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POVZETEK

V Sloveniji je vzpostavljen poseben pravni režim, ki ureja delovnopravna razmerja za
pravne osebe javnega prava. Razlog za takšno vzpostavitev najdemo v posebnosti
delovanja države, občin ter drugih oseb javnega prava, ki izvajajo naloge v javnem
interesu. Ker je uprava družbeno zelo pomemben sistem, ki naj bi deloval skladno z
družbenimi interesi in interesi posameznika znotraj države, jo je potrebno stalno
prilagajati novim zahtevam časa in prostora. Pri reorganizaciji je ključnega pomena etika
javnih uslužbencev, ki je ključ za učinkovito in uspešno opravljanje nalog. S pravilnim
ravnanjem lahko javni uslužbenci prispevajo k oblikovanju kakovostno drugačne vloge
države v odnosu do državljanov, zato je pomembno, da so dobro seznanjeni z načeli, v
skladu, s katerimi morajo ravnati. Načela so opredeljena v Zakonu o javnih uslužbencih,
vsebovana pa so tudi v Kodeksu ravnanja javnih uslužbencev ter v ostalih zakonskih in
podzakonskih predpisih. V primerjavi s prejšnjim sistemom ureditve javnih uslužbencev
predstavljajo dobrodošlo nadgradnjo uvajanja Kodeksa poklicne etike javnih uslužbencev.
Zakon o javnih uslužbencih za vse javne uslužbence predpostavlja načelo enakopravne
dostopnosti, načelo zakonitosti, načelo strokovnosti, načelo častnega ravnanja, načelo
omejitve in dolžnosti v zvezi s sprejemanjem daril, načelo zaupnosti, načelo odgovornosti
za rezultate, načelo dobrega gospodarjenja in načelo varovanja poklicnih interesov, v
okviru katerega najdemo tudi načelo prepovedi nadlegovanja.
V nadaljevanju zakona in ravno tako v magistrski nalogi je poudarek tudi na načelih, ki se
nanašajo na javne uslužbence v državnih organih in upravah lokalnih skupnosti.
Podrobneje je obravnavno načelo javnega natečaja, politične nevtralnosti in
nepristranskosti, načelo kariere, prehodnosti in odprtosti do javnosti v povezavi z načeli, ki
veljajo za vse javne uslužbence.
Magistrska naloga temelji na dveh hipotezah, ki predstavljata rdečo nit skozi celotno delo.
Prva se nanaša na načela javnih uslužbencev v slovenski javni upravi skozi oči pravnih
virov ter je podprta z anketnim vprašalnikom. Hipoteza predpostavlja, da so na temelju
pregleda načel javnih uslužbencev z vidika ustavnih vrednot, načela pomemben temelj
pravne ureditve in etičnega kodeksa javnih uslužbencev. V primerjavi s prejšnjim
sistemom ureditve javnih uslužbencev pa predstavljajo dobrodošlo nadgradnjo uvajanja
kodeksa etike javnih uslužbencev.
Na temelju pogleda pravne ureditve načel javnih uslužbencev je mogoče dognati, da so
načela javnih uslužbencev v Sloveniji usklajena z evropskimi načeli uprave. S prvim
majem 2004 se Slovenija uvršča med polnopravne države članice Evropske unije. Glede
na pomanjkljivo vzpostavitev pravnega reda Evropske skupnosti, ki bi se nanašal
neposredno na javno upravo, se je izoblikoval t. i. neformalni evropski pravni red v obliki
minimalnih standardov, katere mora upoštevati tudi Slovenija. V magistrski nalogi je
analizirana usklajenost evropskih načel uprave z načeli javnih uslužbencev v Sloveniji ter
v

predstavlja področja, kjer je potrebna sprememba ter nadgradnja le-teh, da bo
usklajenost z evropskimi načeli uprave čim višja.
Zaradi vrste dejavnikov, ki lahko vplivajo na nekakovostno delo v slovenski upravi, je
pomembno, da imajo načela bistveno večjo vlogo pri oblikovanju sistema javnih
uslužbencev, saj lahko le na takšen način zagotovimo, da v upravi ne bo prišlo do
diskriminacije, kršenja zakonitosti, korupcije, nasilja na delovnem mestu in politične
podvrženosti uslužbencev, kar bi škodovalo uspešnemu delovanju države. Ob enem se
zagotavlja večja strokovnost in posledično boljši rezultati dela, možnost kariere ter
možnost prehodnosti, večja zaupnost dela in na drugi strani odprtost do javnosti, kar
omogoča dodatni nadzor nad delovanjem uprave in daje upravo bolj pregledno in
odgovorno.
Ključne besede: uslužbenski sistem, javni uslužbenci, načela javnih uslužbencev, Zakon o

javnih uslužbencih, Kodeks ravnanja javnih uslužbencev, evropska upravna načela
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SUMMARY

PUBLIC SERVICE PRINCIPLES
There is a special legal regime, which regulates employment relationships for legal
subjects of public law established in Slovenia. The reason for such an establishment is
found in the specifics of the state, municipalities and other public entities that carry out
tasks in the public interest. Because administration is a very important social system,
which should work in accordance with social interests and interests of an individual within
state, it must be constantly adapted to the new demands of time and space. The most
important at the reorganization is ethics of public servants, which is the key to the
effective and efficient performance of their tasks. With proper handling public servants
contribute to the creation of high-quality alternative role of the state in relation to its
citizens therefore it is important, that they are introduced to principles in accordance with
which they must operate. The principles are defined in The Law on Civil Servants and also
in The Code of Conduct for Public Officials and other codes and regulations. In
comparison to the former system of management of civil servants, principles are welcome
in upgrade of introductions of The Code of professional ethics of civil servants. The Law
on Civil Servants regulates the principle of equal access, the principle of legality, the
principle of professionalism, the principle of honorable conduct, the principle limits and
duties related to the acceptance of gifts, the principle of confidentiality, the principle of
responsibility for the results, the principle of good governance and the rule of professional
interest in the frame of which there is the principle of the prohibition of harassment for all
civil servants.
In continuation of the law and also the thesis the focus is also on the principles which
refer to public servants in government bodies and local community administrations. More
emphasis is placed on the principle of open competition, political neutrality and
impartiality, the principle of career, transitions and openness towards the public
concerning principles which apply to all civil servants.
Master's thesis is based on two hypotheses, which represent a thread throughout this
work. First hypothesis refers to principles of public servants through the eyes of legal
sources, and is supported by survey questionnaire. Hypothesis assumes that, based on
the assessment of principles of public servants in terms of constitutional values, principles
are important foundation of legal regulation and code of ethics for public servants. In
comparison with previous regulation system of public servants it represents a welcome
upgrade of introduction of code of ethics for public servants.
Based on view of legal regulation of principles of public servants, it can be recognized that
the principles of public servants in Slovenia are coordinated with European principles of
administration. Since 1st May 2004 Slovenia has been recognized as a full member state
vii

of the European Union. Given the lack of establishment of legal system of European
community, which would directly concern public administration, the so called informal
European legal system, in form of minimal standards, which must be followed also in
Slovenia, was developed. In the thesis, coordination of European principles of
administration with the principles of public servants in Slovenia is analyzed, and it
represents areas, where there is a need of change and the upgrade of it, so the
coordination with European principles of public administration will be as good as possible.
Due to a number of factors that can affect the poor quality work in the Slovenian public
administration, it is important that the principles have the fundamental role in shaping the
civil service system, because only in this way we can ensure that in the administration
there will be no discrimination, violation of laws, corruption, mobbing and political
susceptibility of servants, which would harm successful activity of state. At the same time,
greater professionalism is being ensured and consecutively better results of work,
possibility of career, greater confidentiality and on the other side openness to public,
which allows additional supervision over the activity of administration and makes
administration transparent and responsible.
Keywords: system of civil servants , public servants , the principle of public servants , The

Civil Servants Act , The Code of Conduct for Public Officials , European administrative
principles
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1 UVOD

Uprava je zelo pomembna organizacija, ki mora delovati v skladu z delovanjem države ter
v interesu posameznikov, ki so v stiku z njo. Zaradi tega so potrebna nenehna prilagajanja
zahtevam časa. Vendar pa reorganizacija upravnih sistemov ni nikoli povsem končana.
Nekoč je prevladovalo mnenje, da gre pri reorganizaciji uprave le za novo tehnologijo in
metode dela, danes pa vemo, da je zelo pomembna tudi etika javnih uslužbencev. Brez
etičnega razmišljanja si v upravi le stežka predstavljamo njeno učinkovito reorganizacijo in
posodobitev (Haček, 2001, str. 108). Danes ni ustrezne in splošno sprejemljive opredelitve
javne uprave in postavljenih določenih razlik glede njene uporabe, zato obstaja tudi
negotovost glede načel, ki urejajo delovanje javnih uslužbencev (Kumar Pruthi, 2005, str.
51). Le-ti so predmet vse večjega javnega nadzora in povečane zahteve državljanov, zato
je potrebno, da prevzamejo večjo odgovornost in sprejmejo nove načine za opravljanje
njihovih nalog (OECD, 1996, str. 24). Pri reševanju etičnih dilem, s katerimi se srečujejo,
morajo vedeti ne samo kaj za njih predstavlja pravilno ravnanje (Denthardt, 2009, str.
153), ampak tudi da odločanje temelji na podlagi veljavnih zakonov in predpisov. Kljub
temu pa normativna ureditev pogosto ne prinaša neposrednega odgovora glede
pravilnega. Razlog temu je verjetno tudi v tem, da regulativa največkrat uokvirja razmerja
v odnosu do nezaželenega. Na tak način sicer pušča prostor za nova, za še neznana
vprašanja in dvome. Hitro spreminjanje sveta prinaša nove situacije, ki jih ni možno
ustrezno zajeti v obliki pravnih norm, hkrati pa so spremembe tako hitre, da jim
zakonodaja ne more vedno slediti. Prav novo (z vidika bodisi družbenega bodisi
družabnega življenja) povzroča, da postanejo posamezne norme neustrezne času in
prostoru. V takšnih primerih si lahko pomagamo z odločanjem na osnovi etičnega
standarda. Funkcija kodeksa etike mora biti zato brezčasna in prenosljiva v podobne in
sorodne situacije (Stare, 2011, str. 8).
V sedanji krizi upravna organizacija tako kot celotna družba potrebuje prenovo vrednot in
delovne kulture ter vključitev strokovnega menedžmenta v upravni sistem, da bi se lahko
približala potrebam uporabnikov. K profesionalizaciji stroke in krepitvi etike upravnega
dela pripomore tudi oblikovanje kodeksa, ki v organizaciji opredeli etično sprejemljiva in
nesprejemljiva ravnanja ter temeljne vrednote stroke (Božič in Hadžimulić, 2010, str. 13).
Etika je v literaturi različno definirana. Splošna definicija etiko opredeljuje kot poskus
države in vrednotenja načel, s katerimi je mogoče rešiti etične probleme, ki izvirajo iz
predpostavk moralnega življenja posameznika. Etika skrbi kaj je prav, pošteno, pravično
ali dobro, kaj bi morali narediti za skupno dobro, ne samo v primerih, kjer se poraja
vprašanje, kaj je najbolj sprejemljivo ali koristno (Cooper, 2012, str. 1). Na drugi strani je
neetično ravnanje definirano kot namerno ali malomarno ravnanje, ki odstopa od smernic
pričakovanega vedenja v dani situaciji (Mafusa, 2000, str. 53). Kljub vedno večjemu
interesu vključitve etike v javno upravo, pa javnost še vedno ni prepričana, da je prišlo do
bistvenega izboljšanja birokratskega vedenja. Kot eden izmed možnih razlogov Shreeran
(1993, str. 9) navaja tudi pomanjkanje poudarka etičnega ravnanja v šolah javne uprave,
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kjer bi etika predstavljala skupni predmet vsem upravnim smerem.
Pri reorganizaciji je ključnega pomena etika javnih uslužbencev, ki je ključ za učinkovito in
uspešno opravljanje nalog. S pravilnim ravnanjem lahko javni uslužbenci prispevajo k
oblikovanju kakovostno drugačne vloge države v odnosu do državljanov, zato je
pomembno, da so dobro seznanjeni z načeli, v skladu s katerimi morajo ravnati. Načela so
opredeljena v Zakonu o javnih uslužbencih, vsebovana pa so tudi v Kodeksu ravnanja
javnih uslužbencev ter v ostalih zakonskih in podzakonskih predpisih. V primerjavi s
prejšnjim sistemom ureditve javnih uslužbencev predstavljajo dobrodošlo nadgradnjo
uvajanja Kodeksa poklicne etike javnih uslužbencev.
Načela, ki jih uveljavlja Zakon o javnih uslužbencih, predstavljajo težnjo nove ureditve
glede uveljavljanja kodeksa poklicne etike javnih uslužbencev, predvsem uradnikov, kar je
v primerjavi s prejšnjim sistemom nedvomno dobrodošla dopolnitev in nadgradnja.
Načela, ki jih uveljavlja zakon, so načela enakopravne dostopnosti, načelo zakonitosti,
načelo strokovnosti, načelo častnega ravnanja, načelo omejitve in dolžnosti v zvezi s
sprejemanjem daril, načelo zaupnosti, načelo odgovornosti za rezultate, načelo dobrega
gospodarjenja in načelo varovanja poklicnih interesov, v okviru katerega najdemo tudi
načelo prepovedi nadlegovanja (Čater, 2004, str. 28). V nadaljevanju zakona in ravno
tako v magistrski nalogi je poudarek tudi na načelih, ki se nanašajo na javne uslužbence v
državnih organih in upravah lokalnih skupnosti. Podrobneje je obravnavno načelo javnega
natečaja, politične nevtralnosti in nepristranskosti, načelo kariere, prehodnosti in odprtosti
do javnosti v povezavi z načeli, ki veljajo za vse javne uslužbence.
Pomembnost načel izhaja že iz same Ustave RS, ostalih zakonskih in podzakonskih
predpisov, kjer je začrtan temelj etičnega ravnanja javnih uslužbencev, s poudarkom na
morali. Da so ravno ta načela predmet spotike javnih uslužbencev, je razvidno iz številnih
sodnih praks Komisije za pritožbe, kjer je v ospredju obravnava na področju premestitev,
javnega natečaja ter napredovanje.
Tako na etiko vodilnih kot na etiko zaposlenih vpliva vrsta dejavnikov: tradicija, politična
kultura, spremembe v javnem sektorju, vse večje zahteve državljanov, decentralizacija,
načelo javnosti, spremembe v mednarodnem okolju itn. Ne glede na to, bi mogli težiti k
etičnemu odločanju in etičnemu ravnanju. Etika namreč krepi razvoj demokracije in
zaupanje ljudi v institucije, kar lahko prispeva k dvigu ugleda institucije (Žagar, 2011, str.
11). Zaradi vrste dejavnikov, ki torej lahko vplivajo na nekakovostno delo v slovenski
upravi, je pomembno, da imajo načela bistveno vlogo pri oblikovanju sistema javnih
uslužbencev, saj lahko le na takšen način zagotovimo, da v upravi ne bo prišlo do
diskriminacije, kršenja zakonitosti, korupcije, mobinga in politične podvrženosti
uslužbencev, kar bi škodovalo uspešnemu delovanju države. Ob enem se zagotavlja večja
strokovnost in posledično boljši rezultati dela, možnost kariere ter možnost prehodnosti,
večja zaupnost dela in na drugi strani odprtost do javnosti, kar omogoča dodatni nadzor
nad delovanjem uprave in daje upravo bolj pregledno in odgovorno. Zamenjava oziroma
odstranitev neprimernega upravnega uslužbenca, pa bi morala biti ena od temeljnih
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dolžnosti odgovornega funkcionarja (Boštic in dr., 1997, str. 15), vendar pa vemo, da v
praksi velikokrat ni tako.

Namen magistrskega dela je preučitev načel javnih uslužbencev po Zakonu o javnih
uslužbencih, katera so razdeljena na dva poglavja, skladno z razdelitvijo načel v zakonu.
Pri obravnavi skupnih načel sistema javnih uslužbencev, bo vsako načelo podrobneje
obravnavano, ob enem pa podkrepljeno s strokovnimi članki ter sodno prakso. Ker pa se
načela javnih uslužbencev državnih organov in upravnih lokalnih skupnosti navezujejo na
splošna načela, bo upoštevana tudi ta naveza ter nadzorno podan opis, kako se načela
med seboj povezujejo ter dopolnjujejo. Na koncu bo opravljen vprašalnik s področja
dejanskega upoštevanja ter uveljavljana načel v Upravnih enotah RS, katere so organ
državne uprave ter zanje velja tako tudi drugi del načel. Namen magistrskega dela pa je
tudi preučiti obseg, v katerem se sistemi javne uprave, in s tem tudi načela javnih
uslužbencev, usklajujejo z evropskimi načeli uprave.

Cilj magistrskega dela je preko analiz zakonodaje in sistema javnih uslužbencev ugotoviti,
kako se načela javnih uslužbencev v javni upravi uresničujejo ter kje prihaja do
pomanjkljivosti oziroma težav. Poleg tega pa je cilj tudi prikazati obseg, v katerem sistem
javnih uslužbencev ustreza načelom evropske upravne ureditve.
Pri izdelavi magistrske naloge so uporabljeni primarni viri raziskovanja (zakoni, kodeksi in
uradni dokumenti) ter sekundarni viri zbiranja podatkov (študij strokovne literature,
strokovne revije, priporočila, zborniki, internet). Pravni viri bodo obravnavani po
hierarhičnem sistemu, razen v primerih, ko bodo iz zakonodaje predstavljeni samo
posebej določeni primeri, kot podpora celotni razlagi načela. Ob pisanju magistrske naloge
ter potrjevanju hipotez so uporabljene naslednje metode: metoda analize, metoda
deskripcije, metoda kompilacije, komparativna metoda, zgodovinska, normativna ter
statistična metoda.
Načela so s pomočjo metode analize analizirana po logični členitvi na podpoglavja ter s
tem obravnavana bolj natančno. Nadzorno je prikazano tudi kje prihaja do problemov pri
posameznem načelu. Kot podpoglavja so v magistrski nalogi obravnavana diskriminacija,
zakonitost, izobraževanje in usposabljanje, etika, korupcija, tajni podatek, rezultati dela
javnega uslužbenca, nasilje na delovnem mestu, javni natečaj, kariera, odnos med upravo
in politiko, premestitev javnega uslužbenca ter odprtost javne uprave. V teh poglavjih je
uporabljena tudi metoda deskripcije, saj posamezne pojme podrobneje definira. Metoda
kompilacije v magistrskem delu predstavlja povzemanje tujih rezultatov raziskovalnih del
oziroma njihovih opazovanj, stališč, spoznanj ter sklepov. Teoretični del je glavni
predstavnik te metode, kjer pa so avtorji citirani, na koncu naloge pa bodo dela tudi v
celoti navedena. Komparativna metoda je uporabljena v delu, kjer so načela javnih
uslužbencev v Sloveniji primerjana z evropskimi načeli uprave. Osnovno vodilo pri
primerjavi so evropska načela, torej načelo zanesljivosti in predvidljivosti, načelo odprtosti
in transparentnosti, načelo odgovornosti ter načelo učinkovitosti in uspešnosti. V okviru
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teh načel so uvrščena načela javnih uslužbencev v Sloveniji ter podrobneje primerjana po
posameznih področjih, usklajenost pa je prikazana tudi z ostalimi evropskimi državami.
Zgodovinska metoda je v magistrski nalogi uporabljena pri opredeljevanju in analiziranju
nastanka uslužbenskega sistema, kjer razvoj v Sloveniji poteka vse od sprejetja Zakona o
delavcih v državnih organih, pa vse do današnje pravne ureditve, katera zajema vrsto
pravnih norm. Pravne norme pa srečamo tudi pri posameznih podpoglavjih, kjer je
predstavljena tudi pravna ureditev posameznega področja v RS. V zadnjem delu
magistrske naloge je uporabljena statistična metoda. Uporablja se pri zbiranju, obdelavi,
urejanju in interpretaciji rezultatov dosedanjih raziskav ter anketnega vprašalnika. Podatki
ter rezultati so ustrezno grafično obdelani ter komentirani.
Skozi magistrsko delo bom preverjala dve osrednji hipotezi, kateri bom ob koncu
poskušala tudi potrditi oziroma ovreči. Te dve hipotezi sta:
Hipoteza 1:

Na temelju pregleda načel javnih uslužbencev z vidika ustavnih vrednot lahko
domnevamo, da so načela pomemben temelj pravne ureditve in etičnega
kodeksa javnih uslužbencev.
Načela javnih uslužbencev so opredeljena v Zakonu o javnih uslužbencih, vsebovana pa
so tudi v Kodeksu ravnanja javnih uslužbencev ter v ostalih zakonskih in podzakonskih
predpisih. Vsebovana so v Ustavi RS kot ustavne vrednote, med katerimi najdemo enakost
pred zakonom, prepoved mučenja, varstvo človekove osebnosti in dostojanstva, enako
varstvo pravic ter s tem tudi pravico do pravnega sredstva, varstvo osebnih podatkov,
svobodo dela, pravico do izobraževanja in šolanja, zakonitost ravnanja in pravnih aktov
ter javni natečaj, kot pogoj za zaposlitev v upravnih službah. V primerjavi s prejšnjim
sistemom ureditve javnih uslužbencev načela javnih uslužbencev torej predstavljajo
dobrodošlo nadgradnjo uvajanja Kodeksa poklicne etike javnih uslužbencev.
Hipoteza 2:

