, zato
so bile v okviru analiz opravljene predvsem osnovne statistične analize (frekvenčne
porazdelitve, porazdelitve v odstotkih).

7.2 UGOTOVITVE ANKETE
7.2.1 ANALIZA ODGOVOROV NA DEMOGRAFSKA VPRAŠANJA
V nadaljevanju bom prikazal analizo rezultatov anketne raziskave glede demografskih
vprašanj. Prikazani so v tabelah v prilogi 1 in grafikonih, vrstni red pa je enak vprašanjem
anketnega vprašalnika iz priloge 2.
Grafikon 6: Starost anketirancev

Vir: Lasten, priloga 1 (tabela 6).

Iz odgovorov anketirancev, prikazanih v grafikonu 6, so razvidni podatki o starosti.
Podatki so razvrščeni po starostnih kategorijah, in sicer do 30 let, od 31 do 40 let, od 41
do 50 let, od 51 do 60 in 61 let in več. Kot je razvidno iz grafikona, je bil največji delež
anketirancev v starostni skupini od 31 do 40 let (89 ali 32,4 %), nato so sledili anketiranci
v starostni skupini od 41 do 50 let (81 ali 29,5 %), v starostni skupini od 51 do 60 let jih
je bilo 36 ali 13 %, v starostni skupini do 30 let jih je bilo 34 ali 12,4 %, najmanj pa je
bilo starih nad 60 let, in sicer 2 anketiranca ali 0,7 %. Na vprašanje o starosti ni
odgovorilo 33 anketirancev ali 12 %. Rezultati raziskave so prikazani v tabeli 6 priloge 1.
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Grafikon 7: Spol anketirancev

Vir: Lasten, priloga 1 (tabela 7).

Iz grafikona 7 so razvidni podatki o spolu anketirancev. V anketi je sodelovalo več žensk
kot moških, in sicer je bilo od 275 anketirancev 151 žensk, kar predstavlja 54,9 %, in 90
moških, kar predstavlja 32,7 %. 34 anketirancev ali 12,4 % na vprašanje glede spola ni
odgovorilo. Rezultati raziskave so prikazani v tabeli 7 priloge 1.
Grafikon 8: Izobrazba anketirancev

Vir: Lasten, priloga 1 (tabela 8).

Iz grafikona 8 je razvidno, da ima največ anketirancev, ki so izpolnili anketo, univerzitetno
in bolonjsko prvo stopnjo izobrazbe, in sicer 115 anketirancev (41,8 %), sledijo
anketiranci z visoko in drugo bolonjsko stopnjo izobrazbe (57 anketirancev ali 20,7 %),
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anketiranci z višjo stopnjo izobrazbe (26 anketirancev ali 9,5 %), anketiranci z
znanstvenim magisterijem (20 anketirancev ali 7,3 %), sledijo anketiranci s srednjo
stopnjo izobrazbe (17 anketirancev ali 6,2 %) in nazadnje anketiranci z doktoratom (13
anketirancev ali 4,7 %). 27 anketirancev (9,8 %) na vprašanje o izobrazbi ni odgovorilo.
Rezultati raziskave so prikazani v tabeli 8 priloge 1.
Grafikon 9: Organi, v katerih so zaposleni anketirani javni uslužbenci

Vir: Lasten, priloga 1 (tabela 9).

V anketni raziskavi so, kot je razvidno iz grafikona 9, sodelovali javni uslužbenci, zaposleni
v naslednjih organih državne uprave: v organih v sestavi ministrstev 86 anketirancev ali
31,3 %, v vladnih službah 80 anketirancev oziroma 29,1 %, na ministrstvih 56
anketirancev ali 20,4 %, v upravnih enotah 50 anketirancev ali 18,2 %. Kot drugo so se
opredelili 3 anketiranci ali 1,1 %. Rezultati raziskave so prikazani v tabeli 9 priloge 1.
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Grafikon 10: Delovna mesta anketiranih javnih uslužbencev

Vir: Lasten, priloga 1 (tabela 10).

V anketni raziskavi je, kot prikazuje grafikon 10, sodelovalo 143 javnih uslužbencev
(52 %), zaposlenih na uradniških delavnih mestih, in 130 javnih uslužbencev (47,3 %),
zaposlenih na strokovno-tehničnih delovnih mestih. Dva sodelujoča (0,7 %) v anketi se o
delovnem mestu nista opredelila. Rezultati raziskave so prikazani v tabeli 10 priloge 1.
Graf 11: Delovna doba anketirancev

Vir: Lasten, priloga 1 (tabela 11).

Podatki o delovnem stažu v organizaciji, ki so prikazani v grafikonu 11, so razvrščeni po
starostnih kategorijah, in sicer do 2 leti, od 2 do 5 let, od 5 do 10 let, od 10 do 20, od 20
do 30 let in nad 30 let. Kot je razvidno iz grafikona, je največ anketirancev v organizaciji
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zaposlenih med 5 in 10 let, in sicer 85 (30,9 %), sledijo anketiranci, ki so v organizaciji
zaposleni med 10 in 20 leti, in sicer 75 (27, 3%), nato sledijo anketiranci od 2 do 5 let, in
sicer 38 (13,8 %), sledijo anketiranci med 20 in 30 leti, in sicer 34 (12,4 %), nato
anketiranci do 2 leti 13 (4,7 %) in nad 30 let 3 anketiranci (1,1 %). Na vprašanje o stažu
v organizaciji ni odgovorilo 27 anketirancev (9,8 %). Rezultati raziskave so prikazani v
tabeli 11 priloge 1.
7.2.2 ANALIZA ODGOVOROV NA VPRAŠANJA V ZVEZI Z MOTIVACIJO IN
LASTNIMI PRIČAKOVANJI
V nadaljevanju bom prikazal analizo rezultatov anketne raziskave v zvezi z motivacijo in
lastnimi pričakovanji javnih uslužbencev. Prikazani so v tabelah v prilogi 1 in grafikonih,
vrstni red pa je enak vprašanjem anketnega vprašalnika iz priloge 2.
Grafikon 12: Strinjanje anketiranih javnih uslužbencev z združevanjem in
ukinjanjem ministrstev ob menjavi vlade in zaradi
reorganizacije državne uprave

Vir: Lasten, priloga 1 (tabela 12).

Anketiranci so se, kot prikazujeta tabela (priloga 1) in grafikon 12, glede strinjanja z
združevanjem in ukinjanjem ministrstev ob menjavi vlade in zaradi reorganizacije državne
uprave v smislu vpliva na njihovo motivacijo pri delu zaradi morebitnih odpuščanj,
opredelili tako:
− s se strinjam se je opredelilo 87 anketiranih (31,6 %),
− s se niti strinjam niti ne strinjam 78 anketiranih (28,4 %),
− s popolnoma se strinjam se je opredelilo 40 anketiranih (14,5 %),
− s se ne strinjam se je opredelilo 38 anketiranih (13,8 %),
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−
−

s popolnoma se ne strinjam pa se je opredelilo 26 anketirancev (9,5 %),
6 anketirancev (2,2 %) na to vprašanje ni odgovorilo.
Grafikon 13: Na kakšen način naj kadruje politika ob menjavi vlade, reorganizaciji
organov in za dosego svojih ciljev

Vir: Lasten, priloga 1 (tabela 13).

Tabela (priloga 1) in grafikon 13 prikazujeta, kako so se anketiranci na petstopenjski
lestvici opredelili glede načina kadrovanja politike ob menjavi vlade, reorganizaciji
državnih organov in za dosego svojih ciljev:
− po strokovnih načelih 139 anketiranih (50,5 %),
− s predpisi 118 anketirancev (42,9 %),
− po strankarski pripadnosti 2 anketiranca (0,7 %) in
− drugo 4 anketiranci (1,5 %),
− 12 anketirancev (4,4 %) na to vprašanje ni odgovorilo.
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Grafikon 14: Ali so vodje organov sposobni premeščati in odpuščati zaposlene, ne da
bi pri tem upoštevali njihovo politično pripadnost, sorodstvene vezi in
osebno poznanstvo

Vir: Lasten, priloga 1 (tabela 14).

Iz tabele (priloga 1) in grafikona 14 je razvidno, da 205 anketirancev (74,5 %) meni, da
se vodje organov ob izvajanju reorganizacije državne uprave niso sposobni pravično
oziroma pravilno odločiti pri premeščanju ali odpuščanju zaposlenih oziroma da se pri tem
odločajo po politični pripadnosti, sorodstvenih vezeh in osebnih poznanstvih. Da se vodje
organov ne odločajo po naštetih načelih, meni 48 anketirancev (17,5 %). Neopredeljenih
pri tem vprašanju je 22 anketirancev (8 %).
Grafikon 15.1: Vpliv na motivacijo – predvolilne obljube o odpuščanju zaposlenih
oziroma zmanjšanju državne uprave

Vir: Lasten, priloga 1 (tabela 15.1).
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V tabeli (priloga 1) in grafikonu 15.1 so prikazani odgovori anketirancev na vprašanje,
kako na njihovo motivacijo vplivajo predvolilne obljube kandidatov za politične funkcije v
vladi in drugih državnih organih, o odpuščanju zaposlenih oziroma zmanjšanju državne
uprave:
− niti ne vpliva niti vpliva (83 anketiranih – 30,2 %),
− vpliva (55 anketiranih – 20 %),
− sploh ne vpliva (47 anketiranih – 17,1 %),
− ne vpliva (33 anketiranih – 21 %),
− zelo vpliva (24 anketiranih – 8,7 %) ter
− 33 anketirancev (12 %) na to vprašanje ni odgovorilo.
Grafikon 15.2: Vpliv na motivacijo – krčenje že pridobljenih pravic

Vir: Lasten, priloga 1 (tabela 15.2).

V tabeli (priloga 1) in grafikonu 15.2 so prikazani odgovori anketirancev na vprašanje,
koliko na njihovo motivacijo pri delu vpliva krčenje že pridobljenih pravic. Odgovori so:
− vpliva (119 anketiranih – 43,3 %),
− zelo vpliva (95 anketiranih – 34,5 %),
− niti ne vpliva niti vpliva (22 anketiranih – 8 %),
− ne vpliva (5 anketiranih – 1,8 %),
− sploh ne vpliva (2 anketirana – 0,7 %) ter
− 32 anketirancev (11,6 %) na to vprašanje ni odgovorilo.
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Grafikon 15.3: Vpliv na motivacijo – zamrznitev plač in napredovanj

Vir: Lasten, priloga 1 (tabela 15.3).

V tabeli (priloga 1) in grafikonu 15.3 je razvidno, da so se anketiranci na petstopenjski
lestvici glede zamrznitve plač in napredovanj, ki vplivajo na njihovo motivacijo pri delu,
opredelili, da:
− vpliva (132 anketiranih – 48 %),
− zelo vpliva (76 anketiranih – 27,6 %),
− niti ne vpliva niti vpliva (26 anketiranih – 9,5 %),
− ne vpliva (4 anketiranci – 1,5 %),
− sploh ne vpliva (4 anketiranci – 1,5 %) ter
− 33 anketirancev (12 %) na to vprašanje ni odgovorilo.
Grafikon 15.4: Vpliv na motivacijo – omejevanje napredovanj

Vir: Lasten, priloga 1 (tabela 15.4).
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V tabeli (priloga 1) in grafikonu 15.4 so prikazani odgovori anketirancev na vprašanje, ali
omejevanje napredovanj vpliva na motivacijo pri njihovem delu. Odgovorili so, da:
− vpliva (136 anketiranih – 49,5 %),
− zelo vpliva (59 anketiranih – 21,5 %),
− niti ne vpliva niti vpliva (37 anketiranih – 13,5 %),
− ne vpliva (9 anketiranih – 3,3 %),
− sploh ne vpliva (4 anketiranci – 1,5 %) ter
− 30 anketirancev (10,9 %) na to vprašanje ni odgovorilo.
Grafikon 15.5: Vpliv na motivacijo – zmanjšanje že dogovorjene višine plače

Vir: Lasten, priloga 1 (tabela 15.5).

V tabeli (priloga 1) in grafikonu 15.5 so prikazani odgovori anketirancev na vprašanje, ali
zmanjšanje že dogovorjene višine plače vpliva na motivacijo pri njihovem delu. Odgovori
so, da:
− vpliva (139 anketiranih – 50,5 %),
− zelo vpliva (69 anketiranih – 25,1 %),
− niti ne vpliva niti vpliva – 30 anketiranih (10,9 %),
− ne vpliva (6 anketirancev – 2,2 %)
− sploh ne vpliva (2 anketiranca – 0,6 %) ter
− 29 anketirancev (10,5 %) na to vprašanje ni odgovorilo.
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Grafikon 16.1: Osebno zadovoljstvo anketiranih javnih uslužbencev z vodstvom
organizacije

Vir: Lasten, priloga 1 (tabela 16.1).

V tabeli (priloga 1) in grafikonu 16.1 so prikazani odgovori anketirancev glede
zadovoljstva z vodstvom organizacije:
− niti sem nezadovoljen niti sem zadovoljen (118 anketiranih – 42,9 %),
− sem nezadovoljen (53 anketiranih – 19,3 %),
− sem zadovoljen (47 anketiranih – 17,1 %),
− popolnoma sem nezadovoljen – 14 anketiranih (5,1 %)
− popolnoma sem zadovoljen – 11 anketiranih (4 %) ter
− 32 anketirancev (11,6 %) na to vprašanje ni odgovorilo.
Grafikon 16.2: Osebno zadovoljstvo anketiranih javnih uslužbencev z neposredno
nadrejenim

Vir: Lasten, priloga 1 (tabela 16.2).
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V tabeli (priloga 1) in grafikonu 16.2 so prikazani odgovori anketirancev glede
zadovoljstva z neposredno nadrejenim:
− sem zadovoljen (74 anketiranih – 26,9 %),
− sem nezadovoljen (71 anketiranih – 25,8 %),
− niti sem nezadovoljen niti sem zadovoljen (70 anketiranih – 25,5 %),
− popolnoma sem zadovoljen (19 anketiranih – 6,9 %),
− popolnoma sem nezadovoljen (8 anketiranih – 2,9 %) ter
− 33 anketirancev (12 %) na to vprašanje ni odgovorilo.
Grafikon 16.3: Osebno zadovoljstvo anketiranih javnih uslužbencev z možnostmi za
napredovanje

Vir: Lasten, priloga 1 (tabela 16.3).