Na temelju pregleda pravne ureditve načel javnih uslužbencev je mogoče
dognati, da so načela javnih uslužbencev v Sloveniji usklajena z evropskimi
načeli uprave.
S 1. majem 2004 se Slovenija uvršča med polnopravne države članice Evropske unije.
Glede na pomanjkljivo vzpostavitev pravnega reda evropskih skupnosti, ki bi se nanašal
neposredno na javno upravo, se je izoblikoval t. i. neformalni evropski pravni red v obliki
minimalnih standardov, katere mora upoštevati tudi Slovenija. Načela evropske javne
uprave sta, kot del poskusa pomoči državam prosilkam članstva, razvili EU in Sigma.
Razlog za razvoj načel je predvsem v izpolnjevanju köbenhavnskih in madridskih meril.
Načela so razdeljena v štiri osrednje skupine: načelo zanesljivosti in predvidljivosti, načelo
odprtosti in transparentnosti, načelo odgovornosti ter načelo učinkovitosti in uspešnosti.
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Načela pravne varnosti, nepristranskosti, politične nevtralnosti, profesionalne integritete in
sorazmernosti dopolnjujejo zgoraj omenjene štiri glavne skupine.
Po pregledu literature in virov lahko ugotovimo, da na področju načel javnih uslužbencev
ne obstaja celostna raziskava. Raziskave so usmerjene le v posamezne segmente oziroma
načela, kjer lahko večino raziskav najdemo na določenih krajevnih ali področnih področjih,
ni pa raziskave, ki bi celotno obravnavala Slovenijo in vse zaposlene v javni upravi. Največ
raziskanega na področju javnih uslužbencev, lahko najdemo na področju diskriminacije,
izobraževanja in usposabljanja, pritožb iz delovnega razmerja ter etike upravnega dela,
katera pa je večinoma predstavljena v diplomskih delih ter na posameznih področjih. Na
področju načela enakopravne dostopnosti so najobširnejše narejena letna poročila
zagovornika načela enakosti za posamezno leto (v magistrski nalogi analizirano poročilo za
leto 2010), kjer so zbrani podatki ter analizirana praksa. Na področju strokovnosti je
narejeno poročilo o izjavljanju strategije izobraževanja, usposabljanja in izpopolnjevanja
javnih uslužbencev, pomembna pa so tudi poročila o ocenjevanju delovne uspešnosti in
napredovanju. Upravna akademija, ki deluje v okviru Ministrstva za javno upravo,
Direktorata za organizacijo in kadre, ima nalogo spremljati in analizirati stanje
usposabljanja, izobraževanja ter izpopolnjevanja državnih javnih uslužbencev. Na podlagi
ugotovitev opravljenih analiz sistematično skrbi za izvedbo štirih faz v ciklu usposabljanja
in izpopolnjevanja: analiziranje potreb po usposabljanju, načrtovanje in oblikovanje
programov usposabljanja, izvajanje usposabljanja in vrednotenje rezultatov usposabljanja
(Poročilo o izobraževanju, usposabljanju in izpopolnjevanju javnih uslužbencev v letu
2010). Za pripravo poročila o ocenjevanju delovne uspešnosti za leto 2010 in o
napredovanju na podlagi ocen delovne uspešnosti v letu 2011 je Ministrstvo za javno
upravo uporabilo podatke, ki so jih kadrovske službe posameznih organov državne uprave
evidentirale v informacijskem sistemu MFERAC (Poročilo o ocenjevanju delovne uspešnosti
za leto 2010 in napredovanju v letu 2011). Veliko najdemo o korupciji, kjer ima glavno
vlogo Komisija za preprečevanje korupcije in njena stališča o korupciji za posamezno leto.
Poročilo o delu Komisije za pritožbe iz delovnega razmerja pri vladi, kjer so posredno
predstavljene kršitve načel javnih uslužbencev, pa je eno izmed temeljnih podlag za
obravnavanje načel ter predstavitev dejanskega stanja v Sloveniji. Obravnava načel javnih
uslužbencev kot celoto bo tako predstavljala pomembno delo, saj bodo prvič, po pregledu
literature, podrobneje obravnavana načela javnih uslužbencev, vključno s problematiko
vsakega načela ter natančno analizo, kjer prihaja do zapletov.
Magistrsko delo je sestavljeno iz desetih poglavij.
V uvodu je opredeljen problem in predmet raziskovanja, sledijo hipoteze ter metode
raziskovanja, namen in cilji naloge, ocena dosedanjih raziskovanj ter na koncu tudi strnjen
opis poglavij.

Drugo poglavje je namenjeno teoretičnemu delu, kjer so opisani in predstavljeni pojmi
javni sektor, javna uprava, državna uprava, v okviru katere tudi upravna enota, človeško
delo, delovno ter uslužbensko razmerje, katera predstavljajo osnovo za nadaljnjo
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obravnavo teme. Javnim uslužbencem je namenjeno celo tretje poglavje, ki opredeljuje
pojem javnega uslužbenca in pojasnjuje kategorije ter njihove pravice in obveznosti.
Ostale teme, ki se nanašajo na javne uslužbence, pa so kasneje podrobneje obravnavane
in analizirane v posameznih načelih. V četrtem poglavju je analiziran uslužbenski sistem v
Sloveniji. Poudarek je na razvoju, pomenu in na pravnem okvirju uslužbenskega sistema.
Glavni del magistrske naloge predstavljata peto in šesto poglavje, kjer so predstavljena
načela javnih uslužbencev. Znotraj petega načela so opredeljena in podrobneje analizirana
skupna načela javnih uslužbencev, v šestem poglavju pa le tista, ki se nanašajo na
uslužbence v državni upravi. Kot prvo izmed skupnih načel petega poglavja je opredeljeno
načelo enakopravne dostopnosti, kjer je podrobneje obravnava diskriminacija na področju
zaposlovanja. Predstavljene so pravne podlage, vrste diskriminacije, pravice javnega
uslužbenca oziroma kandidata v primeru diskriminacije ter opredeljeni organi, ki so
pristojni za ukrepanje v tem primeru. Sledi načelo zakonitosti, kjer lahko najdemo
opredeljen pojem zakonitosti, hierarhijo pravnih norm, načelo sorazmernosti, prepoved
retroaktivnosti predpisov, odločanje po prostem preudarku ter nezakonito ravnanje in
varstvo načela. Načelo strokovnosti posebej obravnava izobraževanje in usposabljanje,
kjer so v ospredju pravne podlage, namen in cilji izobraževanja ter usposabljanja in
strategije usmerjene v to vrsto aktivnosti. Etika v javni upravi je obravnavana v okviru
načela častnega ravnanja, kjer je nekaj besed splošno o etiki v javni upravi, zakonski
podlagi, etičnih pravilih ter o neetičnem ravnanju, ki predstavlja veliko težav v današnji
javni upravi. Načelo prepovedi sprejemanja daril opredeljuje pojem korupcije,
mednarodno ter domačo pravno podlago, boj proti korupciji ter tudi analizira dejansko
stanje v Sloveniji. Tajni podatek, pravne podlage za ravnanje z njimi, varovanje ter
obdelava in hranjenje je opisano v načelu zaupnosti. Načelo odgovornosti za rezultate je
razdeljeno na dve podpoglavji, kjer prvo predstavlja odgovornost javnih uslužbencev, v
okviru tega pa pravna in nepravna odgovornost, pravna podlaga odgovornosti,
odškodninska ter disciplinska odgovornost. Druga podtema pa je odgovornost, vezana na
rezultate javnega uslužbenca, kjer je predstavljeno napredovanje ter redna odpoved iz
razloga nesposobnosti javnega uslužbenca. Sledi načelo dobrega gospodarjenja in na
koncu načelo varovanja poklicnih interesov. Načelo varovanja poklicnih interesov
obravnava načelo prepovedi nadlegovanja oziroma mobing, kjer najdemo opredeljen
pojem, pravno podlago mobinga, vzroke in posledice ter analizo stanja v Sloveniji. V
šestem poglavju je opredeljenih pet načel, ki se nanašajo na zaposlene v državni upravi.
Prvo načelo je načelo javnega natečaja, ki opisuje postopek zaposlitve javnega
uslužbenca, natančneje javni natečaj. Predstavljena je objava javnega natečaja, prijava
kandidata, izbirni postopek in posebni javni natečaj. V okviru načela politične nevtralnosti
in nepristranskosti je predstavljen odnos med upravo in politiko, politizacija javne uprave
ter vpliv Zakona o javnih uslužbencih na politično nevtralnost in nepristranskost. Sledi
načelo kariere, kjer lahko najdemo definicijo kariere, njen razvoj, karierne potrebe ter
pomen kariernega načela v državni upravi. Zadnji dve načeli, ki sta prestavljeni v šestem
poglavju, sta načelo prehodnosti, kjer je poudarek na premestitvi javnega uslužbenca
(zaradi delovnih razmer, na lastno željo) ter načelo odprtosti do javnosti, kjer je
podrobneje obravnavana odprta javna uprava in s tem pravne podlage, informacija
6

javnega značaja, participacija uporabnikov storitev ter usmerjenost k uporabnikom.
V sedmem poglavju so analizirana načela javnih uslužbencev v Nemčiji v primerjavi s
slovensko ureditvijo načel, saj le-ta izhaja iz nemškega sistema. Osmo poglavje
predstavlja raziskovalni del magistrske naloge, ki predstavlja anketni vprašalnik na
Upravnih enotah RS. Sledi analiza ter predstavitev rezultatov pomembnosti načel in
uveljavljanje načel javnih uslužbencev v Upravnih enotah, organih državne uprave.
Deveto poglavje se nanaša na usklajenost načel javnih uslužbencev z evropskimi načeli
uprave, kjer so opredeljena vsa štiri načela evropske uprave ter na koncu še analiza, kje
dejansko je Slovenija z načeli javnih uslužbencev.
V zaključku so predstavljena spoznanja in ugotovitve do katerih sem prišla s pomočjo
analiziranja posameznih poglavij ter navedene možne rešitve za učinkovitejšo javno
upravo, s pomočjo načel javnih uslužbencev.

7

2 TEORETIČNA IZHODIŠČA

2.1

JAVNA UPRAVA V SODOBNI DRUŽBI

Javna uprava je uprava o javnih zadevah. Vse kar velja kot značilno za upravo na splošno,
velja tudi za javno upravo. Lahko govorimo o javni upravi v formalnem in materialnem
smislu (Bučar, 1969, str. 39). Da ne bi prihajalo do nesporazumov, je potrebno oba
pomena razlikovati. Za dosledno razlikovanje uprave uporabljamo izraze: uprava v
organizacijskem smislu pomeni upravna organizacija, uprava v funkcionalnem smislu pa
upravljanje (Pečarič, 2012, str. 37).
Javna uprava je instrumentalni segment upravnega procesa v javnopravnih skupnostih.
Na ravni države kot najširše javnopravne skupnosti bi takšno široko pojmovanje zajelo dve
večji državni oblasti – sodno in izvršilno. Ker pa ima sodna veja oblasti tradicionalno
poseben položaj, njene dejavnosti ne štejemo za javno upravo. Tako nam ostane izvršilna
veja oblasti – vlada in državna uprava. Na ravni lokalnih skupnosti pa v okviru javne
uprave štejemo tudi predstavniške organe, čeprav bi lahko glede na navedeno sklepali
tudi drugače in šteli v okvir javne uprave samo izvršilno strukturo v lokalnih skupnostih.
Poleg organov državne uprave in lokalne samouprave pa uvrščamo pod pojmom javne
uprave tudi nosilce javnih pooblastil in izvajalce javnih služb (Vlaj, 2001, str. 38). Javno
upravo lahko definiramo tudi funkcionalno in organizacijsko. Funkcionalno pomeni javna
uprava dejavnost upravljanja v javnih zadevah na instrumentalni ravni, organizacijsko pa
skupek subjektov, ki opravljajo to dejavnost (Virant, 2004, str. 21).
Javna uprava je celokupnost vseh tistih fizičnih in pravnih oseb, ki odločajo o družbenih
koristih in o načinu zadovoljevanja teh koristi, ter celokupnost vseh tistih organizmov, ki s
svojim delovanjem neposredno pomagajo pri odločanju o družbenih koristih ter
celokupnost tistih fizičnih in pravnih oseb, ki neposredno po odredbah organov odločanja
v javni upravi delujejo za realizacijo ciljev javne uprave (Bučar, 1969, str. 51). Pečarič
(2012, str. 23) pa označuje javno upravo kot "država v akciji", kjer gre za upravljanje
javnih zadev oziroma implementacijo javnih politik, za tisto, kar država torej počne.
Po Bučarjevi definiciji spadajo v prvo skupino zlasti predstavniški organi, ki neposredno po
pooblastilu družbene skupnosti odločajo o družbenih koristih. Vendar o družbenih koristih
ne odločajo samo predstavniški organi, ampak tudi izvršilni organi, na katere le-ti
prenašajo svoja pooblastila. Med organe, ki odločajo o družbenih zadevah, sodijo tudi
organi pravosodja, ki sicer samostojno v okviru pravnih norm, a vendar po pooblastilu
predstavniških organov odločajo o družbenih koristih s tem, da ugotavljajo, kakšna
družbena stanja in odnosi so v skladu s pravnim sistemom. O družbenih koristih odločajo
tudi posamezniki iz strokovno tehnične uprave, ki so v posameznih predstavniških
organih, zlasti pa v upravnih organizacijah pooblaščeni, da izdajajo odločbe v upravnem
postopku (Bučar, 1969, str. 52). V drugo skupno spadajo organizacije, ki izvajajo odločitve
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javnega organa, če so s strani javnega organa ustanovljene zato, da izvajajo njegove
odločitve, če te odločitve morajo izvajati, in sicer tako in ob takih pogojih, kot jih je določil
organ javne uprave. Če pa takih odnosov med organizacijo in organom javne uprave ni,
če lahko organizacija sama presodi glede na svoje koristi, ali bo izvajala odločitev organa
javne uprave, in zlasti če organizacija lahko javnemu organu sama postavlja pogoje, pod
katerimi je pripravljena izvajati njegove odločitve, ne gre več za javno pravno razmerje in
za organizacijo s področja javne uprave, ampak za organizacijo, ki deluje v sklopu
civilnopravnih odnosov (Bučar, 1969, str. 53). Tretja skupina predstavlja strokovno
tehnično upravo, ki daje organom odločanja samo potrebne informacije o dejanskem
stanju, strokovne nasvete, potrebne za odločitev in posreduje sprejete odločitve
prizadetim (Bučar, 1969, str. 53). Ta definicija predstavlja bistvo uprave v odločanju, kar
imenujemo tudi formalna uprava. Z istim izrazom uprava pa pogosto označujemo tudi
sam proces sprejemanja odločitev, odločanje kot posebno dejavnost. To pa je uprava v
materialnem smislu (Pečarič, 2012, str. 38).
Organizacija in delovanje javne uprave sta urejeni z upravnim pravom, nekatere temeljne
norme o organizaciji in delovanju javne uprave pa vsebuje Ustava RS.
Shafritz, Russell in Borick navajajo 18 definicij javne uprave, katere razdelijo v štiri
kategorije: politične, pravne, managerske in poklicne (Pečarič, 2012, str. 24). Prvo
kategorijo sestavljajo politične definicije, saj javna uprava ne more obstajati izven
političnega konteksta, ki ji daje pridih javnosti, tistega, kar jo ločuje od zasebne ali
poslovne uprave. Prehod med političnimi in pravnimi definicijami javne uprave bi lahko
določilo definicijo javne uprave kot skupka (tudi potencialnih) področij, na katere posega
(ali bi lahko posegala) država prek zakonitih in legitimnih sredstev za skupno dobro
družbe kot celote, ki se uresničuje na prostovoljni osnovi, lahko pa tudi z vidika javne
oblasti. Za upravljavske definicije javne uprave je izhodišče v njihovem delovanju, saj
pravna podlaga omogoča zgolj njen obstoj. Javna uprava je po teh definicijah izvršilna
funkcija države. Poklicne definicije javne uprave so za razliko od usmerjanja v javne
debate, zakone in upravljavske prakse usmerjene predvsem v delo posameznika (Pečarič,
2012, str. 24−36).
Po Bučarjevi klasifikaciji je treba v javni upravi opravljati dejavnosti, ki zagotavljajo v
družbi naslednje vrste dobrin (Šmidovnik, 1985, str. 132):
• dobrine, ki morajo biti na voljo vsem ljudem ne glede na njihov materialni oziroma
socialni položaj;
• dobrine, ki jih je posameznikom – zaradi splošnega družbenega interesa – morda
treba celo vsiliti. Take dobrine so obvezne in jih mora družbena skupnost morda
celo vsiliti tistim, ki ne bi sami uvideli, da so jim v korist, in bi s tem, ko ne bi
uporabili teh dobrin, ogrožali življenje, zdravje ali kake druge dobrine drugih ljudi;
• dobrine, pri katerih ni mogoče individualizirati neposrednega uporabnika ter ni
mogoče ugotoviti, kdo so uporabniki in jim zaračunavati uslug;
• dobrine, katerih proizvajalci so po naravi stvari v monopolnem položaju nasproti
uporabnikom.
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Vse naloge sodobne javne uprave lahko razporedimo v štiri kategorije: policijske naloge,1
javne službe, 2 pospeševalne naloge 3 in naloge, ki pomenijo skrb za obstoj sistema
(Šmidovnik, 1985, str. 139).

2.2
•

JAVNI SEKTOR, DRŽAVNA UPRAVA in UPRAVNA ENOTA
Javni sektor

Javni sektor ni enotno opredeljen niti v okviru javnofinančne zakonodaje niti v okviru
posameznih znanstvenih prispevkov. Z opredelitvijo javnega sektorja so se že od rimskih
časov ukvarjali različni avtorji, zato je nastalo več kriterijev delitve.
Kaj sestavlja javni sektor je odvisno od vidika, ki ga štejemo za relevantnega, pri čemer
poznamo (Ferfila, 2011, str. 94):
• organizacijski vidik, po katerem se v javni sektor uvrstijo vse osebe javnega prava;
• javnofinančni vidik, ki pomeni vse neposredne in posredne uporabnike proračuna;
• funkcionalni vidik, ki se nanaša na vse subjekte, ki opravljajo dejavnosti javnega
pomena;
• ekonomski vidik, ki upošteva vse subjekte, katerih ustanovitelj ali pretežni lastnik
je država oziroma lokalna skupnost in
• kombinirani vidik (ekonomski in funkcionalni), ki pomeni osebe javnega prava in
podjetja).
Šmidovnik (1980, str. 106−110) enači pomen javnega sektorja in javne uprave, ki ju
opredeljuje kot sektor države in organizacij, ki opravljajo dejavnosti posebnega
družbenega pomena in zajema vse državne organe, organe lokalnih skupnosti, vsa javna
podjetja, javne zavode, zavode, agencije, javne sklade, zbornice ter druge oblike združb,
ki se financirajo na podlagi pristojbin, predpisov oziroma zakonov. Mnogi drugi avtorji
povzemajo to misel, nekateri pa menijo, da je pojem javnega sektorja širši, kot pojem
javna uprava.
Flann (2012, str. 1) pravi, da je mogoče javni sektor opredeliti na različne načine. Lahko
1

Kot policijske naloge lahko označimo naloge, in sicer z vidika, ali so v skladu s pravili ravnanja, ki jih postavlja

vsaka družba oziroma država s svojim ustavnim in upravnim redom, z zakoni in drugimi predpisi. Na ta način
zagotavlja družba po svoji javni upravi dobrine, kot so na primer red in mir, varnost premoženja in osebna
varnost, pravna varnost, zakonitost, racionalno gospodarjenje s prostorom, varstvo okolja itd. (Šmidovnik,
1985, str. 139).
2
Javne službe so dejavnosti storitve oziroma proizvodne narave iz okvirja javne uprave. V okvir javnih služb
lahko štejemo tako imenovane družbene dejavnosti, dejavnosti s področja tako imenovane materialne
infrastrukture in nekatere strokovne dejavnosti operativne narave v državni upravi (Šmidovnik, 1985, str.
139).
3

Pospeševalne naloge javne uprave so morda manj opazne, vendar so nepogrešljiva sestavina javne uprave

vsake sodobne države. Pospeševalne so tiste dejavnosti, ki jih sicer opravljajo posamezniki ali organizacije po
tržnih načelih (Šmidovnik, 1985, str. 139).
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bi ga razumeli kot del premoženja v gospodarstvu in družbi, ki je v lasti države, kot tiste
storitve, ki se zagotavljajo in financirajo v celoti ali delno iz davkov ali kot tisti del trga
dela, v katerem ljudje delajo za javni organ, ne pa za zasebna podjetja.
Aristovnik in Pevcin (2005, str. 29) navajata možnost, da je mogoče javni sektor opredeliti
kot zbir vseh javnih organizacij, ki opravljajo družbene in gospodarske javne dejavnosti,
kar se nanaša na javno upravo, politični sistem, izobraževalno, raziskovalno, zdravstveno
in kulturno sfero. Pri tem pa gre za skupek dejavnosti, ki z zasebnim sektorjem tvorijo
celotno družbeno delovanje, kar prikazuje naslednja slika.
Slika 1: Elementi javnega sektorja

Vir: Aristovnik in Pevcin (2005, str. 3)

Tako kot so različne teoretične opredelitve javnega sektorja, so različne tudi opredelitve
javnega sektorja v pravnem redu RS.
Definicija iz Zakona o javnih financah (v nadaljevanju ZJF) zajema ekonomski pogled na
pravne subjekte javnega sektorja. Definicija je vseobsežna ter temelji na logiki tako
javnega financiranja, kot državnega vpliva na upravljanje spodaj naštetih subjektov (Tičar
in Rakar, 2011, str. 42).
Zakon o javnih uslužbencih (v nadaljevanju ZJU) javni sektor opredeljuje posredno, skozi
pravni status posameznika, javnega uslužbenca. ZJU določa, da je javni uslužbenec
posameznik, ki sklene delovno razmerje v javnem sektorju. Javni sektor nato opredeli
organizacijsko in javnofinančno, izpušča pa organizacije, ki bi v javni sektor sodile po
ekonomski definiciji (Tičar in Rakar, 2011, str. 42). Javni sektor po tem zakonu sestavljajo
državni organi in uprave samoupravnih lokalnih skupnosti, javne agencije, javni skladi,
javni zavodi in javni gospodarski zavodi ter druge osebe javnega prava, če so posredni
uporabniki državnega proračuna ali proračuna lokalne skupnosti (ZJU, 1. člen).
Po tem zakonu, kot tudi po Zakonu o sistemu plač v javnem sektorju, javna podjetja in
gospodarske družbe, v katerih ima večinski delež oziroma prevladujoč vpliv država ali
lokalna skupnost, niso del javnega sektorja.
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V javni sektor sodijo javna uprava, državna uprava, lokalna samouprava in javne službe. V
naslednjih poglavjih bomo podrobneje obravnavali javno in državno upravo, ki sta
pomemben del teoretičnega izhodišča magistrske naloge.
•

Državna uprava

Državna uprava je – organizacijsko gledano – skupek organov, ki upravljajo državo –
vendar ne v smislu določanja njene politike oziroma družbenih koristi, temveč v smislu
izvajanja te politike. Funkcionalno gledano pa je državna uprava dejavnost upravljanja v
javnih zadevah na instrumentalni ravni (Virant, 2004, str. 63).
Državna uprava je po svetu tradicionalno organizirana tako, da se deli vertikalno po
različnih vsebinsko zaokroženih področjih. Državna uprava se lahko tudi decentralizira4 ali
dekoncentrira5 (Kocjančič, 1998, str. 205). Organizacija državne uprave deluje na podlagi
monopola in se zato trudijo zaščititi pred pritiski ter oblikujejo določila in pogoje glede
storitev, ki jih zagotavljajo (Corte-Real v Žurga, 2001).
Iz Zakona o upravi (v nadaljevanju ZUpr) izhaja, da državna uprava izvaja eksekutivno
funkcijo ter strokovno-tehnične ali strokovno-servisno funkcijo, v okviru katere pripravlja
strokovne podlage za odločanje vlade (priprava zakonskih predlogov, predpisov vlade in
drugih gradiv). Virant (2004, str. 69) navaja, da je v okviru eksekutivne funkcije potrebno
opravljati naslednje funkcije:
• regulativno funkcijo (urejanje družbenih razmerij z upravnimi predpisi),
• funkcijo upravnega odločanja (izvrševanja javnega interesa, določenega s predpisi,
v konkretnih primerih),
• funkcijo upravnega nadzora (inšpekcijski nadzor, nadzor nad organi lokalnih
skupnosti, nosilci javnih pooblastil in izvajalci javnih služb),
• pospeševalno (pospeševanje družbenega razvoja na področju gospodarskih in
negospodarskih dejavnosti,6 in
• servisno (zagotavljanje izvajanja javnih služb iz pristojnosti države).
Pri opravljanju svojih nalog uprava izdaja upravne akte, kateri so lahko splošni upravni
akti (izvršilni predpisi) ali posamični pravni akti, katere srečujemo predvsem v obliki
upravnih odločb. Uprava z upravnimi akti določa oziroma ureja pravna razmerja
(Kocjančič, 1998, str. 206).