V tabeli (priloga 1) in grafikonu 16.3 so prikazani odgovori anketirancev glede možnosti za
napredovanje:
− niti sem nezadovoljen niti sem zadovoljen (112 anketiranih – 40,7 %),
− sem nezadovoljen (66 anketiranih – 24 %),
− sem zadovoljen (36 anketiranih – 13,1 %),
− popolnoma sem nezadovoljen (26 anketiranih – 9,5 %) ,
− popolnoma sem zadovoljen (2 anketiranca – 0,7 %) ter
− 33 anketirancev (12 %) na to vprašanje ni odgovorilo.
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Grafikon 16.4: Osebno zadovoljstvo anketiranih javnih uslužbencev z možnostmi za
izobraževanje

Vir: Lasten, priloga 1 (tabela 16.4).

V tabeli (priloga 1) in grafikonu 16.4 so prikazani odgovori anketirancev glede možnosti za
izobraževanje:
− niti sem nezadovoljen niti sem zadovoljen (109 anketiranih – 39,6 %),
− sem nezadovoljen (59 anketiranih – 21,5 %),
− sem zadovoljen (41 anketiranih – 14,9 %),
− popolnoma sem nezadovoljen (28 anketiranih – 10,2 %),
− popolnoma sem zadovoljen (4 anketiranci – 0,7 %) ter
− 34 anketirancev (12,4 %) na to vprašanje ni odgovorilo.
Grafikon 16.5: Osebno zadovoljstvo anketiranih javnih uslužbencev z delovnimi pogoji
(opremo, prostori)

Vir: Lasten, priloga 1 (tabela 16.5).
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V tabeli (priloga 1) in grafikonu 16.5 so prikazani odgovori anketirancev glede
zadovoljstva z delovnimi pogoji (oprema, prostori), ki vplivajo na kakovost njihovega dela:
− niti sem nezadovoljen niti sem zadovoljen (114 anketiranih – 41,5 %),
− sem zadovoljen (62 anketiranih – 22,5 %),
− sem nezadovoljen (31 anketiranih – 11,3 %),
− popolnoma sem zadovoljen (20 anketiranih – 7,3 %),
− popolnoma sem nezadovoljen (15 anketiranih – 5,5 %) ter
− 33 anketirancev (12 %) na to vprašanje ni odgovorilo.

78

8 DOSEŽENI REZULTATI RAZISKAVE

Raziskava je pokazala, da javni uslužbenci, zaposleni v državni upravi, spremljajo nove
zaposlitve in menjave zaposlenih ob nastopu, med mandatom oziroma pred odhodom
vlade v svojih organih. Prav tako je pokazala, da poznajo zakonodajo s področja
zaposlovanja, ki dopušča redne menjave ob nastopu nove vlade le na ravni vodstva
organa in njihovega kabineta, saj je kar 55,3 % anketiranih javnih uslužbencev (ob 9,1 %
tistih, ki o tem nimajo mnenja) pritrdilo, da se v njihovem organu dogajajo tudi menjave
na nižjih ravneh od vodstva organa. Z menjavami na nižjih ravneh se ne strinja kar 70 %
anketiranih javnih uslužbencev. V anketi zaradi občutljivosti »trenutka« za zaposlitve
javnih uslužbencev (že druga vlada zapored ni dokončala mandata, zato se stalno
dogajajo menjave vodij organov in zaposlitev v kabinetih) ni bilo zastavljeno vprašanje, ali
so bili tudi sami udeleženi v nepredvidenih menjavah.
Z raziskavo je bilo ugotovljeno, da javni uslužbenci niso proti zaposlitvam za določen čas,
za čas mandata funkcionarja, le zaposlitev bi, tako zaposlenim javnim uslužbencem,
morala prenehati s prenehanjem funkcije funkcionarja. Javni uslužbenci so mnenja, da
novi vladi ob nastopu ne bi bilo treba na novo zaposlovati za določen čas, ampak bi lahko
prerazporedila javne uslužbence, ki so že zaposleni v državni upravi.
Rezultati raziskave prikazujejo, da se anketirani javni uslužbenci načelno strinjajo z
reorganizacijo državne uprave oziroma organa, v katerem so zaposleni, v smislu
zmanjševanja državne uprave. Izražajo pa dvom in nezaupanje v vodje organov, da ne
bodo ob reorganizaciji pristranski in premeščali oziroma odpuščali po politični pripadnosti,
sorodstvenih vezeh ali po osebnih poznanstvih.
Na podlagi raziskave je bilo ugotovljeno, da na motivacijo pri delu v anketi sodelujočih
javnih uslužbencev ne vplivajo predvolilne obljube kandidatov za mesta v vladi, o
zmanjšanju državne uprave in posledičnem odpuščanju. Ugotovljeno pa je bilo tudi, da na
njihovo motivacijo pri delu vplivajo njihove obljube o zmanjšanju že dogovorjene plače,
omejevanju napredovanj in krčenju že pridobljenih pravic.
Raziskava v zvezi z zadovoljstvom javnih uslužbencev je pokazala, da so anketirani javni
uslužbenci zadovoljni s svojimi delovnimi pogoji v smislu prostorov in opreme, niso pa
zadovoljni z možnostmi za izobraževanje in napredovanje. Nezadovoljni so tudi z
vodstvom organizacije oziroma neposredno nadrejenimi.
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9 PREVERITEV HIPOTEZ

Prva hipoteza, ki pravi, da se postavlja vprašanje, ali so s strani politike imenovani vodje
organov dovolj usposobljeni in dovolj »močni«, da ne podležejo vplivom politike pri
izvedbi reorganizacije organov v smislu odpuščanj in premestitev zaposlenih javnih
uslužbencev po politični pripadnosti, ki jih vodijo, ni potrjena.
Rezultati v anketni raziskavi pokažejo, da velika večina (kar 74,5 %) anketiranih,
zaposlenih v organih državne uprave, meni, da vodje organov niso sposobni pravično,
pravilno in pošteno sprejeti odločitev ob reorganizaciji organov v smislu premestitve ali
odpustitve zaposlenih, ne da bi se pri tem ozirali na njihovo politično pripadnost, osebno
poznanstvo ali sorodstvene vezi. Tudi iz poslanskih vprašanj, prispevkov in člankov v
medijih je razbrati, da vodje kadrujejo po pripadnosti politični strani. To je najbolj
razvidno v zadnjih treh mandatih vlade (od leta 2008 do 2013, čeprav se je to dogajalo
tudi prej), ker sta se dva zaključila predčasno, tretja sestava vlade pa je sestavljena na
uspeli nezaupnici, zato so bile te hitre menjave in zaposlitve stalno na očeh javnosti.
Prvi del druge hipoteze, ki pravi, da na motivacijo javnih uslužbencev pri njihovem delu
vplivajo predvolilne obljube kandidatov za mesta v vladi o zmanjšanju državne uprave in
posledičnem odpuščanju, ni potrjena.
Z anketno raziskavo je bilo ugotovljeno, da predvolilne obljube kandidatov za mesta v
vladi o zmanjšanju državne uprave in posledičnem odpuščanju motijo le tretjino
anketirancev in posledično vplivajo na motivacijo pri njihovem delu.
Drugi del druge hipoteze, ki pravi, da na motivacijo javnih uslužbencev pri njihovem delu
vplivajo predvolilne obljube kandidatov za mesta v vladi, v katerih javnim uslužbencem
odrekajo že pridobljene pravice (kot so zmanjševanje plač, zamrzovanje plač in
napredovanj itd.) in zaposlitev ter obenem nalagajo dodatna dela, je potrjen.
Anketiranci so v povprečju z več kot 70 % potrdili, da na njihovo delo vpliva oziroma zelo
vpliva krčenje že pridobljenih pravic, zamrznitev plač in napredovanj, zmanjšanje že
dogovorjene višine plače in omejevanje napredovanj.
Tretja hipoteza, ki pravi, da politika lahko prepreči redno zaposlovanje začasno zaposlenih
(kabinetne zaposlitve) in zaposlovanje po strankarski pripadnosti ter se opredeli, do katere
ravni lahko kadruje ob nastopu nove vlade, je potrjena.
Raziskava je pokazala, da so anketiranci mnenja, da politika lahko prepreči začasno
zaposlovanje (kabinetne zaposlitve), in sicer 29,1 % anketirancev meni, da z
nezaposlovanjem za določen čas, s prerazporeditvijo javnih uslužbencev, ki so že
zaposleni v organih državne uprave, 18,2 % anketirancev meni, da politika to lahko stori z
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doslednim upoštevanjem že sprejetih predpisov, 13,8 % anketiranih pa predlaga sprejem
novih predpisov.
Četrta hipoteza, ki pravi, da politika ne upošteva dovolj kriterijev in sposobnosti za
opravljanje zahtevnih delovnih nalog in dopušča menjave zaposlenih tudi na delovnih
mestih, na katerih zakonodaja ne predvideva menjav (na nižji ravni od vodje organov in
kabinetnih zaposlitev), je potrjena.
Tako iz odgovorov sodelujočih v anketni raziskavi, ki so s 55,3 % (ob 9,1 %
neopredeljenih) potrdili, da se v njihovih organih dogajajo menjave, za katere delodajalec
ne predvideva menjave (na nižji ravni od vodje organov in kabinetnih zaposlitev), kot iz
poslanskih vprašanj, v katerih postavljajo vprašanja vladi v zvezi s političnim kadrovanjem
in prezaposlitvami iz kabinetnih zaposlitev v zaposlitve za nedoločen čas, kot tudi iz
časopisnih člankov je razbrati, da se take menjave in zaposlitve zaznavajo in verjetno tudi
dogajajo. Pred menjavami in prezaposlitvami vodje organov uskladijo sistemizacijo
delovnih mest tako, da so v internih in javnih razpisih razpisani pogoji, ki ustrezajo že v
naprej znanim kandidatom, ki so jim politično pripadni, jih osebno poznajo ali so z njimi v
sorodstvenih vezeh. Organi takih prezaposlitev, menjav in zaposlitev ne priznavajo in o
njih ne vodijo evidence.
Peta hipoteza, ki pravi, da so javni uslužbenci, zaposleni v državni upravi, na splošno
zadovoljni z delovnimi pogoji, možnostmi za napredovanje in izobraževanje ter
neposrednim nadrejenim, ni potrjena.
Anketirani javni uslužbenci so na vprašanja, kako so zadovoljni z neposrednimi
nadrejenimi oziroma vodjem organa, z možnostmi za napredovanje in izobraževanje ter
delovnimi pogoji, največkrat odgovorili s srednjo oceno 3 oziroma niti sem nezadovoljen
niti sem zadovoljen.
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10 PRISPEVEK RAZISKOVANJA K STROKI IN ZNANOSTI

Prispevek raziskovanja v magistrskem delu so rezultati opravljene anketne, ki je bila
izvedena med javnimi uslužbenci, zaposlenimi v državni upravi. Z anketo je bilo
pridobljeno mnenje zaposlenih o menjavah in zaposlovanju v državni upravi ob menjavi
politike na oblasti, ki kadruje tudi na ravneh, ki so nižje od vodstva organa in njegovega
kabineta. Zaposleni se z menjavami in zaposlitvami, tudi na teh ravneh, ne strinjajo. Ne
predvideva jih niti zakonodaja. Pridobljeno mnenje zaposlenih v anketni raziskavi je zato
lahko podlaga za ureditev oziroma izboljšanje zakonodaje na področju zaposlovanja v
državni upravi.
Iz magistrskega dela je moč razbrati, da se v državni upravi izvajajo menjave in
zaposlovanje tudi po politični pripadnosti, osebnih poznanstvih in sorodstvenih vezeh, kar
je lahko signal stroki, da bi ob menjavah politike na oblasti opozarjala politiko na
nepravilnosti pri zaposlovanju in jo usmerjala k upoštevanju že sprejete zakonodaje.
Zaradi mnenja zaposlenih, pridobljenega z anketno raziskavo, da se ne strinjajo z
menjavami na nižjih ravneh delovnih mest tudi zaradi nestrokovnosti kandidatov, ki ne
poznajo področja dela na delovnih mest, na katerih so bile opravljene menjave, bi lahko
stroka oblikovala predloge za usmeritve politiki, do katere ravni vodenja in ostalih
delovnih mest so menjave še upravičene, da s tem ni ogrožena strokovnost državne
uprave.
Rezultati raziskave v magistrskem delu so pokazali, da se kot problematične pokažejo
zaposlitve za določen čas v kabinetih funkcionarjev, in sicer s stališča prehajanja v
zaposlitve za nedoločen čas. Javni uslužbenci, ki so sodelovali v raziskavi, predlagajo, da
se ne zaposluje za določen čas, ampak naj funkcionarji v svoj kabinet premestijo
zaposlene v organu za nedoločen čas (ali iz drugih organov državne uprave). Predlog
stroki je smotrn, saj se s tem ne bi povečevalo število zaposlenih v državni upravi in v
kabinetih funkcionarjev bi bil zaposlen strokoven kader. Zato je raziskovanje v
magistrskem delu v tem smislu lahko prispevek in usmeritev stroki za spremembo
kadrovskih načrtov in predpisov organov državne uprave.
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11 UPORABNOST REZULTATOV RAZISKOVANJA