4

V prvem primeru gre za takšno organizacijo državne uprave, po kateri je državna uprava organizirana na

centralni državni ravni in na ravni nižjih teritorialnih enot (občin, okrajev, oblasti, pokrajin in podobno), ki
imajo v večji ali manjši meri samostojen položaj v razmerju do centralnih organov državne uprave (Kocjančič,
1998, str. 205).
5

Za razliko od decentralizacije pa dekoncentracija ostaja pri centralni organizaciji državne uprave, ki se sicer

izvaja v izpostavah na lokalni ravni, vendar le kot del centralne državne uprave. Pri tem deli državno upravo,
ki izvajajo svoje naloge na lokalni ravni ter nimajo nikakršne samostojnosti (Kocjančič, 1998, str. 205).
6
Za pospeševanje so najpomembnejši finančni ukrepi, kot so subvencije, ugodni krediti ipd.
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Najpomembnejši vir državne ureditve je ustava, potem so zakoni, ki urejajo pomembna
vprašanja državne organizacije, ter akti, ki urejajo notranjo organizacijo in poslovanje
temeljnih državnih organov (Žurga, 2001, str. 11).
•

Upravna enota

Upravne enote (UE), ki so začele delovati s 1. 1. 1995, so samostojne organizacijske
oblike na državni ravni in organ odločanja na prvi stopnji v upravnih stvareh7 iz državne
pristojnosti (Žurga, 2001, str. 12).
UE je 58. Ustanovljene so bile na območjih nekdanjih občin in praviloma pokrivajo
območja ene ali več novih (sedanjih) občin. Po večinskem mnenju njihov teritorialni obseg
ni najprimernejši. Šmidovnik meni, da delujejo v okviru premajhnih teritorialnih enot.
Trpin navaja, da bo potrebno obseg večine sedanjih upravnih enot povečati do tiste ravni,
ki zagotavlja koordinacijo vseh združenih funkcij in njihovo racionalno izvajanje (Virant,
2004, str. 110).
Slika 2: Seznam Upravnih enot

Vir: Portal upravnih enot (2012)

UE izvajajo naloge na več upravnih področjih, ne pa na vseh. Področja, ki jih pokriva
upravna enota, so zlasti naslednja (Virant, 2004, str. 111):
• upravne notranje zadeve (državljanstvo, orožje, tujci, društva, register
prebivalstva, matične knjige, vozniška dovoljenja, potne listine, registracija vozil,
javni shodi in prireditve itd.),
• varstvo okolja, urejanje prostora in gradbene zadeve (lokacijska dovoljenja,
gradbena dovoljenja, odločbe o dovoljenju priglašenih del, enotna dovoljenja za
gradnjo, vodnogospodarska soglasja in dovoljenja itd.),
• kmetijstvo (naloge v zvezi s prometom, s kmetijskimi zemljišči in agrarnimi
operacijami – arondacijami, komasacijami itd.),
7

Upravna stvar je odločanje o pravici, obveznosti ali pravni koristi fizične ali pravne osebe oziroma druge

stranke na področju upravnega prava (ZUP, 2. člen).
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•

•
•

gospodarske dejavnosti (izdajanje dovoljenj za opravljanje nekaterih gospodarskih
dejavnosti, obratovalni čas gostilen, pospeševalne naloge na področju malega
gospodarstva in naloge na področju cen),
premoženjskopravne zadeve (najdeni predmeti itd.) ter
negospodarske dejavnosti (zdravstvo, kultura, šolstvo).

UE je tudi monokratične (individualno voden) organ. Vodi jo načelnik, ki ga imenuje vlada
na predlog ministra, pristojnega za upravo (ministra za notranje zadeve), po predhodnem
mnenju občinskih svetov na območju, za katero je ustanovljena upravna enota. UE je
notranje organizirana po resornem principu, torej za posamezna upravna področja –
organizacijska struktura se tako bolj ali manj ujema z zgoraj naštetimi področji, ki jih
pokriva upravna enota. Notranje organizacijske enote vodijo vodje. Le-ti so višji upravni
delavci, ki jih prav tako imenuje vlada, in sicer na predlog resornih ministrov (Virant,
2004, str. 111).

2.3

•

ČLOVEŠKO DELO, DELOVNA RAZMERJA IN USLUŽBENSKA
RAZMERJA
Človeško delo

Delo je temeljna človekova pravica in dobrina, ki jo varujeta Splošna deklaracija
človekovih pravic in družbeni nauk. Človeku njegovo delo in zaslužek, ki mu ga prinaša,
omogoča, da ustvari družino, zagotavlja mu dostop do zasebne lastnine, z njim pa
posameznik prispeva tudi k razvoju celotnega človeštva. Človek je poklican, da s svojim
delom naravo prilagaja svojim potrebam, razvija svoje darove in dela za skupno dobro
(Petrovar, 2012).
Brejc (2004, str. 16) opredeljuje delo kot smotrno in zavestno človeško dejavnost, kar
pomeni, da je delo namerna in k nekemu določenemu cilju usmerjena dejavnost. S
psihološkega in fiziološkega vidika lahko definiramo delo kot stopnjevanje telesne in
duševne dejavnosti, ki je zavestno usmerjena k vnaprej postavljenemu cilju. Vsako delo je
psihomotorne narave, ker v vsakem delu obstaja tako psihična kot tudi motorna
komponenta, razlika je le v razmerju teh komponent (Delo in obremenitev, 2012).
Naravoslovne vede pojmujejo delo v najširšem smislu, saj je delo dejavnost človeka, živali
in naravnih sil. V ekonomiji je delo zavestno načrtovana dejavnost, katere namen je
pridelovanje dobrin zaradi zadovoljevanja človekovih potreb. Sociologi pojmujejo delo kot
zavestno, univerzalno in organizirano človeško dejavnost, s katero se človek potrjuje kot
generično bitje, s tem ko v danih družbenih razmerah ustvarja duhovne in materialne
dobrine, ki služijo za zadovoljevanje človekovih potreb, za psihologijo pa je delo izrazita
funkcija zavesti. Za organizacijsko znanost pa je delo vzajemno sodelovanje človeka in
delovne priprave s predmetom dela pri opravljanju delovne naloge v delovnem sistemu
(Brejc, 2004, str. 16).
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Fizično ali telesno delo naj bi bilo tisto, pri katerem prevladujejo razne mišične dejavnosti,
vendar pa nikoli ne obstaja samo telesno 8 ali samo umsko delo, zato avtor meni, da
poznamo predvsem naslednje osnovne vrste dela:
• pretežno telesno ali pretežno umsko delo,
• ustvarjalno ali poustvarjalno delo,
• proizvodno ali neproizvodno delo in
• strokovno ali nestrokovno delo (Delo in obremenitev, 2012).
Druga delitev dela pa se nanaša na proizvodno delo9 in neproizvodno delo10. Na osnovi
povedanega je mogoče oblikovati naslednjo opredelitev upravnega dela: Upravno delo je
endogeno inducirano delo, ki je potrebno za vzdrževanje samega sistema in se ne more
materializirati v tržnem učinku (Brejc, 2004, str. 17).
•

Delovna razmerja

Definicija delovnega razmerja je podana v 4. Členu Zakona o delovnih razmerjih (v
nadaljevanju ZDR). Delovno razmerje je pravno razmerje, ki nastane med delavcem in
delodajalcem11 in v katerega se delavec vključi z namenom, da bo v njem opravljal delo,
odplačno osebno, nepretrgano, po navodilih in ob nadzoru delodajalca (ZDR-1, 4. člen).
Ko ZDR govori o »delavcih«, pri tem razume vse zaposlene, torej tudi javne uslužbence.
Prav tako ZDR med delodajalce 12 šteje vse subjekte (pravne in fizične osebe, državne
organe, lokalne skupnosti ipd.), ki zaposlujejo delavce (Belopavlovič, 2004, str. 13).
Pravice in obveznosti delavca in delodajalca v zvezi z delom se na splošni ravni urejajo z
zakonom in kolektivnimi pogodbami, na individualni ravni pa s pogodbo o zaposlitvi.
Pogodbena svoboda je omejena tako, da se stranki s pogodbo o zaposlitvi ne moreta
dogovoriti drugače (slabše) kot to določa zakon, kar konkretno pomeni, da je minimalni
8

Umsko delo naj bi predstavljalo aktivnost, pri kateri prevladuje dejavnost višjih živčnih struktur − možganov.

Intelektualno delo je tisto, kjer so psihični procesi prevladujoči in edino vidljivi (v smislu introspektivnega
doživljanja) in jih obvezno spremljajo »motorni« procesi (Delo in obremenitev, 2012).
9

Proizvodno delo je vsako neposredno delo v proizvodnji materialnih dobrin, posledica tega pa so uporabne

vrednosti. V proizvodno delo uvrščamo tudi delo tistih delavcev, ki organizirajo, projektirajo, pripravljajo,
nadzirajo in vodijo proizvodnjo. To pa seveda pomeni, da ni vsako delo v materialni proizvodnji tudi
proizvodno (Brejc, 2004, str. 16).
10
Neproizvodno delo je zelo raznovrstna kategorija, ki jo je težko enoznačno opredeliti. V širšem smislu je
neproizvodno vse tisto delo, ki spremlja in omogoča materialno proizvodnjo. To je delo na področju družbenih
dejavnosti. Neproizvodno delo v ožjem smislu pa so tista dela, ki niso neposredni del proizvodnje ali druge
temeljne dejavnosti, so pa nujen pogoj proizvodnje oziroma dejavnosti, kot na primer računovodska dela,
analitično-planska dela, pravna, upravna dela ipd. (Brejc, 2004, str. 17)
11

Delodajalec v državnem organu je Republika Slovenija, v upravi lokalne skupnosti pa lokalna skupnost.

Zakon lahko določi, da določene pravice v razmerju do javnih uslužbencev, ki sklenejo delovno razmerje z
osebo javnega prava, izvaja Vlada RS (Belopavlovič, 2004, str. 13).
12

Opozoriti je treba, da ZDR posebej opredeljuje manjše delodajalce, to so tisti, ki zaposlujejo 10 ali manj

delavcev. ZJU razlikovanja med manjšimi in velikimi delodajalci ne pozna, delodajalca pa definira kot pravno
osebo, s katero je javni uslužbenec v delovnem razmerju (Belopavlovič, 2004, str. 13).
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obseg pravic, ki ga mora delodajalec zagotoviti delavcu, določen z zakonom oziroma s
kolektivno pogodbo, ki ga zavezuje, in da obsega teh pravic na individualni ravni tudi
dogovorno ni mogoče zniževati (Belopavlovič, 2004, str. 13).
Eden izmed pomembnih pravnih virov je tudi ustava, temeljni in najvišji normativni akt
države, ki posega v opredelitev meja pravnih podsistemov in v razmerja med njimi.
Ključne določbe Ustave RS, ki vplivajo na delovno razmerje, so demokratičnost, načelo
pravne države, socialne države. Ustava v okviru poglavja o človekovih pravicah in
temeljnih svoboščinah govori o pravicah človeka nasplošno, kar pomeni, da te pravice
pripadajo tudi udeležencem – posameznikom v delovnih in socialnih razmerjih. Ustava
jamči vsem osebam enake pravice, kar pomeni prepoved diskriminacije, integriteto v
pravnih postopkih, duševno in telesno celovitost zaposlenih, pravno varstvo pravic, načelo
svobode dela, načelo socialne varnosti ter možnost trajnega izobraževanja in
usposabljanja (povzeto to Vodovnik, 2012).
Med veljavne pravne vire na področju individualnega delovnega prava, ki so pomembni za
zasebni in javni sektor, pa štejemo zlasti (Belopavlovič, 2004, str. 13):
• Zakon o delovnih razmerjih (ZDR-1),
• Zakon o javnih uslužbencih (ZJU),
• Zakon o sistemu plač v javnem sektorju (ZSPJS),
• področne zakone, ki urejajo specifiko delovnih razmerij v posameznih dejavnostih,
med katere sodijo Zakon o zdravniški službi, Zakon o osnovni šoli, Zakon o
uresničevanju javnega interesa na področju kulture, Zakon o obrambi itd.,
• kolektivne pogodbe, ki jih sklepajo predstavniki delavcev in delodajalcev na
različnih nivojih (na nivoju države, panoge ali dejavnosti, podjetja oziroma
zavoda).
Med druge zakone, ki jih nedvomno kaže omeniti na tem mestu pa prav gotovo sodijo še:
Zakon o varnosti in zdravju pri delu, ki zagotavlja delavcem varno in zdravo delo, Zakon o
starševskem varstvu in družinskih prejemkih, ki med drugim ureja pravico do starševskega
dopusta, Zakon o zaposlovanju in delu tujcev, ki določa pogoje za zaposlitev tujcev ter
oseb brez državljanstva, ter Zakon o delovnih in socialnih sodiščih, s katerim se urejajo
pristojnosti, organizacija in postopki pred omenjenimi sodišči (Belopavlovič, 2004, str. 13).
Med najpomembnejše pravne vire na področju kolektivnega delovnega prava uvrščamo:
• Zakon o kolektivnih pogodbah;
• Zakon o reprezentativnosti sindikatov;
• Zakon o sodelovanju delavcev pri upravljanju in
• Zakon o stavki.
Poleg navedenih pravnih virov pa so tako za področje individualnega, kot za področje
kolektivnega delovnega prava, pomembni tudi mednarodni pravni viri, predvsem z
(Kuzma, 2001, str. 1):
• akti Organizacije združenih narodov (OZN), med njimi Splošna deklaracija o
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•

•

•

človekovih pravicah iz leta 1948, Mednarodni akt o ekonomskih, socialnih in
kulturnih pravicah ter različne konvencije,
akti Mednarodne organizacije dela (ILO), v okviru katere so bila sprejeta številna
priporočila in konvencije, ki jih je ratificirala tudi naša država (npr. o nočnem delu
žensk, varstvo materinstva idr.),
akti Sveta Evrope, npr. Evropska konvencija o človekovih pravicah, Evropska
socialna listina, akti Evropske unije (Direktive EU).
Uslužbenska razmerja

Uslužbenski sistem bi lahko najenostavneje opredelili kot poseben upravni sistem znotraj
javne uprave, v okviru katerega delujejo javni uslužbenci. Pojem sistem se nanaša
predvsem na formalne strukture avtoritativnih pravil, ki upravljajo delovanje javnih
uslužbencev znotraj zastavljenih ciljev, programov oziroma aktivnosti. Uslužbenski sistem
obsega centralno raven in lokalno raven oblasti (Haček in Bačlija, 2007, str. 40).
Začetek procesa se v uslužbenskem sistemu začne z določitvijo ciljev na institucionalni
ravni, torej na najvišji ravni. Ta raven temelji na zunanjih virih birokratske moči (Meier,
2000) in predstavlja zgornji del organizacijske strukture, njena osrednja vloga pa je, da
posreduje med uslužbenskim sistemom kot družbenim sistemom na eni ter političnim
okoljem na drugi strani. Iz političnega okolja uslužbenski sistem črpa tisto potrebno
podporo, ki jo javni uslužbenci kot izvrševalci in tudi ustvarjalci politik za učinkovito in
uspešno delovanje nujno potrebujejo. Znotraj institucionalne ravni uslužbenskega sistema
so ključna tudi pravila vladanja. Gre predvsem za postavitev ciljev in izhodišč celotnemu
uslužbenskemu sistemu in vlogi javnih uslužbencev v tem procesu. Javni uslužbenci
namreč nimajo in ne smejo imeti le stranske, izvajalske vloge, ampak morajo v
postavljanje ciljev in posledično oblikovanje politik tudi dejavneje posegati (Haček in
Bačlija, 2007, str. 41).
Podrobnejša obravnava uslužbenskega sistema sledi v četrtem poglavju, kjer bo
podrobneje predstavljen razvoj, pomen ter pravni okvir uslužbenskega sistema v Sloveniji.
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3 JAVNI USLUŽBENEC

Javni sektor vključuje vrsto delovnih režimov. Žal pa ni standardne definicije javnega
uslužbenca ali civilne službe. Bistvo osebnega statusa uslužbenca je, da je pravna podlaga
za zaposlovanje bistveno drugačna od tiste, ki jo najdemo drugje v gospodarstvu, kot je
opredeljeno v splošnem delovnem pravu − zakoni in predpisi, ki oblikujejo naravo pogodb
o zaposlitvi. Zgodovinsko gledano, zaposlitev v javni upravi ni bil formalni dogovor med
dvema enakovrednima strankama, temveč odločitev države. Danes zaposlovanje v upravi
kaže, da imata gospodarstvo in uprava nekatere podobne značilnosti, ki so značilne za
prostovoljni dogovor med delodajalcem in delojemalcem v zasebnem sektorju (Who and
What is a Civil Servant, 2012).
Javne uslužbence kot posameznike, ki sklenejo delovno razmerje v javnem sektorju, pri
čemer ločimo uradnike od drugih javnih uslužbencev (strokovno-tehnične javne
uslužbence), imenujemo javni uslužbenci. Funkcionarji v državnih organih in upravah
lokalnih skupnosti (ministri, predstojniki vladnih služb in organov v sestavi, župani) pa ne
spadajo v to skupino. Po ZJU so uradniki javni uslužbenci, ki v organih opravljajo javne
naloge13 (ZJU, 23. člen). Javni uslužbenci, ki v organih opravljajo spremljajoča dela14, pa
so strokovno-tehnični javni uslužbenci (ZJU, 23. člen).
Uradniška delovna mesta in strokovno-tehnična delovna mesta15 se razvrščajo glede na
(ZJU, 78. člen):
• zahtevnost delovnega mesta, ki se ravna po zahtevnosti dela in zahtevnosti
pogojev za opravljanje dela;
• druge okoliščine delovnih razmer. Uradniška delovna mesta v organih državne
uprave, pravosodnih oranih in upravah lokalne skupnosti razvrsti vlada z uredbo,
drugi organi pa uredijo to vprašanje s svojimi splošnimi akti. Uradniška delovna
mesta se lahko razvrstijo s kolektivno pogodbo.
Položaj je definiran kot uradniško delovno mesto, na katerem se izvršujejo pooblastila v
zvezi z vodenjem, usklajevanjem in organizacijo dela v organu (ZJU, 80. člen). Položaj je
tudi uradniško delovno mesto, na katerem se izvajajo naloge nadomeščanja in
neposredne pomoči uradnikom na položajih generalnega sekretarja in generalnega
13

Javne naloge v organih so naloge, ki so neposredno povezane z izvrševanjem oblasti ali z varstvom javnega

interesa. Kriteriji za določitev delovnih mest, na katerih se v organih državne uprave, pravosodnih organih in
upravah lokalnih skupnosti opravljajo javne naloge, podrobneje opredeli vlada z uredbo, ostali organi pa
kriterije za določanje delovnih mest, na katerih se opravljajo javne naloge, določijo s svojim splošnim aktom.
Delovna mesta, na katerih se opravljajo javne naloge, so uradniška delovna mesta (ZJU, 23. člen).
14
Spremljajoča dela so dela na področju kadrovskega in materialno-finančnega poslovanja, tehnična in
podobna dela, ter druga dela, ki jih je treba opravljati zaradi nemotenega izvajanja javnih nalog organa.
Imenujejo se strokovno-tehnična delovna mesta (ZJU, 23. člen).
15

Strokovno-tehnična delovna mesta razvrsti za vse organe vlada z uredbo, lahko pa se razvrstijo tudi z

kolektivno pogodbo (ZJU, 78. Člen).
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direktorja v ministrstvu, direktorja organa v sestavi in vladne službe (namestniki) (ZJU,
80. člen).
Zakon o javnih uslužbencih poleg splošnih pogojev, ki so določena za uradniška delovna
mesta, določi tudi pogoj funkcionalnega vodenja za vodenje v upravi ter upravljanje nalog
na področju kadrovskih virov. Vse to se določi v aktu o sistemizaciji (ZJU, 79. člen).
Za prenehanje položaja, če ni drugače določeno, se uporabljajo določbe ZJU, ki urejajo
prenehanje dela na delovnem mestu. Uradnika se razreši s položaja z odločbo (ZJU, 83.
člen):
• v primeru, če to sam zahteva ali daje soglasje;
• v primeru, ko v enem mesecu od imenovanja ne sklene pogodbe o zaposlitvi
oziroma podpiše aneksa k pogodbi o zaposlitvi;
• kadar se ugotovi nesposobnost za opravljanje nalog na delovnem mestu;
• kadar javni uslužbenec sam razveljavi pogodbo o zaposlitvi;
• kadar uradniku zaradi preteka obdobja preneha položaj, za katerega je bil
imenovan;
• kadar se ukine organ oziroma organizacijska enota, katero uradnik vodi.
Rešitev uradnika je možna tudi takrat, kadar to zahteva pristojni organ za imenovanje, ne
glede na dane razloge.
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4 USLUŽBENSKI SISTEM V SLOVENIJI