Rezultati raziskave se lahko uporabijo za opredelitev dejanskega stanja zaposlovanja za
določen čas, za čas mandata funkcionarjev v državni upravi in kot podlaga funkcionarjem
za ureditev tega področja ob nastopu svoje funkcije.
Rezultati raziskave so lahko v pomoč tako aktualni vladi kot tudi prihodnjim vladam, da
bodo lahko ob nastopu, med in ob koncu mandata kadrovali na način, ki bo bolj pravičen
do že zaposlenih javnih uslužbencev.
Okvirno so rezultati lahko v pomoč tudi politiki pri ureditvi področja zaposlovanja v državni
upravi in tudi ob volitvah, pri katerih bo lahko uporabila več taktnosti ob nastopih njihovih
kandidatov v medijih glede zaposlenih v državni upravi, saj so ti zaposleni tisti, ki bodo
izvrševali njihovo politiko.
Najbolj so rezultati raziskave uporabni za vodje organov pri reorganizaciji in sistemizaciji
delovnih mest oziroma pri pripravi kadrovskih načrtov na način, da bodo ti bolj dolgoročno
vzdržni in se jih ne bi dalo spreminjati za vsako posamezno zaposlitev.
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12 ZAKLJUČEK

Namen magistrskega dela je bil ugotoviti vpliv politike na organizacijo in delovanje
državne uprave, in sicer v smislu strokovnosti zaradi kadrovanja vodij organov po politični
pripadnosti in v smislu strokovnosti in kakovosti dela javnih uslužbencev (predvsem
uradnikov) zaradi kadrovanja tudi na delovnih mestih, nižjih od ravni vodje organa in
kabinetnih zaposlitev, ki jih zakonodaja ne predvideva.
V Republiki Sloveniji se vlada praviloma zamenja vsaka štiri leta. Vsaka politika ima
predvolilni program, ki ga hoče s prihodom na oblast uresničiti. Eden od pogojev za
uresničitev ciljev je tudi kadrovanje za aktualno politiko primernih ljudi. Zmotno bi bilo
pričakovati, da ti ljudje ne bodo kadrovani politično, saj je vlada politični organ in tudi
zmago na volitvah si zagotovijo politične stranke. Logično se zdi, da imajo ti ljudje poleg
politične usmerjenosti tudi strokovna znanja, saj brez teh znanj vlada in posledično tudi
država ne more doseči svojih ciljev. Največ s tem namenom ima vlada ob nastopu pravico
skleniti določeno število delovnih razmerij, vezanih na osebno zaupanje funkcionarja
(kabinetne zaposlitve), in v prvem letu mandata zamenjati uradnike na položaju.
Omenjena delovna razmerja se s posamezniki lahko sklenejo brez javnega natečaja in
opravljenega strokovnega izpita, ki se zahteva od javnih uslužbencev ob zaposlitvi za
nedoločen čas. To ni mogoče v primerih, ko posameznik sklepa delovno razmerje za
položaj generalnega direktorja, generalnega sekretarja, predstojnika organa v sestavi,
predstojnika vladne službe, načelnika upravne enote in direktorja občinske uprave
oziroma tajnika občine. Za vse naštete uradnike na položaju morajo biti, kljub temu da jih
vlada lahko zamenja v prvem letu mandata, izvedeni posebni natečaji.
V Sloveniji se ob nastopu vlade zamenjajo predsednik vlade, ministri in državni sekretarji.
Zamenja se tudi generalni sekretar vlade, ki ga imenuje vlada na predlog predsednika
vlade, ki ga tudi razreši z ugotovitvenem sklepom o prenehanju funkcije. »Praviloma« bi
moralo z zamenjavo funkcionarjev prenehati delovno razmerje tudi vsem zaposlenim, ki
so ga sklenili na njihovo zaupanje in pred tem niso bili zaposleni v državni upravi.
Praviloma poudarjam zato, ker se to velikokrat ne zgodi. Odhajajoča vlada namreč med
opravljanjem tekočih poslov in tudi že prej za te mandatno zaposlene razpiše potrebe po
delovnih mestih in izvede javne razpise, ki ustrezajo njenim kandidatom. Ta delovna
mesta največkrat niso najnižja po zahtevnosti in višini plače, zato se postavlja vprašanje,
ali so ti izbrani kandidati kompetentni za delo, ki ga opravljajo, ker največkrat nimajo
ustrezne izobrazbe in znanj za delo v državni upravi. Posledice so lahko najmanj dve:
njihovo delo ni kakovostno opravljeno in s tem demotivirajo redno zaposlene (opravljati
morajo tudi njihovo delo), ki so se ali bi se lahko prijavili na razpis in bili izbrani za
razpisana delovna mesta.
V magistrskem delu okvirno predstavim tudi državni upravi Nemčije in Velike Britanije. Po
pregledu zakonodaje in literature, ki obravnava uradnike (nem. Beamter) v Nemčiji, se
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zdi, da se je Slovenija pri ureditvi sistema javnih uslužbencev zgledovala po predpisih
nemške državne uprave (saj ima podoben sistem zaposlovanja in napredovanja). Obstaja
pa nekaj razlik, in sicer da so v nemškem zakonu o javnih uslužbencih (nem.
Bundesbeamtengesetz) zajeti le uradniki, ostali javni uslužbenci pa sklepajo delovna
razmerja po zakonodaji, ki velja za zasebni sektor, čeprav opravljajo uradniška dela.
Nemški uradniki imajo poskusno dobo, ki traja najmanj tri leta, preden se lahko zaposlijo
za nedoločen čas, kar je tudi pri njih osnovna oblika zaposlovanja. Podobno kot javni
uslužbenci v Sloveniji imajo tudi nemški možnost horizontalnega napredovanja – do pete
stopnje vsaki dve leti, do devete stopnje vsaka tri in v višje stopnje vsake štiri leta in
vertikalnega napredovanja – to je odvisno od ocene, ki jo uradnik dobi vsakih pet let, in
njegovega delovnega uspeha.
V Veliki Britaniji se za zaposlene v državni upravi štejejo le javni uslužbenci, ki so v službi
»krone« (kraljica je formalno še vedno šef izvršilne oblasti). Niso uslužbenci posameznih
organov, zato jih lahko premeščajo med organi brez uradnih postopkov in brez izgube
pravic iz delovnega razmerja. Ravno tako kot v Sloveniji in Nemčiji javne uslužbence
izbirajo preko javnih natečajev. Imeti morajo ustrezno izobrazbo in opraviti tudi pisni in
ustni izpit. Največkrat se zaposlijo takoj po zaključenem fakultetnem izobraževanju. Za
svoje delo so odgovorni ministru, v katerega resor sodijo. Kariero lahko gradijo
postopoma na delovnem mestu ali pa nadaljujejo z izobraževanjem.
Državna uprava v Republiki Sloveniji je najobsežnejši del izvršilnega aparata države in na
podlagi tega največja zaposlovalka. Zaposlitev v državni upravi je še vedno relativno
varna, tudi plače se še vedno redno izplačujejo, zato je zanimanje kljub relativno nizkim
plačam (izstopajo zaposleni v prvem kariernem razredu) za zaposlitev v državni upravi
vedno zelo veliko. Državna uprava vsako leto znižuje število zaposlenih, nekaj zaradi
pritiskov iz gospodarstva, ki politiki očita preveliko finančno breme na njen račun, nekaj
zaradi pritiska javnosti. Število zaposlenih znižuje postopno tako, da ne nadomešča
zaposlenih, ki zapustijo državno upravo. Posledično je zelo malo razpisov za prosta
delovna mesta za nedoločen čas. Zato interesenti za zaposlitev v državni upravi, ravno
tako tudi politika, iščejo tudi poti, ki so lahko zakonsko sporne (osebna poznanstva,
družinske vezi, politična pripadnost).
V Sloveniji funkcionarji ob nastopu funkcije najprej poskrbijo za zaposlene v svojem
kabinetu (z novimi zaposlitvami za določen čas ali s premestitvijo) in s prerazporeditvami
oziroma premestitvami zaposlenih v organu in med organi državne uprave zaradi boljšega
poslovanja organov. Premestitve se dogajajo tudi po politični pripadnosti, kar ne bi bilo
sporno, če ne bi prerazporejali tudi na delovna mesta, ki jih zasedajo politično
neopredeljeni in delo na njih opravljajo zelo dobro. Sporno je tudi, da se menjave
dogajajo tudi na delovnih mestih, ki niso pomembna za uresničitev ciljev aktualne vlade
oziroma politike. Da se take menjave dogajajo, je razvidno iz v magistrskem delu zajetih
poslanskih vprašanj, člankov različnih medijev in odgovorov sodelujočih (tako meni
55,3 % javni uslužbencev ob 9,1 % neopredeljenih) v moji anketni raziskavi. Za sporno
zaposlovanje v državni upravi se pokaže zaposlovanje za določen čas, za čas izvedbe
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določenih projektov in za čas mandata funkcionarjev. Preko kvot, ki so na voljo
funkcionarjem za kabinetne zaposlitve (sprejme in določi jih vsaka vlada s sklepom), je
najlažje preiti v zaposlitev za nedoločen čas na način, ki sem ga že zapisal (preko
nepotrebnih internih in javnih razpisov). Politično kadrovanje in menjave na najvišjih
mestih državne uprave so v Nemčiji in Veliki Britaniji običajne. Na nižjih ravneh od vodstva
ministrstva oziroma organov se v teh dveh državah politične oziroma neformalne menjave
ali zaposlitve ne dogajajo ali pa so medijsko manj odmevne in o njih ne pišejo (podatkov
o neformalnih menjavah ni objavljenih niti na uradnih vladnih spletnih straneh držav).
Formalne menjave so v vseh treh državah pregledne. V Sloveniji in Nemčiji se ob menjavi
vlade zamenjajo predsednik vlade in ministri ter politično imenovani, na ravni slovenskih
državnih sekretarjev. V Veliki Britaniji se politična ureditev državne uprave nekoliko
razlikuje od slovenske in nemške, saj državno upravo vodi stalni uslužbenec (uradnik), ki
lahko kljub zamenjavi vlade ostane na položaju, drugače pa se tudi v tej državi zamenjajo
predsednik vlade in ministri ter politični svetovalci.
Z anketno raziskavo je bilo ugotovljeno, da se javni uslužbenci v Sloveniji strinjajo z
menjavami, ki jih predvideva zakonodaja, to je na ravni vodje organa in njegovega
kabineta. Ugotovljeno je bilo tudi, da spremljajo (ali pa se jim te celo dogajajo) menjave
na delovnih mestih, ki jih zakonodajalec ni predvidel za menjavo, vendar jih ne
odobravajo. V raziskovanju povezave med kadrovanjem na zaupanje funkcionarjev in
posledično povečevanja števila zaposlenih v državni upravi so sodelujoči v anketni
raziskavi za rešitev te problematike predlagali, naj vlada ob menjavah ne zaposluje za
določen čas in na ta predvidena mesta razporedi že zaposlene za nedoločen čas v organu.
V primerih, ko pa zaposluje za določen čas, naj ob prenehanju funkcije funkcionarja
avtomatično preneha tudi delovno razmerje tako zaposlenim. Takšni predlogi so
pričakovani, saj tudi zakonodaja dovoljuje menjave na teh mestih in hkrati razlaga, da
zaposlenim za čas trajanja funkcije funkcionarja po prenehanju te preneha tudi delovno
razmerje, če niso bili predhodno že zaposleni v državni upravi. Raziskava je pokazala, da
se v anketi sodelujoči javni uslužbenci načelno strinjajo z reorganizacijo državne uprave,
kadar premestitve in odpuščanja zaradi poslovnih razlogov potekajo pošteno in po
strokovnih načelih ter v skladu z zakonodajo. Večina jih je ob tem izrazila dvom in
nezaupanje v vodje organov, da se znajo pošteno in strokovno odločiti ob premestitvah in
odpuščanju.
Raziskava je bila opravljena tudi glede osebnega zadovoljstva in motivacije javnih
uslužbencev pri njihovem delu, ob ravnanju politike v zvezi zmanjšanjem števila
zaposlenih, zmanjševanju in omejevanju plač in napredovanj v državni upravi. Rezultati so
pokazali, da na njihovo motivacijo pri delu ne vplivajo predvolilne obljube kandidatov za
politične funkcije o odpuščanju zaradi zmanjšanja državne uprave. Vplivajo pa
zmanjševanje že dogovorjene plače, omejevanje in zamrznitev plač ter napredovanj.
Glede vprašanj v anketi o osebnem zadovoljstvu na njihovih delovnih mestih so izrazili
zadovoljstvo le z delovnimi pogoji (z opremo in prostori), medtem ko niso zadovoljni z
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možnostmi za izobraževanje in napredovanje ter z vodstvom organizacije oziroma
neposredno nadrejenimi.
Politika vsekakor vpliva na organizacijo in delovanje državne uprave, bolj kot bi bilo
potrebno, saj s kadrovanjem ne posega samo na delovna mesta, ki so predvidena za
menjavo, ampak tudi na delovna mesta, ki niso politična in niso ključnega pomena za
dosego ciljev politike na oblasti. Zato bi politika morala narediti zaposlovanje v državni
upravi bolj pregledno in bolj transparentno z ureditvijo zakonodaje tako, da javni
uslužbenci in tudi javnost ne bi imela dvomov in občutkov, da vsaka politika kadruje le
svoje člane in da to vpliva na kakovost in strokovnost državne uprave.
Ker vsaka politika na oblasti kadruje na način, ki politiki v opoziciji ne ustreza, bi se
politika morala odločiti, kakšen model državne uprave bi Slovenija potrebovala. Ali naj bo
to profesionalna državna uprava, pri kateri bi vlada ob prihodu zaposlila le najožje
sodelavce (tem bi ob koncu mandata moralo dosledno prenehati delovno razmerje), za
delovanje državne uprave pa bi poskrbeli profesionalci, ali naj bo to politična državna
uprava, ki bi se ob menjavah vlade v celoti zamenjala oziroma ohranila zaposlene le na
najnižjih ravneh.
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PRILOGE

Priloga 1: Tabele
Tabela 1: Število zaposlenih za določen čas od 31. 12. 2004do 31. 12. 2012

Razlog zaposlitve
za določen čas

Število zaposlenih za določen čas od 31. 12. 2004
do 31. 12. 2012
2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Zaposlitev, vezana
na osebno zaupanje
funkcionarja