4.1

RAZVOJ USLUŽBENSKEGA SISTEMA

Beseda »sistem« izvira iz grškega jezika in pomeni »sklop«, pa tudi »organizem,
organizacijo, zvezo, vodilni organ«. Mnogi avtorji skušajo v definicije pojma »sistem«
zajeti ne le družbene sisteme, ampak tudi tehnične, fizikalne in kemijske sisteme, nekateri
pa celo razumejo slednje kot normativne sisteme, na katerih zakonitostih so se oblikovali
tudi družbeni sistem (Haček in Bačlija, 2007, str. 8).
Uslužbenski sistem obsega centralno raven in lokalno raven oblasti. Strokoven uslužbenski
sistem, ki je v osnovnih potezah že spominjal na današnje uslužbenske sisteme, se je
prvič pojavil leta 1883 s t. i. Pendletonovo listino, ki je vzpostavila temelje in omogočila
širitev uslužbenska sistema, katerega izhodišče sta bili strokovnost in primerna
usposobljenost vseh zaposlenih (merit sistem) (Haček in Bačlija, 2007, str. 40−41).
Urejanje sistema delovnih razmerij v upravi je pomemben del urejanja celotnega sistema
delovanja uprave in izvajanje njenih funkcij, kar kaže tudi kratek zgodovinski pregled
ureditve tega področja v nekdanji skupni državi, katere sestavni del je bila tudi Republika
Slovenija (Kovač in Virant, 2011, str. 120−121).
Za Republiko Slovenijo je mogoče ugotoviti, da je že takoj po osamosvojitvi sprejela
poseben zakon, ki je urejal zaposlovanje, pravice in obveznosti delavcev v državnih
organih (v nadaljevanju ZDDO). Ta ureditev je pomenila pomemben korak, posebej
kasneje pri pripravi sistema javnih uslužbencev kot enega izmed podsistemov v okviru
reforme in prilagajanja uprave pravilom, standardom in zahtevam Evropske skupnosti, ki
jih je morala Slovenija izpolniti za polnopravno članstvo. Ob tem je treba opozoriti še na
dejstvo, da je v splošni okvir ureditve delovnih razmerij delavcev v državnih organih poleg
ZDR in ZDDO treba vključiti tudi Kolektivno pogodbo za negospodarske dejavnosti, ki so
jo v letu 1991 sklenili sindikati negospodarskih dejavnosti in vlada, veljala (in velja še
sedaj) pa je tudi za področje uprave. Na zadnje je treba opozoriti še na to, da je Vlada RS
v letu 2001 sprejela še Kodeks ravnanja javnih uslužbencev, čeprav pojem javni
uslužbencev na ravni zakona ali drugega predpisa še ni bil definiran. Kratek pregled
vsebine ZDDO kaže, da je zakon urejal vsebine, ki so danes zajete v zakonu, ki ureja
javne uslužbence (ZJU), kar pomeni, da je bil primerna podlaga za pripravo in uvedbo
novega sistema (Kovač in Virant, 2011, str. 122−125).
V okviru reforme javne uprave, v povezavi s prilagajanjem pravnemu redu Evropske unije,
je bila Republika Slovenija ves čas izpostavljena tudi reformam uslužbenskega sistema, ki
je bila končana s sprejemom Zakonom o javnih uslužbencih v letu 2002. Zakon o javnih
uslužbencih je področje javnih uslužbencev sistemsko uredil, pri tem pa upošteval
standarde in načela, kar kažejo tudi posamezne rešitve (Kovač in Virant, 2011, str.
20

125−128). Kako je Slovenija dejansko napredovala oziroma nazadovala na področju
prilagajanja uslužbenskega sistema standardom in smernicam Evropske unije, pa imamo
podrobno analizo v zadnjem poglavju magistrskega dela.
Poleg Zakona o javnih uslužbencih se subsidiarno uporabljajo še določbe Zakona o
delovnih razmerjih (ZDR) in Zakona o višini povračil stroškov v zvezi z delom in nekaterih
drugih prejemkov (ZPSDP). Dodatno se za delavce v državnih organih, kakor tudi za
zaposlene v občinski upravi, uporabljajo določbe Zakona o delavcih v državnih organih
(ZDDO). Pravno podlago za plače javnih uslužbencev pa posebej določa Zakon o sistemu
plač v javnem sektorju (ZSPJS).

4.2

CILJI POSEBNE PRAVNE UREDITVE USLUŽBENSKEGA SISTEMA V
SLOVENIJI

Slovenija je imela že pred začetkom reform javne uprave do neke mere zgrajen
uslužbenski sistem, saj je veljal Zakon o delavcih v državnih organih. Zato uslužbenskega
sistema ni bilo treba graditi povsem na novo, temveč ga je bilo treba v procesu reforme
dograditi in predvsem posodobiti. Poleg navedenega sta bila pomembna razloga za
reformo javnega sektorja in njegovega delovanja, ter proces vključevanja Slovenije v
Evropsko unijo, v kateri je sodoben in ustrezno dograjen sistem javnega sektorja (Haček
in Bačlija, 2007, str. 140).
Cilji reforme uslužbenskega sistema, ki jih je prinesla reforma, so bili predvsem (Toplak,
2011, str. 45):
• razrešitev veljavnosti uslužbenskega sistema ter s tem zagotovitev enotnega
uslužbenskega sistema za celotno javno upravo. Iz pojma javne uprave so črtali
javne zavode, ki izvajajo iz neposredne javne službe;
• ločitev opravljanja javnih nalog od nalog spremljajočih nalog. Ob enem pa se je
opravila tudi ločitev med statusom uradnika ter ostalimi zaposlenimi;
• pravice in dolžnosti javnih uslužbencev čim bolj približati delovnopravni ureditvi, za
upoštevanjem javnega interesa;
• okrepitev odgovornosti in sankcije za kršitve v primerih odločanja o kadrovskih
zadevah;
• upoštevati elemente kariernega sistema, ki temelji na motivaciji posameznikov za
vstop v uslužbenski sistem;
• omogočiti pogoje za nastanek vrhunskih strokovnjakov na področju uprave, kjer je
pogoj sistem usposabljanja, sistem nagrajevanja ter sistem nazivov in delovnih
mest;
• ločitev zaposlenih na političnih položajih od zaposlenih na upravnih položajih;
• težiti k večji strokovnosti uprave;
• zmanjšati negativne posledice političnih odločitev in menjav v upravi ter s tem
omogočiti večjo stabilnost uprave;
• omogočiti racionalno poslovanje;
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•
•

•
•
•
•

poudarek je na odprtosti javne uprave, etičnih načelih (kodeksi) ter usmerjenosti
uporabnika k storitvam;
izbor kandidatov, ki temelji na strokovni usposobljenosti; preprečitev političnih
meril na strokovno usposobljenostjo (javni natečaj, strokovni izpit; horizontalno
usposabljanje in izobraževanje);
enoten sistem načrtovanja zaposlitve v javni upravi, ki temelji na gospodarski
porabi proračunskih sredstev;
urediti sistem nazivov, položajev ter delovnih mest;
povečati pretok delovne sile znotraj notranjega trga dela, ki bi omogočil večjo
fleksibilnost;
povečati sodelovanje reprezentativnih sindikatov, ki urejajo pravice in obveznosti
javnih uslužbencev.

Kot lahko vidimo, je bilo ciljev reforme sistema javnih uslužbencev kvantitativno veliko in
bili so kvalitativno precej zahtevni. Že ob bežnem pregledu zastavljenih ciljev je evidentno
tudi, da je bila večina zastavljenih ciljev tudi uresničena. Temeljni cilj pričujočega
prispevka je analiza tistih ciljev, ki po mnenju avtorja niso bili (ustrezno) implementirani iz
problemskih področij sistema javnih uslužbencev, ki bodo – zlasti glede na ekonomsko in
finančno krizo, ki v zadnjih letih globoko spodjeda tudi stabilnost javnega sektorja – v
prihodnjih mesecih in letih morala biti ustrezno obdelana in naslovljena, saj bo v
nasprotnem primeru sistem javnih uslužbencev namesto odskočišča za družbeni razvoj
postal birokratski nebodigatreba, s katerim se nihče noče za res ukvarjati in ga dokončno
izoblikovati v tisto, čemur je bil pravzaprav vseskozi namenjen (Haček v Toplak, 2011, str.
43).

4.3
4.3.1

PRAVNI OKVIR USLUŽBENSKEGA SISTEMA V SLOVENIJI
PRAVNI OKVIR MEDNARODNEGA USLUŽBENSKEGA SISTEMA

Veljavne zakonodaje, ki urejajo razmerja javnih uslužbencev, se po različnih evropskih
državah precej razlikujejo, čeprav lahko ugotovimo določene skupne točke. Vse ureditve
širijo veljavo posebnega pravnega režima uslužbenskih razmerij tudi na institucije, ki so
zunaj organov državne uprave v ožjem pomenu besede (Haček, 2005, str. 58).
Tudi Evropska unija pri urejanju javnega sektorja ne postavlja izrecnih zahtev glede
načina urejanja tega področja in ne vsiljuje posameznih modelov ureditve, temveč to v
celoti prepušča nacionalni zakonodaji (Haček in Bačilija, 2007, str. 161).
Na področju javnega sektorja so pomembni predvsem splošni politični kriteriji, ki določajo,
da morajo imeti države »stabilne institucije, ki zagotavljajo demokracijo, vladavino prava,
človekove pravice ter varstvo manjšin«. Glede javne uprave je madridska konferenca leta
1995 navedla, da bo integracija kandidatk zahtevala »prilagoditev njihovih upravnih
struktur« (Haček in Bačilija, 2007, str. 692).
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Evropska unija je predvsem institucionalna struktura, zato je vprašanje upravljanja zelo
pomembno. Kljub temu pa Evropska unija pri urejanju javnega sektorja ne postavlja
izrecnih zahtev glede načina urejanja tega področja in ne vsiljuje svojih modelov, temveč
to v celoti prepušča nacionalnim zakonodajam. Kljub odsotnosti enotne zakonodaje so se v
Evropski uniji oblikovali standardi evropskega upravnega prostora. Upoštevanje
standardov delovanja evropske javne uprave se v državah članicah razume samo po sebi.
Države članice so na podlagi medsebojnega zbliževanja znotraj evropske integracije
izpeljale tudi več reform za izboljšanje teh standardov (Brezovšek in Haček, 2002, str.
692−693).
Ker enotnega evropskega modela urejanja položaja javnih uslužbencev ni, je zato v
državah članicah mogoče zaslediti velike razlike glede ureditve položaja javnih
uslužbencev, kot tudi glede rešitev, ki bi naj omogočile kakovostnejše in učinkovitejše
delovanje javnega sektorja (Brezovšek in Haček, 2002, str. 693).
Na podlagi mnenja Evropske komisije je tako mogoče zaključiti (Brezovšek in Haček,
2002, str. 693):
• da Evropska komisija priporoča državam, da sprejmejo zakon, ki bo posebej urejal
področje sistema javnih uslužbencev;
• posredno priporoča karierni sistem;
• poudarja potrebo po zagotavljanju neodvisne javne uprave, še posebej v
političnem smislu;
• poudarja pomen dodatnega izobraževanja, še posebej na področju zakonodaje in
delovanja institucij Evropske unije;
• posredno priporoča izenačevanje plač v zasebnem in javnem sektorju.
4.3.2

PRAVNI OKVIR USLUŽBENSKEGA SISTEMA V SLOVENIJI

4.3.2.1

Zakon o javnih uslužbencih

Zakon o javnih uslužbencih se je v okviru ministrstva, pristojnega za upravo, pripravljal
več let. V tem obdobju je bilo pripravljenih več kot dvajset različic predloga zakona. Aprila
2001 je Vlada RS vložila v zakonodajni postopek Državnega zbora RS nov, dodelan in
popravljen Predlog Zakona o javnih uslužbencih (Haček, 2001, str. 146).
Zakon o javnih uslužbencih je bil sprejet 28. 6. 2002 ter je stopil v veljavo šele 28. 6.
2003, do danes pa je bil deležen vrsto dopolnil in popravkov. Zakon je razdeljen na dva
dela, pri čemer prvi del zakona, ki obsega uvodne določbe, skupna načela javnih
uslužbencev in druga skupna vprašanja sistema javnih uslužbencev, velja za celoten javni
sektor, drugi del zakona pa velja za javne uslužbence v državnih organih in upravah
lokalnih skupnosti.
V uvodnih določbah zakon opredeljuje pojem javnega uslužbenca kot posameznika, ki
sklene delovno razmerje v javnem sektorju, pri čemer javni sektor za potrebe tega zakona
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sestavljajo državni organi in uprave samoupravnih lokalnih skupnostih, javne agencije,
javni skladi, javni zavodi, javni gospodarski zavodi ter druge osebe javnega prava, ki so
posredni uporabniki državnega ali lokalnega proračuna. Kljub temu, da zakon ureja sistem
javnih uslužbencev, pa je zaradi boljšega razumevanja razlikovanja pojmov, dodana tudi
določba glede funkcionarjev. V uvodnih določbah je definiran tudi delodajalec, ki je v
državnem organu Republike Slovenije, v upravi lokalne skupnosti pa je to torej občina
(ZJU, 1−3. člen).
Zakon vsebuje tudi skupna načela sistema javnih uslužbencev, ki veljajo za celoten javni
sektor, kar pomeni, da jih je potrebno upoštevati in uveljavljati za vse javne uslužbence v
Republiki Sloveniji. Pri sprejemanju ter spreminjanju uslužbenskega sistema, so bila
načela pomemben dodatek, pri čemer so upoštevane tako domače kot mednarodne
izkušnje.
Sledijo druga skupna vprašanja sistema javnih uslužbencev, kjer zakon določa, da se
pravice in obveznosti javnih uslužbencev urejajo s predpisi s področja delovnih razmerij,
torej z Zakonom o delovnih razmerjih, s kolektivnimi pogodbami, s tem zakonom ter še
drugimi področnimi zakoni. V tem delu je urejena pravica do stavke, delovanje sindikata
in kolektivno dogovarjanje ter obveznost sistemizacije delovnih mest.
Drugi del zakona velja za javne uslužbence v državnih organih in v upravah lokalnih
skupnosti, pri čemer pa so lahko posamezna vprašanja za določene kategorije javnih
uslužbencev drugače urejena, kot jih ureja ZJU.
V nadaljevanju zakon določa vrste javnih uslužbencev (ZJU, 23. člen). Sledi področje
pravnega varstva javnih uslužbencev ter socialno partnerstvo, ki vzpostavlja podlago za
medsebojno sodelovanje in usklajevanje predstavnikov delodajalca ter predstavnikov
reprezentativnih sindikatov pri urejanju delovnih razmerij v državnih organih in v upravah
lokalnih skupnosti. Posebej so še navedena nekatera načela, ki se nanašajo večinoma na
uradnike, in sicer gre za načelo javnega natečaja, načelo politične nevtralnosti in
nepristranskosti, načelo kariere, prehodnosti, varovanja poklicnih interesov ter načelo
odprtosti do javnosti.
Peto poglavje predstavlja odločanje o pravicah in obveznostih, kjer ima odločujočo vlogo
predstojnik. O pritožbah zoper odločitve o pravicah ali obveznostih javnega uslužbenca,
zoper kršitve pravic ter o drugih pomembnih vprašanjih, odloča pristojna komisija za
pritožbe iz delovnega razmerja, ki je v zakonu podrobneje razčlenjena (ZJU, 33.−39.
člen).
Predstojnik določi organizacijske določbe, ki se nanašajo na sistemizacijo delovnih mest v
državni upravi ter v lokalnih skupnostih. Kadrovski načrt, ki zaradi določitve števila možnih
zaposlitev postaja vse bolj pomemben, predstavlja drugi del organizacijskih določb. ZJU
pa daje tudi podlago za vodenje centralne kadrovske evidence, ki je namenjena za
izvajanje politike upravljanja kadrovskih virov v organih državne uprave, za obračun plač
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in za izvajanje obveznosti delodajalca ter za odločanje o pravicah in obveznostih iz
delovnih razmerij (Korade Purg in dr., 2006, str. 36). ZJU ureja tudi področje štipendiranja
in določa, da se dijakom in študentom podeljujejo štipendije, za kar se izvede javni
natečaj.
V devetem poglavju ZJU dopušča tudi možnost sklenitve delovnega razmerja za določen
čas glede na pogoje, ki jih navaja v 68. členu. Sledijo sankcije v primeru nezakonitosti,
kjer je v ospredju razveljavitev pogodbe o zaposlitvi. Enajsto poglavje je namenjeno
delovnim mestom, položajem in nazivom. ZJU v členih 92−100 določa tiste pravice in
določbe javnih uslužbencev, pri katerih zaradi splošnega javnega interesa ne more veljati
splošno delovno pravo oziroma kolektivne pogodbe. Trinajsto poglavje ZJU omogoča
javnim uslužbencem stalni ter sistematični razvoj. V povezavi s tem je obravnavana
delovna uspešnost, nagrajevanje, opredeljena odgovornost usposabljanja, izobraževanja
ter izpopolnjevanja v povezavi s ciljnimi skupinami ter organizacijo izvajanja le-tega. V
povezavi s tem poglavjem je tudi pripravništvo, kjer je ZJU definicije in ureditve
pripravništva naslonil na ureditev po zakonu o delovnih razmerjih. Eden izmed glavnih
ciljev zadnjih sprememb in dopolnitev ZJU je med drugimi tudi poenotenje sistema
ocenjevanja in napredovanja oziroma vzpostavitev sistema, ki bo omogočal enkratno
ocenjevanje za več namenov, s čimer bo zagotovljena enaka obravnava javnih
uslužbencev pri napredovanju v višji naziv, pri napredovanju v višji plačilni razred in pri
določanju dela plače za delovno uspešnost. Pomembna je obravnava odškodninske
odgovornosti javnega uslužbenca, kjer je javni uslužbenec odškodninsko odgovoren za
škodo, ki jo protipravno povzročil delodajalcu, za škodo tretjim osebam, pa je
odškodninsko odgovoren tudi delodajalec. ZJU v posebnem poglavju ureja institut
premestitve, katerega poglavitni namen je, da omogoča racionalno izkoriščanje notranjih
kadrovskih potencialov v državnih organih in upravah lokalnih skupnosti.
Petnajsto poglavje govori o nadzoru nad izvajanjem tega zakona, ki ga opravljajo
inšpektorji za sistem javnih uslužbencev. Za nadzor v tem poglavju se ne uporabljajo
določbe zakona, ki ureja inšpekcijski nadzor, ampak ZJU v določilih 180−182. člena.
Zadnje poglavje je namenjeno kazenskim določbam, nato pa ZJU zaključujejo predhodne
in končne določbe tega zakona.
4.3.2.2

Zakon o javnih uslužbencih in Zakon o delovnih razmerjih

Zakon o delovnih razmerjih in Zakon o javnih uslužbencih sta v komplementarnem
razmerju, saj skupaj omogočata celovito urejenost delovnopravnega položaja javnih
uslužbencev. ZJU je z vidika neposredne uporabe obeh predpisov, primarnega značaja, saj
omogoča urejanje pravnega položaja posamezne kategorije javnih uslužbencev. Kot
subsidiarni pa se uporablja ZDR, v primerih, ko ZJU ne zadostuje. ZDR kot splošni predpis
ureja tudi pomembna načela, ki jih je treba upoštevati pri razlagi pravil ZJU in pri urejanju
položaja javnih uslužbencev z drugimi pravnimi viri (Vodovnik, 2009, str. 101).
ZJU je že pri določanju temeljnih načel sorazmerno konkretno zasnovan, saj kot osrednji
25

predmet in cilj pravnega urejanja opredeljuje ustrezno izvrševanje javnih nalog. Pri
obravnavanju načel delovnega prava z vidika položaja javnih uslužbencev ni mogoče
uporabiti splošnih pravil delovnopravne ureditve16 (Vodovnik, 2009, str. 101).
V ZJU so podrobneje določeni pogoji za zaposlovanje in postopek izbire kandidatov, ni pa
urejeno vprašanje varstva zasebnosti kandidatov v postopkih izbire. To vprašanje je
obsežno urejeno v določilih ZDR. ZJU posebej ureja temeljne, zakonsko določene
obveznosti javnih uslužbencev, vendar pa je vseeno treba upoštevati tudi zakonsko
določene obveznosti v splošni delovnopravni ureditvi. Podobno velja za zakonsko določene
obveznosti delodajalca, kjer se pravila ZJU dopolnjujejo s splošnimi pravili ZDR. 17 Ker
določila ZDR celovito urejajo tematiko suspenza pogodbe o zaposlitvi in ker ni videti
razlogov za posebno zakonsko urejanje te tematike, ta ni posebej urejena z določili ZJU
(Vodovnik, 2009, str. 102).
Posebne zvrsti pogodb o zaposlitvi so urejene v obeh zakonih. Za pogodbo o zaposlitvi za
določen čas ZJU določa nekatera posebna pravila, sicer pa se za to zvrst pogodbe o
zaposlitvi uporabljajo splošna pravila ZDR. Pogodbe o zaposlitvi med delavcem in
delodajalcem, ki opravlja dejavnosti zagotavljanja dela delavcev drugemu uporabniku, ZJU
ne omenja, pri čemer tudi ne omenja delodajalcev v javnem sektorju kot možnih
uporabnikov dela začasno napotenih delcev k delodajalcem. Enako velja za podobno o
zaposlitvi zaradi opravljanja javnih del, za pogodbo o zaposlitvi s krajšim delovnim časom
in pogodbo o zaposlitvi za opravljanje dela na domu (Vodovnik, 2009, str. 103).
Pogodba o zaposlitvi javnemu uslužbencu preneha veljati na načine, ki jih določa ZDR, po
samem zakonu ter po ZJU. Po ZJU naj bi se pogodbeni koncept prenehanja pogodbe o
zaposlitvi čim bolj uveljavil po principu, ki velja za delavce v zasebnem sektorju.
Posebnosti veljajo za redno odpoved pogodbe o zaposlitvi iz poslovnega razloga in iz
razloga nesposobnosti. Za redno odpoved iz krivdnega razloga in izredno odpoved se v
celoti uporablja ZDR (Korpič-Horvat, 2006, str. 21).
Po zakonskem urejanju pravic, obveznostih in odgovornosti zaposlenih se pri nekaterih
institutih pojavljajo razlike. Z določili ZJU na primer ni predvideno volontersko
pripravništvo, ki ga ZDR ureja, vendar le, če je tako pripravništvo predvideno s posebnim
16

To so zlasti pravila, ki določajo (Vodovnik, 2009, str. 101):
•
•
•
•
•
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vzpostavitev delovnega razmerja s pogodbo o zaposlitvi,
pravico delavcev do svobode dela in dostojanstva pri delu kot cilj pravnega urejanja delovnih
razmerij,
varovanje interesov delavcev v delovnem razmerju kot cilj pravnega urejanja delovnih razmerij,
definicijo delovnega razmerja kot izhodišče za ločitev delovnega razmerja od drugih podobnih
razmerij, katerih predmet je delo,
prepoved neposredne ali posredne diskriminacije zaposlenih in kandidatov za zaposlitev kot primer
konkretnega načela, ki na področju delovnega prava udejanja usmerjevalno ustavno normo o
enakosti in enakopravnosti oseb.