20

56

60

72

28

52

60

34

63

Funkcionarji

36

40

41

43

41

43

43

30

38

Tabela 2: Število internih in javnih natečajev od 2004 do 2012

Uradniški svet
Leto
Število objavljenih
posebnih natečajev
Število prijavljenih
kandidatov
Število primernih
kandidatov

Število posebnih javnih natečajev od leta 2004 do 2012
2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

25

122

46

79

36

54

50

32

82

426

140

349

120

315

192

129

218

348

107

294

100

221

144

90

194

Tabela 3: Odgovori anketiranih na vprašanje, ali se v njihovem organu dogajajo
menjave, tudi na delovnih mestih, ki so nižje od ravni vodstva organa

Nepredvidene menjave

Število anketirancev

Odstotek

Da

152

55,3

Ne

98

35,6

Neodgovorjeno

25

9,1

275

100

Skupaj

93

Tabela 4: Način preprečitve zaposlovanja javnih uslužbencev, zaposlenih za določen
čas (kabinetne zaposlitve), v zaposlitve za nedoločen čas

Zaposlovanje javnih uslužbencev,
zaposlenih za določen čas, v zaposlitve za
nedoločen čas

Število
anketirancev

Odstotek

Z rednim prenehanjem delovnega razmerja

68

24,7

Z upoštevanjem predpisov

50

18,2

S programom vlade

19

6,9

Z nezaposlovanjem za določen čas

80

29,1

Z novimi predpisi

38

13,8

1

0,4

19

6,9

275

100

Drugo
Neodgovorjeno
Skupaj

Tabela 5: Do katere ravni vodenja v organu, naj nova vlada zamenja uradnike in
funkcionarje

Ravni menjave nove
vlade

Število anketirancev
275

Odstotek

Vodja organa

193

70,2

Vodja kabineta

135

49,1

Vodja sektorja

85

30,9

Vodja oddelka

47

17,1

Vodja referata

11

4

3

1,1

23

0,8

Drugo
Neodgovorjeno

Tabela 6: Starost anketirancev

Starost anketirancev

Število anketirancev

Odstotek

Do 30 let

34

12,4

Od 31 do 40 let

89

32,4

Od 41 do 50 let

81

29,5

Od 51 do 60 let

36

13

2

0,7

33

12

275

100

Nad 60 let
Neodgovorjeno
Skupaj
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Tabela 7: Spol anketirancev

Spol anketirancev

Število anketirancev

Odstotek

Ženski

151

54,9

Moški

90

32,7

Neodgovorjeno

34

12,4

275

100

Skupaj

Tabela 8: Izobrazba anketirancev

Izobrazba anketirancev

Število anketirancev

Odstotek

Srednja šola

17

6,2

Višja šola

26

9,5

Visoka šola

29

10,5

Bolonjska prva stopnja

46

16,7

Univerzitetna izobrazba

69

25,1

Bolonjska druga stopnja

28

10,2

Znanstveni magisterij

20

7,3

Doktorat

13

4,7

Neodgovorjeno

27

9,8

275

100

Skupaj

Tabela 9: Organi, v katerih so zaposleni anketirani javni uslužbenci

Organi

Število anketirancev

Odstotek

Ministrstvo

56

20,4

Organ v sestavi ministrstva

86

31,3

Vladna služba

80

29,1

Upravna enota

50

18,2

Drugo

3

1,1

Skupaj

275

100

Tabela 10: Delovna mesta anketiranih javnih uslužbencev

Delavna mesta

Število anketirancev

Odstotek

Uradniška

143

52

Strokovno tehnična

130

47,3

2

0,7

275

100

Neodgovorjeno
Skupaj
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Tabela 11: Delovna doba anketirancev

Delovna doba

Število
anketirancev

Odstotek

Do 2 leti

13

4,7

Od 2 do 5 let

38

13,8

Od 5 do 10 let

85

30,9

Od 10 do 20 let

75

27,3

Od 20 do 30 let

34

12,4

3

1,1

27

9,8

275

100

Nad 30 let
Neodgovorjeno
Skupaj

Tabela 12: Strinjanje anketiranih javnih uslužbencev z združevanjem in ukinjanjem
ministrstev ob menjavi vlade in zaradi reorganizacije državne uprave

Strinjanje z združevanjem in
ukinjanjem

Število
anketirancev

Odstotek

Popolnoma se strinjam

40

14,5

Se strinjam

87

31,6

Niti niti

78

28,4

Se ne strinjam

38

13,8

Popolnoma se ne strinjam

26

9,5

6

2,2

275

100

Neodgovorjeno
Skupaj

Tabela 13: Na kakšen način naj kadruje politika ob menjavi vlade, reorganizaciji
organov in za dosego svojih ciljev

Način kadrovanja

Število
anketirancev

Po strokovnih načelih
Po strankarski pripadnosti
Po predpisih
Drugo
Neodgovorjeno
Skupaj

96

Odstotek
139

50,5

2

0,7

118

42,9

4

1,5

12

4,4

275

100

Tabela 14: Ali so vodje organov sposobni premeščati in odpuščati zaposlene, ne da bi
pri tem upoštevali njihovo politično pripadnost, sorodstvene vezi in osebno poznanstvo

Sposobnost pravilne in
poštene odločitve vodij
organov

Število anketirancev

Odstotek

Da

48

17,5

Ne

205

74,5

22

8

275

100

Neodgovorjeno
Skupaj

Tabela 15.1: Vpliv na motivacijo – predvolilne obljube o odpuščanju zaposlenih
oziroma zmanjšanju državne uprave

Predvolilne obljube o
odpuščanju oziroma
zmanjšanju državne uprave
Sploh ne vpliva

Število
anketirancev

Odstotek
47

17,1

Ne vpliva

33

21

Niti ne vpliva niti vpliva

83

30,2

Vpliva

55

20

Zelo vpliva

24

8,7

Neodgovorjeno

33

12

275

100

Skupaj

Tabela 15.2: Vpliv na motivacijo – krčenje že pridobljenih pravic

Krčenje že pridobljenih pravic

Število anketirancev

Odstotek

Sploh ne vpliva

2

0,7

Ne vpliva

5

1,8

22

8

119

43,3

Zelo vpliva

95

34,5

Neodgovorjeno

32

11,6

275

100

Niti ne vpliva niti vpliva
Vpliva

Skupaj

97

Tabela 15.3: Vpliv na motivacijo – zamrznitev plač in napredovanj

Zamrznitev plač in
napredovanj
Sploh ne vpliva

Število anketirancev

Odstotek
4

1,5

4

1,5

26

9,5

132

48

Zelo vpliva

76

27,6

Neodgovorjeno

33

12

275

100

Ne vpliva
Niti ne vpliva niti vpliva
Vpliva

Skupaj

Tabela 15.4: Vpliv na motivacijo – omejevanje napredovanj

Omejevanje napredovanj

Število anketirancev

Odstotek

Sploh ne vpliva

4

1,5

Ne vpliva

9

3,3

37

13,5

136

49,5

Zelo vpliva

59

21,5

Neodgovorjeno

30

10,9

275

100

Niti ne vpliva niti vpliva
Vpliva

Skupaj

Tabela 15.5: Vpliv na motivacijo – zmanjšanje že dogovorjene višine plače

Zmanjšanje že dogovorjene
višine plače

Število anketirancev

Odstotek

Sploh ne vpliva

2

0,6

Ne vpliva

6

2,2

30

10,9

139

50,5

Zelo vpliva

69

25,1

Neodgovorjeno

29

10,5

275

100

Niti ne vpliva niti vpliva
Vpliva

Skupaj

98

Tabela 16.1: Osebno zadovoljstvo anketiranih javnih uslužbencev z vodstvom
organizacije

Število
anketirancev

Zadovoljstvo z vodstvom organizacije

Odstotek

Popolnoma sem nezadovoljen

14

5,1

Sem nezadovoljen

53

19,3

118

42,9

Sem zadovoljen

47

17,1

Popolnoma sem zadovoljen

11

4

Neodgovorjeno

32

11,6

275

100

Niti sem nezadovoljen niti sem zadovoljen

Skupaj

Tabela 16.2: Osebno zadovoljstvo anketiranih javnih uslužbencev z neposredno
nadrejenim

Zadovoljstvo z neposredno
nadrejenim

Število
anketirancev

Popolnoma sem nezadovoljen

Odstotek
8

2,9

Sem nezadovoljen

71

25,8

Niti sem nezadovoljen niti sem
zadovoljen

70

25,5

Sem zadovoljen

74

26,9

Popolnoma sem zadovoljen

19

6,9

Neodgovorjeno

33

12

275

100

Skupaj

Tabela 16.3: Osebno zadovoljstvo anketiranih javnih uslužbencev z možnostmi za
napredovanje

Zadovoljstvo z možnostmi za
napredovanje

Število
anketirancev
26

Popolnoma sem nezadovoljen
Sem nezadovoljen
Niti sem nezadovoljen niti sem zadovoljen
Sem zadovoljen
Popolnoma sem zadovoljen
Neodgovorjeno
Skupaj

99

Odstotek
9,5

66

24

112

40,7

36

13,1

2

0,7

33

12

275

100

Tabela 16.4: Osebno zadovoljstvo anketiranih javnih uslužbencev z možnostmi za
izobraževanje

Zadovoljstvo z možnostmi za
izobraževanje
Popolnoma sem nezadovoljen

Število
anketirancev
28

Sem nezadovoljen
Niti sem nezadovoljen niti sem zadovoljen

10,2

59

21,5

109

39,6

41

14,9

4

1,5

34

12,4

275

100

Sem zadovoljen
Popolnoma sem zadovoljen
Neodgovorjeno
Skupaj

Odstotek

Tabela 16.5: Osebno zadovoljstvo anketiranih javnih uslužbencev z delovnimi pogoji
(oprema, prostori)

Zadovoljstvo z delovnimi pogoji
(oprema, prostori)

Število
anketirancev

Odstotek

Popolnoma sem nezadovoljen

15

5,5

Sem nezadovoljen

31

11,3

114

41,5

Sem zadovoljen

62

22,5

Popolnoma sem zadovoljen

20

7,3

Neodgovorjeno

33

12

275

100

Niti sem nezadovoljen niti sem zadovoljen

Skupaj

100

Priloga 2: Anketni vprašalnik
1

Ali se v vašem organu dogajajo menjave tudi na delovnih mestih, ki so
nižje od ravni vodstva organa?
Da.
Ne.

2

Kako lahko politika prepreči zaposlovanje javnih uslužbencev,
zaposlenih za določen čas (za čas mandata vlade oz. kabinetne
zaposlitve) v zaposlitve za nedoločen čas?
Z rednim prenehanjem delovnega razmerja ob menjavi vlade.
Z doslednim upoštevanjem predpisov.
Z zavezo in programom vlade.
Z nezaposlovanjem za določen čas ob izrabi strokovnosti zaposlenih za
nedoločen čas.
Z novimi predpisi.
Drugo:

3

Do katere ravni vodenja v organu naj nova vlada zamenja uradnike in
funkcionarje?
Možnih je več odgovorov:
Vodja organa.
Vodja kabineta.
Vodja sektorja.
Vodja oddelka.
Vodja referata.
Drugo:

4

Starost?
Do 30.
Od 31 do 40.
Od 41 do 50 let.
Od 51 do 60 let.
Nad 60 let.

5

Spol:
Moški.
Ženski.
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6

Vaša najvišja formalna izobrazba?
Štiriletna srednja šola.
Višja šola.
Visoka šola.
Bolonjska prva stopnja.
Univerzitetna izobrazba.
Bolonjska druga stopnja (bolonjski magisterij).
Znanstveni magisterij.
Doktorat.

7

Izberite organ, v katerem ste zaposleni:
Ministrstvo.
Organ v sestavi ministrstva.
Vladna služba.
Upravna enota.
Drugo:

8

Na kakšnem delovnem mestu opravljate delo?
Uradniškem.
Strokovno-tehničnem.

9

Koliko let ste zaposleni v organizaciji?
Do 2 leti.
Od 2 do 5 let.
Od 5 do 10 let.
Od 10 do 20 let.
Od 20 do 30 let.
Nad 30 let.

10

Ali se strinjate z združevanjem in ukinjanjem ministrstev ob menjavi
vlade in zaradi reorganizacije državne uprave?

1 – popolnoma
se ne strinjam

2 – se ne
strinjam

3 – niti niti
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4 – se strinjam 5 – popolnoma
se strinjam

11

Na kakšen način naj kadruje politika ob menjavi vlade, reorganizaciji
organov in za dosego svojih ciljev?
Po strokovnih načelih.
Po strankarski pripadnosti.
S predpisi.
Drugo:

12

Ali so vodje organov sposobni premeščati in odpuščati zaposlene, ne da
bi pri tem upoštevali njihovo politično pripadnost, sorodstvene vezi in
osebno poznanstvo?
Da.
Ne.

13

Ali na vašo motivacijo pri delu vpliva:
1 – sploh
ne vpliva

2 – ne
vpliva

3 – niti ne 4 – vpliva 5 – zelo
vpliva niti
vpliva
vpliva

zmanjšanje že dogovorjene višine plače
omejevanje napredovanj
zamrznitev plač in napredovanj
krčenje že pridobljenih pravic
predvolilne obljube o odpuščanju oz.
zmanjšanju državne uprave
14

Naslednja vprašanja se nanašajo na vaše osebno zadovoljstvo pri vašem
delu. Ocenite vsak vidik zadovoljstva z oceno od 1 do 5.
1–
4 – sem
5–
2 – sem
3 – niti
popolnoma nezadovozadovoljen popolnoma
sem
sem
sem
ljen
nezadovonezadovozadovoljen
ljen niti
ljen
sem
zadovoljen

zadovoljstvo z vodstvom organizacije
zadovoljstvo z neposredno nadrejenim
zadovoljstvo z možnostmi za napredovanje
zadovoljstvo z možnostmi za izobraževanje
zadovoljstvo z delovnimi pogoji (opremo,
prostori)
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