Na primer o dolžnosti zagotavljanja dela delavcu, o zagotavljanju varnih delovnih razmer, o obveznosti ter

upoštevanja njegove pravice do zasebnosti v sferi dela (Vodovnik, 2009, str. 102).
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zakonom. V določilih ZJU ni sistemsko urejena tematika delovnega časa, nočnega dela,
odmorov in počitkov, zato se v zvezi s tem tudi za javne uslužbence široko uporabljajo
pravila ZDR. Enako velja za letni dopust in druge odsotnosti z dela. Nasprotno pa so s
pravili ZJU podrobneje in bolj sistematično urejena številna pomembna delovnopravna
vprašanja. Primer je izobraževanje zaposlenih, še posebej pa tudi pomembno v splošni
ureditvi pomanjkljivo urejeno upravljanje kadrovskih virov. V precejšnjem obsegu je
drugače kot v ZDR v ZJU urejena tematika disciplinske odgovornosti javnih uslužbencev,
suspenza javnih uslužbencev in njihove odškodninske odgovornosti. Delodajalci v javnem
sektorju morajo upoštevati pravila ZDR o varstvu nekaterih kategorij delavcev, kot so
ženske, starši, mladina in starejši delavci (Vodovnik, 2009, str. 104).
Pomembna je razlika med obema predpisoma glede načina in obsega varstva pravic
zaposlenih. Na tem področju je ureditev ZJU povsem drugačna od splošne. Ureditev ZJU
ohranja sistem dvostopenjskega odločanja o pritožbah zaposlenih, medtem ko po ZDR ni
obveznega odločanja delodajalca o morebitnih zahtevah ali ugovorih delavcev (Vodovnik,
2009, str. 104).
4.3.2.3

Zakon o sistemu plač v javnem sektorju

Zakon o sistemu plač v javnem sektorju, ki je bil sprejet leta 2002 ter se je v praksi začel
uporabljati 2008, je nadomestil iz leta 1994 Zakon o razmerjih plač v javnih zavodih,
državnih organih in organih lokalnih skupnosti (Tičar in Rakar, 2011, str. 366).
Zakon o sistemu plač v javnem sektorju ureja sistem plač funkcionarjev in javnih
uslužbencev v javnem sektorju, pravila za njihovo določanje, obračunavanje in
izplačevanje ter pravila za določanje obsega sredstev za plače. Zakon opredeljuje tudi
postopek za spremembe razmerij med plačnimi skupinami in plačnimi podskupinami v
javnem sektorju. Določa tudi skupne temelje sistema plač v javnem sektorju, in sicer za
uveljavitev načela enakega plačila za delo na primerljivih delovnih mestih, nazivih in
funkcijah, za zagotovitev preglednosti sistema plač ter stimulativnosti plač (ZSPJS, 1.
člen).
Obseg sredstev za plače za posamezno proračunsko leto se v finančnih načrtih
uporabnikov proračuna, upoštevaje število javnih uslužbencev in funkcionarjev v skladu s
sprejetim programom dela, njihove osnovne plače vključno s predvidenimi napredovanji,
obseg sredstev za plačilo delovne uspešnosti in obseg sredstev za dodatke po zakonih,
podzakonskih predpisih in kolektivnih pogodbah, določa v skladu z določili tega zakona
(ZSPJS, 4. Člen).
Plače v javnem sektorju so javne, pri čemer so javnosti dostopni podatki o delovnem
mestu, nazivu ali funkciji, o osnovnih plačah, o dodatkih ter delu plače za delovno
uspešnost, razen dodatka za delovno dobo. Uporabniki proračuna so podatke o plačah
dolžni posredovati ministrstvu, pristojnemu za sistem plač v javnem sektorju, uporabniki
proračuna lokalne skupnosti pa so dolžni podatke o plačah posredovati tudi pristojnemu
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organu lokalne skupnosti (ZSPJS, 38. in 39. člen).
Nadzor nad izvajanjem sistema plač, predpisi in drugimi akti, izdanimi na njihovi podlagi
ter kolektivnimi pogodbami po posameznih področjih opravljajo ministrstva, pristojna za
posamezno področje, v sodelovanju z ministrstvom, pristojnim za sistem plač v javnem
sektorju. Ministrstvo, pristojno za finance izvaja nadzor nad izvajanjem plačnega sistema v
okviru proračunskega nadzora. Inšpekcijski nadzor nad izvajanjem tega zakona in na
njegovi podlagi izdanih izvršilnih predpisov ter kolektivnih pogodb in splošnih aktov
delodajalca, v delu, kjer se urejajo plače funkcionarjev in javnih uslužbencev, opravljajo
inšpektorji za plače v javnem sektorju v okviru inšpekcije za sistem javnih uslužbencev
(ZSPJS, 43. in 43a. člen).
4.3.2.4

Kodeks ravnanja javnih uslužbencev

Kodeks ravnanja javnih uslužbencev je sprejela Vlada RS 18. januarja 2001 po priporočilu
Sveta Evrope, hkrati pa naložila ministrstvom in vladnim službam, da ga upoštevajo pri
postopkih zaposlovanja in pripravi zakonskih in podzakonskih aktov s področja
organizacije in delovnopravne zakonodaje. Ob tem se je zavezala, da ga bo smiselno
uporabljala tudi za ministre in druge funkcionarje (Haček, 2001, str. 112).
Namen kodeksa je opredeliti načela opravljanja javnih nalog, po katerih se marajo ravnati
javni uslužbenci. Namenjen je tudi seznanitev javnosti z ravnanjem, ki ga ima pravico
pričakovati od javnih uslužbencev (Haček, 2001, str. 112).
Javna
•
•
•
•
•

uprava potrebuje svoj etični kodeks, saj ta zaposlenim (Brejc, 2004, str. 77):
predstavlja vodnik, ki promovira etično obnašanje;
nalaga etično ravnanje ter prepričuje neetičnost;
opredeljuje načela in vrednote;
prestavlja pomoč v primeru dvomov ter dilem pri ravnanju;
v primeru neetičnega ravnanja predvideva sankcije.

Kodeks ravnanja javnih uslužbencev vsebuje načela, ki opredeljujejo delovanje javnega
uslužbenca (Haček, 2001, str. 112). Javni uslužbenci, ki so dolžni ravnati v skladu s
kodeksom ravnanja javnih uslužbencev, morajo biti seznanjeni z njegovimi določbami ter
spremembami. Posledica kršitve kodeksa je lahko uvedba postopka za disciplinsko
odgovornost (Haček, 2001, str. 113).
4.3.2.5

Kodeks etike javnih uslužbencev v državnih organih in upravah
lokalnih skupnosti

Zakon o javnih uslužbencih v tretjem odstavku 174. člena Uradniški svet pooblašča, da
sprejme kodeks etike javnih uslužbencev v državnih organih ter organih lokalnih skupnosti
(MJU, Kovač, 2012).
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Uradniški svet je v ta namen že leta 2009 imenoval posebno delovno skupino, ki je
pripravila izhodišča oziroma osnutek kodeksa, na 12. dopisni seji Uradniškega sveta pa je
bil sprejet tudi sklep, da je predmetni osnutek pripravljen do te mere, da je po oceni
članov Uradniškega sveta zrel za usklajevanje s sindikati in združenji. Osnutek kodeksa je
bil tako poslan v presojo in predloge za izboljšave vsem reprezentativnim sindikatom in
strokovnim združenjem javnih uslužbencev v državnih organih in upravah lokalnih
skupnosti, pa tudi Komisiji za preprečevanje korupcije. Podane pripombe so bile skrbno
preučene in usklajevane tudi na dveh posvetih pomladi 2011 (MJU, Kovač, 2012).
Kodeks ne predstavlja seznama pravil (norm), ampak je oblikovan kot skupek vodil,
osnovnih smernic in minimalnih standardov, ki naj bi jih javni uslužbenci upoštevali pri
svojem delu. Temelji na vzajemnem spoštovanju javnih uslužbencev, tako do sodelavcev,
kot tudi do notranjih oz. zunanjih strank. Namen Kodeksa je, da se javnim uslužbencem
predstavijo vodila delovanja, ki jih je možno razumeti v najširšem smislu ob predpostavki
spoštovanja zakonskih načel ter splošnih pisanih ali nepisanih etičnih standardov. Kodeks
vsebuje splošno veljavna načela etičnega ravnanja javnih uslužbencev, ki so jim v pomoč
in oporo v vseh aktivnostih njihovega delovanja. Po ZJU kršitev Kodeksa pomeni tudi lažjo
disciplinsko kršitev (MJU, Kovač, 2012).
Po dve letni analizi obstoječih aktov in usklajevanju je bil sprejet torej Kodeks etike javnih
uslužbencev v državnih organih in organih lokalnih skupnosti, kjer gre predvsem za
zakonitost in upoštevanje splošnega dobra ter delovanje slovenskih uradnikov v
evropskem prostoru. Na teh temeljih so se oblikovala vodila z vrednotami oziroma načeli,
ki so razdeljena v tri skupine ter dodatna skupina osebnih kvalitet (Kovač, 2012, str. 278):
• splošno politično-pravna vodila, ki zajemajo zakonitost, odgovornost do
družbenega in naravnega okolja, spoštovanje, delovanje v prid državi;
• posebna vodila za javno upravo, ki vsebujejo transparentnost, strokovnost,
učinkovitost, uspešnost in odličnost, sodelovanje zaposlenih, odzivnost,
dostopnost, gospodarno in smotrno ravnanje, nepristranskost in neodvisnost;
• profesionalna vodila, ki zajemajo kompetentnost, vestnost, častnost, integriteto in
nepodkupljivost;
• osebno – človeška vodila, ki zajemajo poštenost, zaupanja vredno ravnanje,
iskrenost ter zanesljivost.
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5 SKUPNA NAČELA SISTEMA JAVNIH USLUŽBENCEV

Strategija iz leta 2003 je prvi dokument, ki povezuje različne segmente delovanja javne
uprave v en dokument, ki temelji na viziji Vlade RS v obliki javne uprave in deluje skladno
z načeli zakonitosti, pravne varnosti in predvidljivosti, politične nevtralnosti, odprtosti in
preglednosti, kakovosti, učinkovitosti in uspešnosti ter obravnava primerjavo pridobljenih
rezultatov javne uprave v Evropski uniji v skladu s kazalci uvedenih ukrepov in
zadovoljstva državljanov, gospodarskih subjektov in drugih oseb (Kovač, 2006, str. 61).
Načela, ki jih uveljavlja Zakon o javnih uslužbencih, predstavljajo težnjo nove ureditve
glede uveljavljanja kodeksa poklicne etike javnih uslužbencev, predvsem uradnikov, kar je
v primerjavi s prejšnjim sistemom nedvomno dobrodošla dopolnitev in nadgradnja sistema
javnih uslužbencev. Določena so kot del etike javnih uslužbencev in so vsebovana v
Kodeksu ravnanja javnih uslužbencev. Ta načela predstavljajo načelo enakopravne
dostopnosti, načelo zakonitosti, načelo strokovnosti, načelo častnega ravnanja, načelo
omejitve in dolžnosti v zvezi s sprejemanjem daril, načelo zaupnosti, načelo odgovornosti
za rezultate, načelo dobrega gospodarjenja in načelo varovanja poklicnih interesov, v
okviru katerega najdemo tudi načelo prepovedi nadlegovanja (Čater, 2004, str. 28).
Da so ta načela zelo pomembna za delovanje celotnega sistema države in moralno
ravnanje javnih uslužbencev, je razvidno iz naslednjih podpoglavij, kjer je posebej
obravnavano vsako izmed zgoraj omejenih načel.

5.1

NAČELO ENAKOPRAVNE DOSTOPNOSTI

Ustava RS v 14. členu zagotavlja enake človekove pravice in temeljne svoboščine, ne
glede na narodnost, raso, spol, jezik, vero, politično ali drugo vprašanje, gmotno stanje,
rojstvo, izobrazbo, družbeni položaj, invalidnost ali katerokoli drugo osebno okoliščino,
torej predpostavlja pogoj, da smo vsi pred zakonom enaki. Iz enakosti pred zakonom pa
izhaja tudi 7. člen Zakona o javnih uslužbencih, ki poudarja še druge specifike. Zakon
zahteva zaposlovanje javnih uslužbencev, kjer se zagotavlja enakopravna dostopnost
delovnih mest za vse kandidate pod enakimi pogoji ter izbiro strokovno najbolj
usposobljenega kandidata za opravljanje nalog na delovnem področju. Postopki
zaposlovanja javnih uslužbencev so zahtevno in odgovorno opravilo, pri katerem je
potrebno upoštevati postopkovne zahteve ter zadovoljiti interes za pridobitev dobrega,
uspešnega ter najbolj strokovno usposobljenega kandidata. Nove zaposlitve se morajo
izvajati v skladu s predpisi in morajo biti predvidene v kadrovskih načrtih (Kozjek, 2008,
str. 78). Slovenska ustava v 122. členu ter 27. člen Zakona o javnih uslužbencih določa,
da je zaposlitev v upravnem sistemu mogoča samo na podlagi javnega natečaja, razen v
primerih, ki jih določa zakon. Z javnim natečajem se določijo pogoji za sprejem v službo,
med kandidati pa se v posebnem postopku izbere najprimernejšega. V primeru
neizbranega kandidata, se lahko javni natečaj ponovi.
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Načelo ima tri sestavne elemente: prvi se nanaša na krog subjektov, katerim je
zagotovljen dostop do delovnih mest. Zakon tu jasno pravi, da je takšna dostopnost
zagotovljena vsakomur, torej gre za izvedbo ustavnega načela svobode dela (tretji
odstavek 49. člena Ustave RS). Drugi element je izpeljan iz ustavnega načela enakosti in
pomeni, da je delo vsem tem subjektom dostopno pod enakimi pogoji. Tretji element
enakopravne dostopnosti je kriterij strokovne usposobljenosti kot glavno vodilo pri izbiri
kandidatov: izbran je tisti, ki je najbolje strokovno usposobljen (Pirnat, 2004, str. 64).
Načelo enakopravnega dostopa v uslužbenskih sistemih uvaja strokovnost,
profesionalnost, konkurenčnost ter prepričuje korupcijo (Pirnat, 2004, str. 65).
V povezavi z načelom enakopravne dostopnosti imamo na drugi strani prepoved
diskriminacije, ki oblikuje dolžnost in se največkrat krši. Ob uporabi določb Direktive
97/80/ES o dokaznem bremenu v primeru diskriminacije glede na spol, Direktive
2000/43/ES o uporabi načela o enakem obravnavanju oseb glede na raso ali etično
pripadnost in Direktive 2000/78/ES o vzpostavitvi splošnega okvira za enako obravnavanje
pri zaposlovanju in poklicu je prepoved diskriminacije vnesena tudi v 6. členu Zakona o
delovnih razmerjih. Prepoved diskriminacije velja že v fazi zbire kandidatov in se nadaljuje
vse do odločitve delodajalca o odpovedi pogodbe o zaposlitvi (Štelcer, 2008, str. 31). Zelo
nadzoren je primer odpovedi pogodbe večjim število zaposlenim, katerega obravnava
sodba višjega delovnega in socialnega sodišča (VDS sodba Pdp 190/2005). V primeru, da
ne gre za odpoved večjemu številu delavcev iz poslovnih razlogov, je v izključni
pristojnosti delodajalca, da določi enega izmed delavcev, katerega delo je zaradi
poslovnega razloga postalo nepotrebno. Pri tem pa mora dokazati, da obstaja utemeljen
razlog za odpoved pogodbe o zaposlitvi iz 1. odstavka 82. člena Zakona o delovnih
razmerjih in pri določitvi delavca pa ne sme ravnati diskriminatorno (6. člen ZDR).
Kritike načela se pojavljajo zlasti v primerih ugotavljanja ustrezne strokovne sposobnosti
kandidatov, saj v Zakonu o javnih uslužbencih niso nikjer natančno opredeljeni le-ti načini.
Ravno nasprotno Zakon o javnih uslužbencih pravzaprav odpravlja sistem predhodnega
preizkusa za uradnike, dopušča pa poskusno dobo, poskusno dobo in sistem predhodnega
preizkusa pa dopušča za strokovno tehnične uslužbence, kar ima pravno podlago v prvem
odstavku 67. člena Zakona o javnih uslužbencih. Ravno tako ni natančno določen način in
vsebina opravljanja končnega izpita po poteku poskusne dobe.
5.1.1

DISKRIMINACIJA

Neenako obravnavanje posameznika oziroma posameznice v primerjavi z nekom drugim
zaradi narodnosti, rase, etničnega porekla, spola, zdravstvenega stanja, invalidnosti,
jezika, verskega prepričanja, starosti, spolne usmerjenosti, izobrazbe, gmotnega stanja,
družbenega položaja ali katerekoli druge osebne okoliščine, imenujemo diskriminacija.
Diskriminacija je ravnanje, ki ogroža, omejuje ali onemogoča prizadevanje, uresničevanje
ali uveljavljanje človekovih pravic in temeljnih svoboščin (Diskriminacija, 2012).
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Diskriminacija na splošno pomeni dejavnosti oziroma procese, ki neupravičeno ustvarjajo
manj ugoden pravni, politični, ekonomski ali socialni položaj posameznikov ali (in)
družbenih skupin. Na področju pravnega urejanja diskriminacija pomeni pravno
nedopustno razlikovanje pravnih naslovljencev ali dejanskih stanj. Prepoved diskriminacije
je vključena v strukturni in vsebinski okvir splošnega načela enakopravnosti, ki
pravodajalcu pri zagotavljanju, uresničevanju in varovanju temeljnih pravic ne dovoljuje
razlikovanja, ki bi temeljilo na osebnih značilnostih posameznika ali družbenemu položaju.
Prepoved je splošna, saj se nanjo lahko sklicujejo vsi ljudje (npr. tudi tujci brez
državljanstva) in načeloma tudi pravne osebe zasebnega prava18 (Flander, 2004, str. 70).
Diskriminacija ljudi na podlagi njihovih posameznih značilnosti ni le nepravična in ne
predstavlja le kršitve splošnih načel o človekovih pravicah, temveč pomeni tudi
ekonomski19 in socialni20 strošek (Zaposlovanje in kadri, 2010, str. 1). Diskriminacija ne
zajema le merljivih rezultatov, temveč tudi rezultate, ki jih ni mogoče izmeriti. Potrebno je
upoštevati, da so procesi dela prav tako pomembni kot rezultati (Fidgart, 1997, str. 30).
Prav tako so delovne norme glede na spol oblikovane na trgu dela in oblikujejo tako
preference delodajalcev kot tudi delojemalcev, kar oteži razlikovanje med diskriminacijo in
razlikami v neenakosti, ki je povezana s produktivnostjo določenih skupin (Elson, 1999,
str. 622).
V neoklasični ekonomski teoriji je diskriminacija na trgu dela definirana kot različna
obravnava dveh enako kvalificiranih posameznikov glede na njihov spol, raso, starost,
invalidnost itd. Diskriminacija je škodljiva, saj vpliva na ekonomske rezultate enako
produktivnih delavcev posredno in neposredno, preko efekta povratnih informacij (Blau in
ostali, 2010, str. 252). Darity in Mason (1998) povzemata, da je za identifikacijo
diskriminacije pri zaposlitvi uporaben standardni način, pri katerem izoliramo razlike v
produktivnosti skupin (izobrazba, delovne izkušnje). Razlike v rezultatih (zaslužek,
umestitev dela), ki jih ni mogoče pojasniti s kvalifikacijami delavca, je treba pripisati
diskriminatorni obravnavi.
Prepovedana je tako posredna21 kot neposredna22 diskriminacija, ki se razume kot vsako
dejanje delodajalca, s katerim kandidata ali delavca postavlja v neenakopraven položaj.
6a. člen Zakona o delovnih razmerjih v okviru diskriminacije obravnava tudi prepoved
18

Ob tem velja opozoriti, da so v ustavnih in mednarodnih dokumentih med temeljne pravice praviloma kot

posebna kategorija temeljnih pravic vključene politične in državljanske pravice. Pravna narava teh pravic ni
univerzalna, saj so vezane na državljanski status (Flander, 2004, str. 70).
19

19 Počasnejše višanje življenjske ravni in nižja kakovost življenja, manjša ekonomska kohezija, omejitve

prostega gibanja oseb, porast odsotnosti delavcev z dela zaradi zdravstvenih razlogov, ki izvirajo iz
neustreznega službenega okolja oz. atmosfere pri delodajalcu ipd. (Zaposlovanje in kadri, 2010, str. 1).
20

Izključenost s trga dela, pomanjkanje socialne kohezije in solidarnosti (Zaposlovanje in kadri, 2010, str. 1).

21

Posredna diskriminacija je, če merila v enakih ali podobnih položajih, postavljajo osebo v manj ugoden

položaj kot druge osebe, razen če ravnanje opravičuje namen, ki je legitimen v skladu s sredstvi za doseganje
cilje (Štelcer, 2008, str. 31).
22

Neposredna diskriminacija je, če je oseba zaradi katerekoli osebne okoliščine bila, je ali bi lahko bila v

enakih ali podobnih položajih obravnavana manj ugodno kot druga oseba (Štelcer, 2008, str. 31).
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spolnega in drugega nadlegovanja ter trpinčenja na delovnem mestu, katero imamo
posebej obravnavano že v Direktivi Sveta 2006/54/ES o uresničevanju načela enakih
možnosti ter enakega obravnavanja moških in žensk pri zaposlovanju in poklicnem delu
(Štelcer, 2008, str. 31). Da je to področje velikokrat deležno obravnave, pa pričajo
številne razprave ravno na to temo. Diskriminacija na podlagi spola je po evropski
raziskavi o delovnih pogojih najpogostejša oblika neenakega obravnavanja na delovnem
mestu, kjer so prizadete zlasti ženske.
Odprava diskriminacije na trgu dela je zelo pomembna za socialno pravičnost, ki je ključen
del mandata Mednarodne organizacije dela (ILO). Organizacija podpira koncept
dostojnega dela za ženske in za moške, ki je osnovan na pojmu enakih možnosti za vse,
ki delajo ali iščejo zaposlitev ali bivališče. Koncept zajema delavce, delodajalce,
samozaposlene, tako v uradni kot tudi sivi ekonomiji. Odprava diskriminacije je
nepogrešljiv del vsake strategije za odpravo revščine in razvoja trajnostne ekonomije
(ILO, 2012).
5.1.1.1

Pravna ureditev diskriminacije

Svoboda pred diskriminacijo in načelo enakosti tvorita temeljni in splošni princip varstva
človekovih pravic, kršitev načela prepovedi diskriminacije pa predstavlja kršitev temeljnih
človekovih pravic.
•

Ustava RS

Ustava jamči vsem osebam enake pravice na področju človekovih pravic in temeljnih
svoboščin. Te pravice niso odvisne od statusa ali drugih osebnostnih lastnosti oseb. Kot že
prej omenjen 14. člen Ustave RS določa, katere temeljne človekove in temeljne
svoboščine so zagotovljene vsem državljanom. S tem Ustava določa v zvezi z
osebnostnimi pravicami absolutno prepoved diskriminacije državljanov. Ustava pa ravno
tako v 49. členu določa, da je vsakomur, pod enakimi pogoji, dopustno vsako delovno
mesto.
•

Zakon o delovnih razmerjih

Zakon o delovnih razmerjih v okviru splošnih določb posebno pozornost namenja tudi
prepovedi diskriminacije na področju delovnih razmerij.
Delodajalec mora iskalcu zaposlitve pri zaposlovanju ali delavcu v času trajanja delovnega
razmerja in v zvezi s prenehanjem pogodbe o zaposlitvi zagotavljati enako obravnavo ne
glede na narodnost, raso ali etnično poreklo, nacionalno in socialno poreklo, spol, barvo
kože, zdravstveno stanje, invalidnost, vero ali prepričanje, starost, spolno usmerjenost,
družinsko stanje, članstvo v sindikatu, premoženjsko stanje ali drugo osebno okoliščino v
skladu s tem zakonom, predpisi o uresničevanju načela enakega obravnavanja in predpisi
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o enakih možnostih žensk in moških. Enako obravnavo glede na osebne okoliščine23 mora
delodajalec zagotavljati kandidatu oziroma delavcu zlasti pri zaposlovanju, napredovanju,
usposabljanju, izobraževanju, prekvalifikaciji, plačah in drugih prejemkih iz delovnega
razmerja, odsotnostih z dela, delovnih razmerah, delovnem času in odpovedi pogodbe o
zaposlitvi.
Prepovedani sta neposredna in posredna diskriminacija zaradi katerekoli osebne
okoliščine, kot diskriminacija pa se šteje tudi manj ugodno obravnavanje delavcev, ki je
povezano z nosečnostjo ali starševskim dopustom.
V primeru kršitve prepovedi diskriminacije je delodajalec kandidatu oziroma delavcu
odškodninsko odgovoren po splošnih pravilih civilnega prava. Diskriminirane osebe in
osebe, ki pomagajo žrtvi diskriminacije, ne smejo biti izpostavljene neugodnim posledicam
zaradi ukrepanja, ki ima za cilj uveljavitev prepovedi diskriminacije (ZDR-1, 6. člen).
Zakon posebej določa enako obravnavanje glede na spol pri sklepanju pogodb o
zaposlitvi. Delodajalec ne sme prostega delovnega mesta objaviti samo za moške ali samo
za ženske in pri zaposlitvi ne sme dajati prednosti določenemu spolu (ZDR-1, 25. člen).
ZDR zagotavlja sodno varstvo tudi neizbranim kandidatkam oziroma kandidatom za
zaposlitev, ki menijo, da je delodajalka oziroma delodajalec pri izbiri kandidatke oziroma
kandidata kršil prepoved diskriminacije. V takem primeru lahko v 30 dneh od prejema
obvestila o neizbiri zahteva sodno varstvo pred pristojnim delovnim sodiščem (ZDR-1,
200. člen).
•

Zakon o enakih možnostih žensk in moških (ZEMŽM)

Leta 2002 je Slovenija dobila Zakon o enakih možnostih žensk in moških, ki ureja eno
temeljnih človekovih pravic, in sicer enakost glede na spol. Zakon je namenjen obema
spoloma, čeprav v 1. členu, ki opredeljuje njegov namen, posebej govori o »izboljšanju
položaja žensk«.
Enakost spolov pomeni, da so ženske in moški enako udeleženi na vseh področjih javnega
in zasebnega življenja, da imajo enak položaj ter enake možnosti za uživanje vseh pravic
in za razvoj osebnih potencialov, s katerimi prispevajo k družbenemu razvoju, ter enako
korist od rezultatov, ki jih prinaša razvoj (ZEMŽM, 4. člen). V tem zakonu pa je posebej
poudarjena tudi prepoved posredne in neposredne diskriminacije (ZEMŽM, 5. člen), ki pa
je v magistrski nalogi v nadaljevanju natančneje opredeljena.
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Različno obravnavanje, temelječe, na kateri od osebnih okoliščin ne pomeni diskriminacije, če zaradi narave

dela oziroma okoliščin, v katerih se delo opravlja, določena osebna okoliščina predstavlja bistven in odločilen
pogoj za delo in je takšna zahteva sorazmerna ter upravičena z zakonitim ciljem (MDDSZ, 2012).
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•

Zakon o uresničevanju načela enakega obravnavanja (ZUNEO)

ZUNEO je splošni protidiskriminacijski zakon, ki določa skupne temelje in izhodišča za
zagotavljanje enakega obravnavanja vsakogar pri uveljavljanju njegovih pravic in
obveznosti ter pri uresničevanju njegovih temeljnih svoboščin na kateremkoli področju
družbenega življenja, in sicer ne glede na njegove osebne okoliščine kot so narodnost,
rasa ali etnično poreklo, spol, zdravstveno stanje, invalidnost, jezik, versko ali drugo
prepričanje, starost, spolna usmerjenost, izobrazba, gmotno stanje, družbeni položaj ali
druge osebne okoliščine (ZUNEO, 1. člen).
ZUNEO je v skladu z zahtevami Direktive 2000/43/ES vzpostavil dve telesi za enakost, in
sicer Svet Vlade RS za uresničevanje načela enakega obravnavanja in institut Zagovornice
oziroma zagovornika načela enakosti.
ZUNEO predpisuje tudi sankcije za kršitev prepovedi diskriminacije, in sicer za pravne
osebe je zagrožena globa od 2500 do 40000 €, za fizične osebe od 250 do 1200 €, za
odgovorne osebe v državnih organih ali samoupravnih lokalnih skupnostih pa v razponu
od 250 do 2500 € (ZUNEO, 24. člen).
•

Kazenski zakonik

Kazenski zakonik med kaznivimi dejanji zoper človekove pravice uvršča kršitev
enakopravnosti, kjer je zaradi razlikovanja v narodnosti, rasi, barvi, veroizpovedi, etnični
pripadnosti, spolu, jeziku, političnem ali drugačnem prepričanju, spolni usmerjenosti,
gmotnem stanju, rojstvu, izobrazbi, družbenem položaju ali kakšni drugi okoliščini
zagrožena denarna kazen ali zaporna kazen do enega leta (141. člen). Kazniva dejanja so
tudi kršitev temeljnih pravic delavk in delavcev (205. člen), kršitev pravic pri zaposlovanju
ali brezposelnosti (206. člen) ter zbujanje sovraštva, nadzora ali nestrpnosti, ki temelji na
kršitvi načela enakosti (300. člen). Pri tem pa je treba omeniti, da se standardi pravnega
varstva diskriminiranih oseb (obrnjeno dokazno breme itd.) v kazenskem postopku ne
uporabljajo.
5.1.1.2

Diskriminacija na področju zaposlovanja

V skladu z veljavno delovnopravno zakonodajo je diskriminacija iskalca zaposlitve pri
zaposlovanju ali delavca v času trajanja delovnega razmerja in v zvezi s prenehanjem
pogodbe o zaposlitvi, prepovedana (Zaposlovanje in kadri, 2010, str. 2).
Enaka obravnava se nanaša na sklenitev delovnega razmerja, dodelitev nalog v zvezi z
delom, napredovanje, usposabljanje in izobraževanje, plačilne in delovne pogoje in
prenehanje delovnega razmerja. Ne nanaša se na primere, ko je razlikovanje med
spoloma posledica različne stopnje izobrazbe, usposobljenosti, stopnje odgovornosti ter
drugih objektivnih okoliščin (ZDR-1, 6. člen).
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Zakoni definirajo tudi primere in področja, za katere velja, da niso v nasprotju z zakonom
oz. ko ne gre za neenako obravnavo. Sem štejejo po navadi zaposlovanje v vojski in
policiji, predpisi o zaščiti materinstva in nosečnosti in pozitivni ukrepi, služenje vojaškega
roka, cerkvene službe. Določila o enaki obravnavi se ne uporabljajo tudi za področja, kjer
veljajo posebni, ugodnejši pogoji, na primer pri upokojitvi (ZOEM, 1999, str. 11).
Krog osebnih okoliščin, na podlagi katerih naj bi prišlo do diskriminacije, se določajo v
različnem obsegu (Zaposlovanje in kadri, 2010, str. 1):
• t. i. »zaprti krog«: ko predpis posebej (taksativno) našteva, na katerih podlagah je
diskriminacija prepovedana in
• t. i. »odprti krog«: ko predpis sicer našteva posebej posamezne osebne okoliščine,
na podlagi katerih je diskriminacija prepovedana, vendar dopušča možnost, da se
lahko osebo diskriminira tudi na podlagi »drugih osebnih okoliščin«.
Avtorji ZDR so pri urejanju področja prepovedi diskriminacije primarno izhajali iz ureditve
po dveh, že prej omejenih direktivah EU (Zaposlovanje in kadri, 2010, str. 1):
• Direktiva Sveta 2000/43/ES o izvajanju načela enakega obravnavanja oseb ne
glede na raso ali narodnost z dnem 29. 6. 2000 in
• Direktiva Sveta 2000/78/ES o splošnih okvirih enakega obravnavanja pri
zaposlovanju in delu z dnem 27. 11. 2000 (t. i. »Okvirna direktiva«).
Direktivi prepovedujeta naslednje oblike diskriminacije:
• neposredna (direktna) diskriminacija,
• posredna diskriminacija,
• nadlegovanje,
• navodila, naj se neka oseba diskriminira,
• viktimizacija.
5.1.1.3

Posredna in neposredna diskriminacija

Diskriminacija v polju zaposlovanja nastopa v obliki neposredne in posredne diskriminacije
ter v obliki nadlegovanja, ki je lahko tudi seksualno nadlegovanje (Greif, 2006, str. 9).
Direktiva Sveta 2000/43/ES o izvajanju načela enakega obravnavanja oseb ne glede na
raso ali narodnost je postavila definicijo neposredne diskriminacije. Tako se za
neposredno diskriminacijo šteje, če se ena oseba obravnava manj ugodno, kakor se
obravnava, se je obravnavala ali pa bi se obravnavala druga oseba v primerljivem
položaju na podlagi rase ali narodnosti (Zaposlovanje in kadri, 2010, str. 3).
Na tej osnovi se je v praksi (predvsem sodni) uveljavil poseben test, s katerim se
ugotavlja, ali gre v konkretnem primeru za direktno oz. neposredno diskriminacijo. Tako
se v posameznem primeru preverja obstoj naslednjih pogojev (Zaposlovanje in kadri,
2010, str. 3):
• primerljiva situacija – ali obstaja oz. je obstajala neka primerljiva situacija, v
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•
•

•

kateri je bila določena oseba deležna manj ali bolj ugodnega ravnanja;
manj ugodno ravnanje – ena oseba je ali bi lahko bila deležna manj ugodnega
ravnanja kot druga oseba v primerljivi situaciji;
oseba v primerljivem položaju – npr. na primerljivem delovnem mestu – s
katero lahko primerjamo ravnanje kršitelja, ki je do te osebe drugačno kot do
osebe, ki je diskriminirana;
razlog – manj ugodno ravnanje do ene osebe se vzpostavi zato, ker obstaja
določen razlog, zaradi katerega kršitelj v primerljivi situaciji ravna manj ugodno
z drugo osebo, pri čemer manj ugodno ravnanje oz. različno obravnavanje ni
upravičeno oz. utemeljeno.

ZDR-1 definira neposredno diskriminacijo v prvem odstavku 6. člena: gre za postavljanje v
neenakopraven položaj iskalca zaposlitve pri zaposlovanju ali delavca v času trajanja
delovnega razmerja in v zvezi s prenehanjem pogodbe o zaposlitvi zaradi spola, rase,
barve kože, starosti, zdravstvenega stanja oz. invalidnosti, verskega, političnega ali
drugega prepričanja, članstva v sindikatu, nacionalnega in socialnega porekla, družinskega
statusa, premoženjskega stanja, spolne usmerjenosti ali zaradi drugih osebnih okoliščin,
pri čemer se navezujejo tudi na predpise o uresničevanju načela enakega obravnavanja
(ZUNEO) in predpise o enakih možnostih žensk in moških (Zakon o enakih možnostih
žensk in moških v nadaljevanju ZEMŽM).
Direktiva Sveta 2000/78/ES o splošnih okvirih enakega obravnavanja pri zaposlovanju in
delu določa naslednjo definicijo posredne diskriminacije. Za posredno diskriminacijo se
šteje, kadar je zaradi kakšne na videz nevtralne določbe, merila ali prakse neka oseba
določene vere ali prepričanja, ki ima določen hendikep ali je določene starosti ali spolne
usmerjenosti, v primerjavi z drugimi v slabšem položaju, razen če (Zaposlovanje in kadri,
2010, str. 5):
• tako določbo, merilo ali prakso objektivno upravičuje legitimni cilj in je način
uresničevanja tega cilja primeren in nujen ali
• mora delodajalec oz. oseba ali organizacija, ki jo ta direktiva zavezuje, glede
oseb z določenim hendikepom na podlagi nacionalne zakonodaje sprejeti
ustrezne ukrepe v skladu z načeli iz 5. člena Direktive (t. i. razumne
prilagoditve za hendikepirane osebe več o tem glejte v nadaljevanju), da
odpravi podlago za prikrajšanost, ki jo povzroča taka določba, merilo ali
praksa.
Definicija posredne diskriminacije v Direktivi Sveta 2000/43/ES je nekoliko drugačna, sicer
pa precej podobna zgornji: Za posredno diskriminacijo se šteje, če bi na videz nevtralna
določba, merilo ali praksa postavila osebe neke rase ali narodnosti v posebno neugoden
položaj v primerjavi z drugimi osebami, razen če to določbo, merilo ali prakso objektivno
upravičuje zakoniti cilj in če so sredstva za doseganje tega cilja ustrezna in potrebna
(Zaposlovanje in kadri, 2010, str. 5).
ZDR-1 definira posredno diskriminacijo na naslednji način: »Posredna diskriminacija
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obstaja, če navidezno nevtralni predpisi, merila in praksa učinkujejo tako, da postavljajo
osebe zaradi določene osebne okoliščine v enakih ali podobnih situacijah in pogojih v
slabši položaj kot druge osebe, razen če so ti predpisi, merila in praksa objektivno
upravičeni z zakonitim ciljem ter so sredstva za doseganje cilja ustrezna in potrebna«
(ZDR-1, 6. člen).
Nadlegovanje je vsako vedenje ali ravnanje, ki ga prizadeta oseba dojema in označi kot
nezaželeno. Žrtev po navadi občuti nezaželeno vedenje kot žaljivo, poniževalno ali
zastraševalno. Kaj in kakšno je tisto obnašanje, ki je nezaželeno, odloči prizadeta oseba
sama, ne glede na poglede drugih. Če prizadeta oseba zavrne neko vrsto obnašanja kot
nezaželeno, se to obnašanje avtomatično smatra kot nadlegovanje. Prvotni namen
nadlegovalca pri tem ni relevanten, temveč so relevantni samo učinki in posledice
njegovega nezaželenega ravnanja. Izgovor nadlegovalca, da nadlegovanje ni bilo njegov
namen, se v pritožbenih in sodnih postopkih, ne šteje kot argument obrambe (Greif,
2006, str. 9). Več o nadlegovanju pa sledi pri načelu varovanja poklicnih interesov, kjer je
nadlegovanje oziroma mobing podrobneje predstavljeno.
5.1.1.4

Pravice javnega uslužbenca oziroma kandidata v primeru
diskriminacije

Oseba, ki meni, da je bila diskriminirana (kandidat pri zaposlovanju ali delavec v času
trajanja delovnega razmerja ali v zvezi s prenehanjem pogodbe o zaposlitvi), ima pravico
do sodnega varstva,24 ki jo uveljavlja s tožbo pred pristojnim delovnim sodiščem (MDDSZ,
2012).
Če delavec meni, da delodajalec ne izpolnjuje obveznosti iz delovnega razmerja ali krši
katero od njegovih pravic iz delovnega razmerja, ima v skladu z Zakonom o delovnih
razmerjih pravico pisno zahtevati, da delodajalec kršitev odpravi oziroma da svoje
obveznosti izpolni. Če delodajalec v roku osmih delovnih dni po vročeni pisni zahtevi
delavca ne izpolni svoje obveznosti iz delovnega razmerja oziroma ne odpravi kršitve, pa
lahko delavec v roku 30 dni od poteka roka za izpolnitev obveznosti oziroma odpravo
kršitev s strani delodajalca, zahteva sodno varstvo pred pristojnim delovnim sodiščem.
Delovno sodstvo ureja Zakon o delovnih in socialnih sodiščih. Posameznik, ki meni, da
zaradi svojega finančnega stanja ne zmore stroškov sodnega postopka oziroma bi bilo
ogroženo socialno stanje posameznika ali njegove družine, pa pod predpisanimi pogoji
lahko uveljavlja tudi pravico do brezplačne pravne pomoči v skladu z Zakonom o
brezplačni pravni pomoči. V primeru kršitve prepovedi diskriminacije je delodajalec
kandidatu oziroma delavcu odškodninsko odgovoren po splošnih pravilih civilnega prava
(MDDSZ, 2012)25.
24 Zakon o delovnih razmerjih določa, da lahko neizbrani kandidat, ki meni, da je bila pri izbiri kršena
zakonska prepoved diskriminacije, v roku 30 dni po prejemu obvestila delodajalca zahteva sodno varstvo pred
pristojnim delovnim sodiščem (MDDSZ, 2012).
25 V navedenih sporih velja obrnjeno dokazno breme, kar pomeni, da je v primeru, če kandidat oziroma
delavec navaja dejstva, ki opravičujejo domnevo, da je bila kršena prepoved diskriminacije (MDDSZ, 2012).

38

Posebej pomembno je tudi pravilo, ki prepoveduje, da bi delodajalec izvajal kakršne koli
povračilne ukrepe v tem primeru. To pomeni, da diskriminirane osebe in osebe, ki
pomagajo žrtvi diskriminacije, ne smejo biti izpostavljene neugodnim posledicam zaradi
ukrepanja, ki ima za cilj uveljavitev prepovedi diskriminacije (MDDSZ, 2012).
5.1.1.5

Organi pristojni za ukrepanje v primeru diskriminacije

Odprava diskriminacije na trgu dela je zelo pomembna za socialno pravičnost, ki je ključen
del mandata Mednarodne organizacije dela (ILO). Organizacija podpira koncept
dostojnega dela za ženske in za moške, ki je osnovan na pojmu enakih možnosti za vse,
ki delajo ali iščejo zaposlitev ali bivališče. Koncept zajema delavce, delodajalce,
samozaposlene, tako v uradni kot tudi sivi ekonomiji. Odprava diskriminacije je
nepogrešljiv del vsake strategije za odpravo revščine in razvoja trajnostne ekonomije
(ILO, 2013).
V Sloveniji pa imamo naslednje organe, ki se ukvarjajo z ukrepanjem v primeru
diskriminacije:
•

Zagovornica načela enakosti (Urad za enake možnosti)

Od leta 2004 na Uradu za enake možnosti deluje Zagovornica načela enakosti, ki je bila
ustanovljena zaradi prenove domače zakonodaje, da le-ta ustreza evropskim direktivam.
Diskriminacijsko ravnanje je potrebno pisno ali ustno prijaviti v roku enega leta, postopek
pa je brezplačen ter neformalen. Glavni namen postopka je opozarjanje ter preprečevanje
diskriminacije, sekundarni namen pa je kaznovanje storilca ter denarna odškodnina. V
primerih nadaljnje kršitve se primer posreduje pristojni inšpekcijski službi (Kogovšek in
Petković, 2007, str. 43).
•

Urad varuha človekovih pravic

V primeru diskriminacije se žrtve lahko obrnejo tudi na varuha človekovih pravic, ki pa o
primeru ne more določiti, lahko pa posreduje v državni upravi, lokalni skupnosti ter v
primeru nosilcev javnih pooblastil. Delo varuha temelji na varovanju zaupnosti, zato
anonimne prijave ne obravnava. Ravno tako pa tudi ne obravnava zadev, ki so že v
sodnem ali drugem postopku. Kršitelj načela diskriminacije je odgovoren varuhu ter mu je
dolžan posredovati rešitve za opravo kršitve. Varuh lahko, po izčrpanih vseh pravnih
sredstvih, vloži tudi pobudo na Ustavno sodišče ter pobudo za presojo ustavnosti zakona
ali podzakonskega prepisa. Naloga varuha človekovih pravic je tudi letno poročilo DZ, z
namenom preprečevanja diskriminacije (Kogovšek in Petković, 2007, str. 44).
•

Področni inšpektorati

Na različnih področjih družbenega življenja so pristojni za odpravo ter pregon
diskriminacije različne inšpekcijske službe. V primeru kršitev na področju dela je pristojen
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Inšpektorat za delo. Zdravstveni inšpektorat je pristojen na področju zdravstvenih
ustanov, v primeru diskriminacije v izobraževalnih ustanovah, pa je pristojen Inšpektorat
za šolstvo in šport. Na upravnem področju rešuje diskriminacijo Upravna inšpekcija.
Inšpektor obravnava pritožbe, prijave ter druge vloge njegovega področja, vlagatelje pa
mora tudi obvestiti o svojih ugotovitvah in ukrepih. Po koncu postopka inšpektor izda
pozitiven oziroma negativen sklep, s katerim odredi tudi nadaljnje ukrepe. V primeru
kaznivega dejanja lahko poda zoper kršitelja tudi kazensko ovadbo (Kogovšek in Petković,
2007, str. 45).
•

Sodišča (civilno, delovno in socialno, kazensko, upravno, ustavno)

V primeru diskriminacije ima žrtev na voljo zahtevati sodno varstvo v upravnih ter drugih
postopkih. Potrebna je kazenska ovadba na policijo oziroma tožilstvo, tožbo pa lahko
vložijo tudi na civilno sodišče. V primeru kršitev na področju zaposlovanja in socialnih
zavarovanjih, se lahko obrnejo na delovno in socialno sodišče. Ustavno sodno presojo
opravlja Ustavno sodišče, katero mora upoštevati tudi evropski pravni red (Kogovšek in
Petković, 2007, str. 46).

5.2

NAČELO ZAKONITOSTI

Tako Slovenija, kot tudi vse ostale države članice EU, so sprejele posebna upravna načela
in načela dobrega upravljanja. Načelo zakonitosti zagotovo spada med pomembnejša
načela evropskega upravnega prava, ki je ustavno zagotovljeno skoraj v vsaki državi
članici v EU (Demmke in Moilaner, 2010, str. 218).
Načelo zakonitosti izhaja iz 2. člena Ustave RS, ki določa Republiko Slovenijo kot pravno
državo. Druga pomembna navedba je tudi demokratična država, ki zavezuje vse državne
organe, da delujejo po demokratično sprejetih pravilih ravnanja. Upravni organi morajo
svoje delo opravljati v okviru ustave ter zakonov, kar določa drugi odstavek 120. člena
ustave. Pomemben člen načela zakonitosti je tudi 153. člen ustave, ki ravno tako določa
ustavnost ter zakonitost posamičnih aktov in dejanj državne uprave, lokalne samouprave
ter nosilcev javnih pooblasti. Posamični akti morajo temeljiti na podlagi zakona ali
podzakonskega predpisa (Jerovšek, 2007, str. 13). Načelo zakonitosti pa vsebuje v 1.
vodilu tudi Kodeks etike v državnih organih in organih lokalnih skupnosti, kjer od javnih
uslužbencev zahteva zakonito ravnanje, ki mora biti transparentno ter odgovorno.
Načelo zakonitosti je opredeljeno tudi v ostalih pravnih virih kot npr. v Zakonu o splošnem
upravnem postopku, Zakonu o javnih uslužbencih, Zakonu o delovnih razmerjih ter
določen del tudi v primeru Zakona o sistemu plač javnih uslužbencev.
Vsebina načela, ki ga vsebuje Zakon o javnih uslužbencih v 8. členu, je predvsem
omejevanje diskrecijske pravice26 javnih uslužbencev pri izvrševanju javnih nalog, kar ima
26 Diskrecijska pravica pomeni izdajanje upravnih aktov po pravici prostega preudarka (Čater, 2004, str. 30).

40

vsaj dve posledici. Posledica omejevanja diskrecijske pravice javnega uslužbenca je
dosledno spoštovanje načela enakosti pred zakonom, kar pomeni tudi večjo pravno
varnost subjektov, ki vstopajo v medsebojne interakcije z javnimi uslužbenci v zvezi z
opravljanjem javnih nalog. V primeru kršitve prekoračitve pooblastil, ki jih imajo javni
uslužbenci pri izvrševanju javnih nalog, je kršitev načela zakonitosti resna kršitev, ki
povzroči izpodbitnost ali celo neveljavnost izvršenega pravnega ravnanja (Čater, 2004, str.
30).
Načelo zakonitosti je pomembno pri izvajanju vseh funkcij države, saj so javni uslužbenci,
ki v imenu države izvršujejo njeno servisno funkcijo, v nadrejenem položaju nasproti
uporabnikom. Načelo zakonitosti pomeni tudi natančno razmejevanje pristojnosti
posameznih organov javne uprave, kar omogoča ugotavljanje odgovornosti v primeru
kršitev veljavnih predpisov Republike Slovenije. Načelo zakonitosti se v najširšem
kontekstu povezuje z načelom pravne države, ki pomeni dosledno upoštevanje in
spoštovanje pravnih pravil in pravnih načel, ki jih sprejema država. Pri tem velja poudariti,
da so javni uslužbenci z načelom zakonitosti vezani veliko strožje kot velja to za zasebni
sektor, saj so ravno javni uslužbenci varuhi zakonitosti in načela pravnosti države (Čater,
2004, str. 31).
5.2.1

POJEM ZAKONITOSTI

Načelo zakonitosti je osrednje načelo upravnega prava, njegov pomen pa je za to pravno
vejo poseben vidik, saj pravna vezanost uprave in spoštovanje zakonitosti zagotavlja
spoštovanje pravic in svoboščin posameznikov. Delovanje državnih organov in njenih
organov je vezano na načelo ustavnosti in zakonitosti, ki pomeni vladavino prava. To
načelo pomeni obvezo vseh organov državne uprave, da dosledno upoštevajo pozitivne
pravne norme, da ima torej vsako dejanje podlago v ustavi in v zakonih. Pojem
zakonitosti vključuje skladnost pravnih aktov oziroma norm, kar pomeni, da morajo biti
nižje pravne norme v skladu z višjimi. Načelo zakonitosti pomeni tudi, da je v
demokratično državni dovoljeno le tisto, kar je s pravnimi pravili dovoljeno, subjektom pa
je dovoljeno vse, kar ni izrecno prepovedano (Tičar in Rakar, 2011, str. 30−32).
Drugi odstavek 120. člena Ustave RS določa, da upravni organi opravljajo svoje delo
samostojno v okviru in na podlagi ustave ter zakonov. Svoje delo oziroma dejavnosti
izvršujejo upravni organi z izdajanjem podzakonskih aktov za izvrševanje zakonov. To so
predpisi splošne narave, ki poleg zakonov pomenijo vir in okvir za izdajanje konkretnih in
abstraktnih upravnih aktov. Samostojnost delovanja uprave izhaja iz načela o delitvi
oblasti (Ustava RS, 3. člen), ki predpisuje, da upravni organi za izdajanje upravnih
predpisov ne potrebujejo posebnega pooblastila v zakonu, t. i. izvršilne klavzule27 (Šturm,
2002, str. 865−868). Upravni organi torej nimajo pravice izdajati predpisov brez vsebinske
podlage v zakonu – vendar izrecno pooblastilo v zakonu za izvrševanje, katerega se
predpis izdaja, ni potrebno. Izvršilna klavzula pomeni le, da zakonodajalec izdaje izvršilnih
27

Zakonska določba, da je treba izdati izvršilni predpis v določenem roku (Šturm, 2011, str. 1261).
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predpisov ni prepustil (v celoti) presoji izvršilne oblasti, temveč ji je z zakonom naložil, da
mora določena vprašanja urediti ter ji za to določil tudi rok (Šturm, 2011, str. 1261).
Samostojno delovanja uprave pomeni tudi, da drugi državni organi v delo upravnih
organov, v konkretnih primerih, ne smejo posegati. Vendar pa ustavno zagotovljena
samostojnost dela upravnih organov ne pomeni, da so upravni organi pri svojem delu
neodvisni. Vezani so na ustavo in zakone. Presojo pravne pravilnosti abstraktnih upravnih
aktov opravlja ustavno sodišče, presojo pravne pravilnosti konkretnih upravnih aktov in
realnih aktov pa najprej instančni upravni organi, nato pa upravno sodišče. Zakonitost
določa tudi 153. člen Ustave RS, kjer v tretjem odstavku zahteva usklajenost
podzakonskih predpisov in splošnih aktov z ustavo ter zakoni. Četrti odstavek 153. člena
določa, da morajo posamični akti in dejanja upravnih organov, organov lokalnih skupnosti
in nosilcev javnih pooblastil temeljiti na zakonu ali na podzakonskem predpisu (Šturm,
2002, str. 868). Podzakonski akt sme zakonsko normo razčleniti le do te mere, da s tem
sam ne opredeljuje pravic in obveznosti ter da zlasti z zakonom urejenih pravic in
obveznosti ne zožuje. Strmeti mora k temu, da zakonsko normo razčleni le toliko, da bo
dosežen njen cilj (Šturm, 2011, str. 1255).
5.2.1.1

Formalna in materialna zakonitost

Upravni akt mora zagotoviti formalno ter materialno zakonitost. Vodenje postopka v
upravnih zadevah, po zakonsko predpisanem postopku imenujemo formalna zakonitost.
Odločanje o pravici ter obveznosti v obsegu le-teh pa predstavlja materialno zakonitost
(Jerovšek in Trpin, 2004, str. 54).
Formalno zakonitost opredeljujeta 1. in 3. člen ZUP. 1. člen določa, da morajo po ZUP
postopati vsi upravni in drugi državni organi, organi samoupravnih lokalnih skupnosti in
nosilci javnih pooblastil, kadar v upravnih stvareh, neposredno uporabljajoč predpise,
odločajo o pravicah, obveznostih ali pravnih koristih posameznikov, pravnih oseb ali
drugih stran (Jerovšek in Trpin, 2004, str. 54).
Tretji člen določa, da se na upravnih področjih, za katera je z zakonom predpisan poseben
upravni postopek, ravna po določbah posebnega zakona, kot na primer po določbah
Zakona o davčnem postopku – ZdavP-2, po določbah ZUP pa se ravna v vseh vprašanjih,
ki niso urejena s posebnim zakonom, kar pomeni, da se ta zakon tedaj uporablja
subsidiarno ali dopolnilno (Jerovšek, 2007, str. 13).
V posameznih fazah postopka je treba postopati po posameznih procesnih institutih in po
procesnem redu, ki je veljal v času odločanja in obsega začetka postopka, ugotovitveni in
dokazni postopek ter izdajo upravnega akta. Nato lahko sledi še pritožbeni postopek in
izvršba. V vsaki fazi postopka so organu in stranki dane procesne pravice in obveznosti.
Odstopanja od njih pa predstavljajo kršitve pravil postopka, ki so lahko bistvene –
absolutne in nebistvene (VS RS, št. 782/95).
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Materialno zakonitost določa 153. člen Ustave RS ki zavezuje organ, da tako pri odločitvi
in kot tudi v izdanem upravnem aktu uporabi materialne predpise, ki določajo vrste,
vsebino in obseg pravice, obveznosti ter pravno korist strank. Organ lahko priznava
pravice in pravne koristi ter nalaga obveznost s posamičnim upravnim aktom le, če jih, in
v obsegu, v katerem jih priznava ali nalaga materialni predpis. Zakon mora določiti pravico
organa, da izda posamični upravni akt ter določiti pogoje oziroma vsebino abstraktnega
dejanskega stanu, ki je podlaga za odločitev v konkretni upravni zadevi oziroma pri izdaji
posamičnega upravnega akta (Jerovšek in Trpin, 2004, str. 55).
Ob upoštevanju nadvlade prava Unije nad notranjim državnim pravom mora organ pri
odločitvi o upravni zadevi in izdaji odločbe primarno uporabiti predpis Evropske unije, če
predpis EU ureja oziroma se nanaša na upravno zadevo (Jerovšek, 2007, str. 13).
5.2.2

HIERARHIJA PRAVNIH NORM

53. člen Ustave RS določa upoštevanje hierarhije pravnih norm, kar pomeni, da je
hierarhično najvišji predpis ustava, sledi ji mednarodna pogodba (razen prava Unije, ki je
nadrejeno pravu države), ki jo je ratificiral državni zbor, zakon in podzakonski predpis
oziroma drugi splošni akt oziroma predpisi lokalne skupnosti oziroma splošni akt nosilca
javnega pooblastila (Jerovšek in Trpin, 2004, str. 57). Hierarhija pravnih aktov je
praviloma odvisna od vrste norme, ki jo posamezni akt vsebuje in mesta, ki ga v aktu
vsebovana norma zavzema v hierarhiji pravnih oz. upravno-pravnih norm. To posledično
pomeni, da je mesto odvisno tudi od organa, ki normo sprejme in akt izda, ter od
postopka, po katerem je norma sprejeta in akt izdan28 (Čebulj in Strmecki, 2005, str. 56).
Ustava je hierarhično najvišji pravni akt neke države, ki vsebuje začetne norme, na
katerih temelji ves pravni red neke države. Sprejme jo ustavodajalec po posebnem
ustavnem postopku, praviloma z absolutno kvalificirano večino (Čebulj in Strmecki, 2005,
str. 57). Zakon je splošni pravni akt, ki vsebuje originarne splošne norme. Poznamo dve
teoriji pojmovanja zakona, in sicer formalno ter materialno teorijo29 (Čebulj in Strmecki,
2005, str. 57). Splošni upravno-pravni akti oziroma izvršilni akti ter splošni akti za
izvrševanje javnih pooblastil predstavljajo javno pooblastilo, ki je pravna norma, s katero
se prenese opravljanje ene ali več funkcij državne uprave na zasebnopravne osebe.
Subjekti, na katere se prenese opravljanje funkcij državne uprave z javnimi pooblastili pa
se imenujejo nosilci javnih pooblastil. Ti subjekti izdajajo splošne ali posamične akte za
28

Splošne pravne akte izdajajo poleg parlamenta še vlada, upravni organi in nosilci javnih pooblastil ter organi

lokalnih skupnosti. Splošne upravno-pravne akte, ki vsebujejo splošne odvisne upravno-pravne norme,
izdajajo praviloma vlada, upravni organi, nosilci javnih pooblastil in organi lokalnih skupnosti. Posamične
pravne akte izdajajo praviloma upravni organi, izjemoma pa lahko tudi drugi organi. Posamične upravnopravne akte, ki vsebujejo posamične upravno-pravne norme pa izdajajo praviloma na prvi stopnji upravne
enote, nosilci javnih pooblastil in občinska uprava, na drugi stopnji pa ministrstva in župani občin (Čebulj in
Strmecki, 2005, str. 56).
29

Po formalni teoriji je zakon vsak pravni akt, ki ima za to potrebne zunanje, formalno predpisane znake, ne

glede na to, kakšne norme vsebuje, po materialni teoriji pa niso važni formalni znaki akta, temveč je
odločilno, ali vsebuje originarne splošne norme (Čebulj in Strmecki, 2005, str. 57).
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izvrševanje javnih pooblastil. Med splošne upravne akte, ki vsebuje originarne splošne
norme, uvrščamo uredbo z zakonsko močjo. Njena značilnost je ta, da je izvršilni oziroma
podzakonski akt, ki pa ne vsebuje odvisnih splošnih norm, ampak originarne norme. To
uredbo lahko izda predsednik republike, če obstaja izredno stanje ali vojna, če se zaradi
tega DZ ne more sestati in če izdaja uredbe z zakonsko močjo predlaga vlada (Čebulj in
Strmecki, 2005, str. 59). Posamični pravni akti so akti, ki vsebujejo posamične pravne
norme, katerih bistvena značilnost je konkretnost in individualnost (Čebulj in Strmecki,
2005, str. 60).
5.2.3

NAČELO SORAZMERNOSTI

V načelu zakonitosti je zajeto tudi načelo sorazmernosti, ki prepoveduje prekomerno
uporabo predpisa (Tičar in Rakar, 2011, str. 38). Načelo zakonitosti z načelom
sorazmernosti omogoča tehtanje, ali so ukrepi, ki naj se izvedejo skladno z zakonom,
skladni z njegovim namenom. Ukrep mora biti v prvi vrsti primeren za dosego
zakonodajalčevih ciljev in hkrati ne sme biti izven vsakega razumnega razmerja do
družbene vrednosti teh ciljev. Ciljem mora biti nadalje utemeljen tako, da v najmanjši
meri vpliva na pravice in interese prizadetih strank (Jerovšek in Trpin, 2004, str. 60).
Osnovno vodilo je, da se doseže ustrezno ravnotežje med javno koristjo in zasebnim
interesom in da ne pride do neustreznih in nepotrebnih posegov v pravice posameznikov.
V konkretnih in posameznih primerih to pomeni, da organi javne uprave ne smejo
posegati v pravice ali omejevati pravic posameznikov v obsegu, ki bi presegel nujno
potrebne ukrepe za zavarovanje javnega interesa, oblastni ukrepi pa so torej dovoljeni
samo, če to zahteva javni interes. Pri uporabi načela sorazmernosti se je pred odločitvijo
treba nasloniti na tridelni test sorazmernosti, tj. odgovoriti na naslednja vprašanja (Tičar
in Rakar, 2011, str. 39):
• ali je poseg nujen (ali cilja ni mogoče doseči z blažjim posegom ali brez njega),
• ali je poseg primeren za dosego zaželenega cilja (ustavno oziroma zakonsko
dopustnega),
• ali je poseg sorazmeren s posledicami, ki bodo z njegovo uporabo nastale.
Načelo sorazmernosti omejuje tudi prekomerne posege zakonodajalca, kar pomeni, da so
zakonske omejitve ustavnih pravic možne le, če so (nujno, neizbežno) potrebne in če so
podani ustrezni razlogi in okoliščine, kadar mora biti v zakonu izrecno navedeno – kot na
primer varnost države, varovanja življenja in zdravja ljudi, javnega reda itd. (Tičar in
Rakar, 2011, str. 39).
Izraz uravnovešanje oziroma sorazmernost je v pravu uporabljen za navedbo več različnih
stvari, kot npr. (Engle, 2009, str. 8):
• komutativna pravica – po zahtevku se mere pravičnosti povrnejo v ravnovesje ex
ante, na primer lex talionis;
• analiza razmerja cena-korist – tehtamo ceno in korist politike v primerjavi s ceno in
koristjo druge politike in določimo, katera metoda prinese največ družbene koristi.
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•

5.2.4

V tem primeru je sodobna raba izraza uravnovešanje najpravilnejša, vendar se
nanaša le na odtujljive (ekonomske) pravice in ne na neodtujljive (temeljne,
univerzalne, človekove) pravice;
sorazmernost v ožjem smislu – vsak podrobnejši pregled koncepta uravnovešanja
konkurenčnih interesov hitro razkrije, da uravnovešanje interesov dojema
primerjavo stroškov in koristi, povezanih s konkurenčnimi interesi. Torej zajema
odtujljive ekonomske pravice in ne neodtujljive temeljne človekove pravice.
PREPOVED RETROAKTIVNOSTI PREDPISOV

Zakonitost upravnega akta ne dovoljuje tudi retroaktivne uporabe zakonov, podzakonskih
predpisov in splošnih aktov za čas pred objavo zakona, podzakonskega predpisa oziroma
splošnega akta. Povratno veljavnost predpisov prepoveduje 155. člen Ustave RS (Sodba
VS RS, st. U 883/93). Samo zakon lahko določi, da imajo posamezne njegove določbe
učinek za nazaj, če to zahteva javna korist in če se s tem ne posega v pridobljene pravice.
Podzakonskega predpisa ali splošnega akta ni dovoljeno uporabiti v upravnem aktu za čas
pred njuno objavo (Ustava RS, 154. člen). Če pa je podzakonski predpis ali splošni akt
izdan in je določeno, da velja tudi za nazaj, ga organ ni dolžan uporabiti, ker se ustavne
pravice uporabljajo oziroma uresničujejo neposredno na podlagi ustave in bi njegova
uporaba pomenila direktno kršitev omenjene ustavne določbe, ki prepoveduje uporabo
podzakonskega predpisa ali splošnega akta z učinkom za nazaj (Jerovšek, 2007, str. 15).
Organ lahko predlaga vladi ali ministru, ki je predpis izdal, njegovo spremembo. Prizadeta
stranka pa lahko, v primeru uporabe podzakonskega predpisa ali splošnega akta z
učinkom za nazaj v konkretni upravni zadevi, da pobudo ustavnemu sodišču za presojo
njegove ustavnosti. Ne gre pa za uporabo zakona z učinkom za nazaj, če je bila vloga
vložena pred uveljavitvijo zakona oziroma pred začetkom njegove uporabe, v času
odločanja o upravni zadevi pa je zakon že veljal oziroma se je uporabljal. Vloge ne sme
več zavreči ali zavrniti, če je ni zavrgel do dneva uveljavitve oziroma uporabe zakona, ker
mora odločati po predpisu, ki velja v času odločanja (Jerovšek in Trpin, 2004, str. 61).
5.2.5

ODLOČANJE PO PROSTEM PREUDARKU

Načelo zakonitosti velja tudi, kadar so organi upravičeni odločati po prostem preudarku
(diskreciji). Prosti preudarek je lahko podeljen samo z zakonom ali odlokom lokalne
skupnosti, z izrazi »organ lahko«, »organ sme«, »organ je pooblaščen« priznati,
prepovedati, dovoliti, naložiti itd. (Jerovšek, 2007, str. 16).
Odločanje po prostem preudarku daje organu pravico, da glede na ugotovljeno dejansko
stanje izbere med več pravno mogočimi odločitvami tisto, ki je, ob upoštevanju javne
koristi (interese), najbolj ustrezna oziroma smotrna (Jerovšek, 2007, str. 16).
Lahko bi rekli, da organ opravlja funkcijo zakonodajalca, saj si postavlja vrednostna
merila, ki so v zakonu nakazana. Nekatera področja izvrševanja oblasti so namreč po
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naravi stvari taka, da jih vnaprej ni mogoče normirati tako, da bi bile zajete vse možne
življenjske situacije, saj bi se odločitve v posameznih primerih lahko pokazale za
nevzdržne ali celo absurdne. Zakonodajalec si tedaj pomaga s pooblastilom organu, da
ugotovi potrebno vsebino veljavne pravne norme, ki jo je treba uporabiti in nadgraditi za
ta primer (Jerovšek, 2007, str. 16).
Namen prostega preudarka je, med dvema ali več možnimi odločitvami uporabiti tisto, ki v
največji meri zadovoljuje oziroma upošteva javno korist in se približuje smislu materialne
zakonske norme, na podlagi katere se odloča, oziroma cilju, ki ga zasleduje zakonska
ureditev (Jerovšek, 2007, str. 16).
Zakonitost odločbe je v primeru odločanja po prostem preudarku zagotovljena, če organ
odločbo izda v mejah pooblastila in v skladu z namenom, zaradi katerega mu je bilo
pooblastilo za prosti preudarek dano. Zakon mora opredeliti obseg pooblastila za
odločanje po prostem preudarku ter tudi namen, ki ga je treba pri odločanju doseči.
Organ je tudi pri odločanju po prostem preudarku pravno vezan, ne le na namen in obseg
pooblastila, ampak tudi na splošna pravna načela, na načelo enakosti, vezanosti na lastne
odločitve, primerljivosti odločitev v enakih primerih in na dopustno interpretacijo prava.
Če so z odločbo presežene meje ali namen pooblastila oziroma omenjena načela, je
upravni akt materialno nezakonit (Jerovšek, 2007, str. 16). Zaradi prekoračitve namena in
obsega prostega preudarka je mogoče odločbo izpodbijati v pritožbenem postopku in
upravnem sporu (Jerovšek, 2007, str. 16).
5.2.6

NEZAKONITO RAVNANJE IN VARSTVO NAČELA ZAKONITOSTI

Načelo zakonitosti bi bila zgolj deklaracija, če pravni red hkrati ne bi zagotavljal tudi
pravnega varstva v primerih, ko organ oziroma uradne osebe pri svojem delu v upravnem
postopku ne bi upoštevali tega načela (Androjna in Kerševan, 2006, str. 86).
Za zakonitost so dolžna skrbeti sodišča, državni organi ter organi samoupravnih lokalnih
skupnosti, vsak v okviru svojih pristojnosti in pooblastil. Zakonitost odločb, izdanih v
upravnem postopku, se presoja v pritožbenem postopku in tudi v postopku pri uporabi
izrednih pravnih sredstev. Poleg te presoje v okviru upravnega postopka je na voljo še
presoja zakonitosti dokončnih upravnih odločb po sodiščih v upravnem sporu (Androjna in
Kerševan, 2006, str. 86).
Varstvo zakonitosti zahteva tudi določeno aktivnost organa, ki zve za odločbo, s katero je
bil kršen zakon, kršitev pa bi bila lahko razlog za ničnost, odpravo, razveljavitve ali
spremembo odločbe. O tem je brez odlašanja dolžan obvestiti organ, ki je pristojen začeti
postopek in izdati odločbo (Androjna in Kerševan, 2006, str. 87)
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5.3

NAČELO STROKOVNOSTI

Načelo strokovnosti je povsem novo načelo, ki se je uveljavilo z Zakonom o javnih
uslužbencih in je kvalitetna pridobitev novega sistema urejanja vprašanj človeških virov v
javnem sektorju (Čater, 2004, str. 31). Načelo strokovnosti je opredeljeno kot izvrševanje
javnih nalog na podlagi strokovnosti, vestnosti in pravočasnosti. Javni uslužbenec mora pri
svojem delu ravnati po pravilih stroke, se stalno usposabljati in izobraževati, pri čemer mu
pogoje zagotavlja delodajalec (ZJU, 9. člen). Na vestnost javnega uslužbenca opozarja
tudi Zakon o delovnih razmerjih, ki v 33. členu navaja, da mora delavec za delo, katerega
je sklenil pogodbo o zaposlitvi, opravljati vestno, upoštevati delodajalčeva navodila (33.
člen, ZDR-1) in spoštovati predpise o varnosti in zdravju pri delu (34. člen, ZDR-1).
Pogoj za strokovno opravljanje dela temelji predvsem na vseživljenjskem izobraževanju in
izpopolnjevanju, katerega omogoča že sama Ustava RS v 57. členu. Ustava vsakemu
državljanu daje možnost osnovnega šolskega izobraževanja, večjo perspektivo pa
omogočajo ostali pravni akti. Zakonu o javnih uslužbencih zagotavlja izobraževanje javnih
uslužbencev v 101. členu, v 102. členu pa zagotavlja tudi pravico in dolžnost do
usposabljanja in izpopolnjevanja. Javni uslužbenec ima pravico do kandidiranja za
napotitev na izobraževanje, ali pa mu bo to omogočeno, je odvisno od delodajalca in ob
enem tudi od finančnih sredstev. Izpopolnjevanje in usposabljanje poteka po napotitvi
nadrejenega, katerega bremenijo ti stroški. Zakon o delovnem razmerju (173. člen)
omogoča zaposlenemu, ki se izobražuje po soglasju delodajalca, pravico do plačane
odsotnosti z dela zaradi priprave oziroma opravljanja izpitov. Tudi delavec, ki se
izobražuje v lastnem interesu, ima pravico do odsotnosti z dela, vendar je obseg manjši –
po zakonu ima samo pravico do odsotnosti z dela na dan, ko prvič opravlja določen izpit,
ne pa tudi za čas priprav (Teržič, 2013).
5.3.1

IZOBRAŽEVANJE IN USPOSABLJANJE JAVNIH USLUŽBENCEV

Javna uprava je v stalnem toku spreminjanja, ravno tako tudi delovno okolje javnih
uslužbencev, ki teži po dodatnem izobraževanju ter usposabljanju uslužbencev.
Izobraževanje in usposabljanje omogočata obvladovanje novosti ter sprememb, ki težijo
zahtevam časa. Organizacije se srečujejo z vprašanji na področju odkrivanja in
usklajevanja potreb po usposabljanju in izobraževanju, vprašanja o iskanju možnosti ter
financiranju navedenih procesov. Načrt izobraževanja in usposabljanja oblikuje kadrovska
služba organizacije za vsako leto posebej, kjer morajo upoštevati vse zgoraj navedene
dejavnike (Haček in Bačlija, 2007, str. 52).
Razvoj profesionalnih in učinkovitih javnih storitev je odvisen od številnih dejavnikov,
vključno z osnovnim pravnim okvirjem, politično podporo, in sistemom celovitega
managementa človeških virov znotraj celotne reformne strategije. Za dosego teh
predpogojev in izvajanje potrebnih sprememb morajo javni uslužbenci pridobiti dodatne
kvalifikacije in spretnosti. Pri pridobivanju le teh so ključnega pomena dobri programi
usposabljanja za javne uslužbence. Reforma javnega sektorja ne bo uspela brez podpore
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nenehnega usposabljanja, ki bo javnim uslužbencem dalo znanje, potrebno za
implementacijo reform (OECD, 2013).
Izobrazba, v splošnem smislu, je način učenja, pri katerem se znanje, spretnost in navade
določene skupine ljudi prenašajo iz generacije v generacijo skozi učenje, trening,
raziskave ali samoučenje. Izobrazbo pridobimo skozi znanje, ki ima vpliv na
posameznikovo razmišljanje, čutenje oz. dejanja (Dewery, 2003, str. 122).
Glavni namen izobraževanja in usposabljanja zaposlenih v javni upravi je pridobivanje
novega, dodatnega znanja. Le ustrezna stopnja strokovne izobrazbe in strokovne
usposobljenosti javnih uslužbencev bo omogočila (Haček, 2001, str. 94):
• prilaganje veščin, spoznanj in delovnih nalog spremembam na delovnem mestu;
• izboljšanje upravnih in upravljavskih sposobnosti javnih uslužbencev (večja
odgovornost, večja samostojnost, večje zadovoljstvo);
• izboljšanje upravljanja človeških virov (decentralizacija odločanja, decentralizacija
pristojnosti, bolj gibljiv plačni in klasifikacijski sistem, razvoj vseh vrst
izobraževanja in usposabljanja);
• podporo razvoju kadrov (karierni razvoj posameznika);
• pospeševanje horizontalne mobilnosti zaposlenih z zagotavljanjem ustreznega
usposabljanja, da bi zaposleni pridobili znanje, potrebno za izvajanje nalog na isti
hierarhični ravni;
• izboljšanje fleksibilnosti in prilagodljivosti zaposlenih znotraj upravnega sistema;
• usmerjenost k uporabnikom (storitev v primernem času in za primerno ceno).
5.3.1.1

Izobraževanje in usposabljanje

Izobraževanje razumemo kot proces pridobivanja in razvijanja posameznikovih znanj in
sposobnosti. Izobraževanje v ožjem pomenu besede je pridobivanje formalne šolske
izobrazbe, izobraževanje v širšem pomenu besede pa vključuje še usposabljanje in
izpopolnjevanje. Z usposabljanjem navadno označujemo proces razvijanja posameznikovih
sposobnosti, izpopolnjevanje pa je predvsem dopolnjevanje znanja. V zadnjih letih se vse
bolj uveljavlja pojem vseživljenjskega izobraževanja, ki pomeni izobraževanje otrok,
mladine in odraslih (Brejc, 2000, str. 66).30
Izobraževanje iz dela je način izobraževanja odraslih, ki so redno zaposleni. Med
trajanjem procesa izobraževanja udeleženec praviloma nekaj časa ne opravlja svojih
delovnih nalog in obveznosti, ampak se s polnim delovnim časom izobražuje. Praviloma
gre za formalno izobraževanje. Uporablja se tudi izraz izobraževanje s polnim delovnim
časom. Izobraževanje ob delu je način izobraževanja odraslih, ki so prav tako redno
30

Stalno izobraževanje zajema osnovno in nadaljnje izobraževanje, vse oblike izpopolnjevanja, usposabljanja,

pa tudi visokošolski in izredni študij, podiplomski študij ter izpopolnjevanje diplomantov. Za vseživljenjsko
izobraževanje odraslih je pomembna motivacija za izobraževanje, ki se izraža v tem, da zaposleni težijo k
iskanju novih znanj in spoznanj, s katerimi dojemajo spremembe na delovnem mestu (Haček in Baščija, 2007,
str. 51).
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zaposleni. Med trajanjem izobraževanja udeleženec izobraževanja opravlja svoje delovne
naloge in obveznosti iz delovnega razmerja ali jih preneha opravljati le za kratek čas, da
opravi nekatere obveznosti v zvezi z izobraževanjem. Za izobraževanje udeleženec
izobraževanja običajno uporablja svoj prosti čas (Haček in Bačlija, 2007, str. 51).
Nekatere organizacije pa organizirajo izobraževanje kar v sami organizaciji s ciljem
razvijanja posameznikovega znanja, spretnosti in veščin, ki jih potrebujejo za opravljanje
dela. Gre za interno izobraževanje, ki je način izobraževanja, s katerim se zagotavlja
nadaljnje izobraževanje zaposlenih z namenom izboljšanja njihove spretnosti v skladu z
zahtevami dela (Haček in Bačlija, 2007, str. 51).
Poleg izobraževanja odraslih, ki je pomemben dejavnik v sodobni družbi, postajata vse
pomembnejše tudi dopolnilno usposabljanje in izpopolnjevanje odraslih. Dopolnilno
usposabljanje pri zaposlenih odpravlja manjše pomanjkljivosti pri znanju, navadah in
spretnostih31 (Haček, 2001, str. 93).
Proces izobraževanja in usposabljanja omogoča izboljšanje uspešnosti in učinkovitosti
posameznika pri opravljanju njegovega dela ter predvsem lažje prilagajanje in
sprejemanje sprememb in novosti. Usposabljanje poteka v organizaciji, delovnem mestu
ali zunaj delovnega mesta. Usposabljanje v organizaciji organizira organizacija v svojih ali
v drugih prostorih (Haček, 2001, str. 93).
5.3.1.2

Pravna ureditev izobraževanja in usposabljanja javnih uslužbencev

Podrobnejše pravice in obveznosti strank na področju izobraževanja in usposabljanja
javnih uslužbencev naj bi določali avtonomni viri in ustrezna pogodba. Ob tem običajno že
sam zakon določa pravico delavca do odsotnosti z dela z nadomestilom plače med
opravljanjem izpitov (Vodovnik, 2004, str. 109).
Z vidika mednarodnega prava je na tem področju kot osrednje vire treba omeniti
Konvencijo MOD št. 140 o plačanem dopustu za izobraževanje in Konvencijo MOD št. 142
o poklicnem usmerjanju in strokovnem usposabljanju za razvoj človeških sposobnosti
(Vodovnik, 2004, str. 109).32
Po Ustavi RS je izobraževanje svobodno. Vsakdo se lahko svobodno in pod enakimi pogoji

31

Zaposleni se dopolnilno usposabljajo, če se način izvajanja dela, ki ga opravljajo, bistveno ali delno

spremeni. Poseben način usposabljanja je namenjen zaposlenim, pri katerih je bila ugotovljena neustrezna
storilnost ali slaba kvaliteta dela (Haček, 2001, str. 93).
32

Pravica do plačane odsotnosti z dela izobraževanja izhaja iz zahtev Konvencije MOD št. 140 o plačanem

dopustu za izobraževanje, ki državam nalaga spodbujanje izobraževanja na vseh ravneh, tako preko
zakonodaje, kot tudi preko kolektivnih podob in pogodb o zaposlitvi. Iz Konvencije MOD št. 142 o poklicnem
usmerjanju in strokovnem usposabljanju za razvoj človekovih sposobnosti izhaja, da plačan dopust za
izobraževanje pripada vsem delavcem, ne glede na raso, barvo, spol, veroizpoved, politično prepričanje,
narodnostno pripadnost ali socialno poreklo (Krašovec, 2008, str. 625).
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vključuje v vse oblike izobraževanja. Samo osnovnošolsko izobraževanje je obvezno in se
glede na svojo funkcijo financira iz javnih sredstev. Ustava posebej zavezuje državo, da
ustvarja možnosti, da si državljani lahko pridobijo ustrezno izobrazbo (Kocjančič, 1998,
str. 124).
Podrobneje obravnava izobraževanje zaposlenih Zakon o delovnih razmerjih-1 v 170. in
171. členu, kjer je določena pravica in dolžnost delavca do stalnega izobraževanja,
izpopolnjevanja in usposabljanja. Ker je stalno izobraževanje, izpopolnjevanje in
usposabljanje pravica delavca, to na drugi strani pomeni dolžnost delodajalca, da zagotovi
izobraževanje, usposabljanje in izpopolnjevanje, če to zahtevajo potrebe delovnega
procesa in se s tem prepreči odpoved pogodbe o zaposlitvi. Ta člen se uporablja v
povezavi z 171. členom, ki ureja pravico do plačane in neplačane odsotnosti z dela zaradi
izobraževanja.
Pravica delavca do izobraževanja, izpopolnjevanja oziroma usposabljanja ni absolutna,
prav tako delodajalec ni vsakemu delavcu dolžan omogočiti izobraževanja, izpopolnjevanja
in usposabljanja. Zakon o delovnih razmerjih veže to pravico delavca oziroma dolžnost
delodajalca na interese in potrebe delovnega procesa. Pri tem je potrebno upoštevati
zlasti interes delavca (Krašovec, 2008, str. 625):
• da ohrani splošne in posebne pogoje za delo na delovnem mestu, za katerega je
sklenil pogodbo o zaposlitvi,
• da se mu omogoči karierni razvoj v okviru svojega poklica ter delovnega mesta,
vključno z napredovanjem na istem oziroma drugem delovnem mestu,
• da se usposablja in izobražuje za drugo delo, če je to pogoj, za ohranitev
zaposlitve pri delodajalcu.
Dolžnost delodajalca je vezana tudi na možnost izogniti se odpovedi pogodbe o zaposlitvi
iz razloga nesposobnosti oziroma odpovedi pogodbe o zaposlitvi iz poslovnega razloga.33
Na drugi strani pa lahko delavec kandidira za napotitev na izobraževanje, izpopolnjevanje
oziroma usposabljanje. To še posebej, kadar bo delavec sam ocenil, da znanja, ki jih ima
zaradi tehnološkega napredka ter novih dognanj oziroma drugih sprememb, več ne
zadostujejo za kvalitetno in pravočasno opravljanje del in nalog v skladu s pogodbo o
zaposlitvi (Krašovec, 2008, str. 626).
Delodajalec, ki delavca napoti na izpopolnjevanje oziroma usposabljanje, krije stroške, ki
so s tem povezani. Največkrat bo šlo za stroške prevoza na in z usposabljanja ter stroške
dnevnice. Delavec ima tudi pravico do nadomestila plače (Krašovec, 2008, str. 626).
33

Delodajalec lahko delavca napoti na izobraževanje, izpopolnjevanje oziroma usposabljanje v primeru, če

delavec ne bo dosegel pričakovanih rezultatov na delovnem mestu ter bo ugotovil, da je takšno izobraževanje
smotrno in ekonomsko upravičeno, hkrati pa je pričakovati, da bo delavec po zaključku izobraževanja,
izpopolnjevanja oziroma usposabljanja sposoben opravljati delo in naloge v skladu s pogodbo o zaposlitvi.
Delavec, ki je napoten na izobraževanje, izpopolnjevanje ali usposabljanje se je tega dolžan udeležiti, saj
neudeležba predstavlja kršitev delovnih obveznosti iz razloga nesposobnosti (Krašovec, 2008, str. 626).
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Zakon o delovnih razmerjih-1 v zvezi z izobraževanjem določa minimalne pravice tudi v
171. členu, kjer je določeno le, da ima delavec pravico do odsotnosti z dela na dan, ko
prvič opravlja izpit, pri čemer je upravičen do nadomestila plače, če se izobražuje v
interesu delodajalca (Krašovec, 2008, str. 629).
Natančnejša ureditev pravice in obveznosti do izobraževanja delavcev pa je predmet
urejanja v kolektivnih pogodbah, za javne uslužbence pa še v Zakonu o javnih
uslužbencih, kjer je najbolj pomembno 13. poglavje.
Zakon o javnih uslužbencih določa izhodišča za stalni in sistematični razvoj javnih
uslužbencev, kjer so v ospredju delovna uspešnost, uporaba novega znanja ter mehanizmi
nagrajevanja. Posebej je poudarjena tudi odgovornost do izobraževanja, izpopolnjevanja
ter usposabljanja v posameznih organizacijah (ZJU, 101. člen).
Po ZJU ima javni uslužbencev pravico do napotitve na izobraževanje za pridobitev dodatne
izobrazbe, ki je v interesu delodajalca. Predstojnik izvede interni natečaj, v primeru, ko so
za to zagotovljena finančna sredstva. Pogodbo o pravicah in obveznostih javnega
uslužbenca se določi s pogodbo. Javni uslužbenec, kateremu je bilo omogočeno dodatno
izobraževanje, mora v delovnem razmerju pri istem delodajalcu ostati tako dolgo, kot je
trajalo dodatno izobraževanje. V nasprotnem primeru mora javni uslužbenec povrniti
sorazmerni delež plačanih stroškov dodatnega izobraževanja (ZJU, 101. člen).
Strategijo izobraževanja, usposabljanja in izpopolnjevanja določi vlada (ZJU, 103. člen).
Na podlagi strokovnih analiz, predlog strategije pripravi ministrstvo, ki je pristojno za
javno upravo. Z načrtom se določijo vsebine izobraževanja, usposabljanja in
izpopolnjevanja ter višina sredstev, ki so namenjena za nadaljnje izobraževanje,
usposabljanje in izpopolnjevanje (ZJU, 103. člen).
Strokovno usposobljenost, možnosti kariere ter na splošno opravljeno delo, mora
spremljati nadrejeni, od katerega se zahteva tudi vsaj enkrat letno opravljen letni
razgovor z vsakim javnim uslužbencem (ZJU, 105. člen).
Načelo strokovnosti je vpeljano tudi v Kodeks etike javnih uslužbencev v državnih organih
in organih lokalnih skupnosti (5. vodilo), kjer je zahtevana od javnega uslužbenca
strokovnost, odzivnost ter dostopnost, kar pripomore k učinkovitejši javni upravi. Da je
strokovnost v javni upravi tako pomembna, je razvidno tudi iz 8. vodila tega kodeksa, ki
zahteva od javnih uslužbencev skrb za razvoj svojih kompetentnosti na strokovnem ter
drugih področjih, ki vplivajo na kakovost opravljenega dela.
5.3.1.3

Strategija izobraževanja, usposabljanja in izpopolnjevanja javnih
uslužbencev

Strategija izobraževanja, usposabljanja in izpopolnjevanja javnih uslužbencev za obdobje
2006–2008 je bila sprejeta na 71. redni seji Vlade RS dne 26. 4. 2006 skladno s prvim
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odstavkom 103. člena Zakona o javnih uslužbencih. Nadaljuje pa jo strategija
izobraževanja, usposabljanja in izpopolnjevanja javnih uslužbencev iz leta 2010, katera
predstavlja cilje na tem področju do leta 2015.
Glavni namen strategije iz leta 2008 je bila določitev smernic izvajanja učnih dejavnosti,
kjer opredeljuje namen ter cilj izobraževanja, usposabljanja ter izpopolnjevanja. Strategija
prevzema tudi odgovornost za posamezne procese usposabljanja, določa vire, ki so jih
organizacije zmožne zagotoviti za to dejavnost, oblikuje kratkoročne ter dolgoročne
načrte. Na podlagi opravljenih rezultatov pa spremlja izobraževanje, usposabljanje ter
izpopolnjevanje javnih uslužbencev (Strategija izobraževanja, usposabljanja in
izpopolnjevanja javnih uslužbencev za obdobje 2006–2008). Osnovni cilj strategije, ki
zajema obdobje 2010 do 2015, pa je dvig nivoja znanja, spretnosti, veščin in sposobnosti
zaposlenih v upravi v funkciji njihove večje učinkovitosti in uspešnosti, s tem pa
pomembno vplivati na uspešnost vladnih projektov in večje zadovoljstvo strank, socialnih
partnerjev ter družbe na splošno (Strategija izobraževanja, usposabljanja in
izpopolnjevanja javnih uslužbencev za obdobje 2010–2015).
Strategijo iz leta 2010 oblikujejo osnovni cilji, kot so (Strategija izobraževanja,
usposabljanja in izpopolnjevanja javnih uslužbencev za obdobje 2010–2015):
• udejanjanje pravice in dolžnosti vseh javnih uslužbencev, da se izobražujejo,
usposabljajo in izpopolnjujejo;
• razvijanje zavedanja vseh javnih uslužbencev, da je znanje vrednota in
udejanjanje dolžnosti javnih uslužbencev in funkcionarjev, da prenašajo na
delovnem mestu pridobljeno znanje na sodelavce v delovni sredini in v širšem
delovnem okolju-državni upravi;
• umestitev usposabljanja javnih uslužbencev v celovito kadrovsko politiko −
skladno z interesi posameznika in upravnega organa;
• tesno in dejavno sodelovanje javnih uslužbencev in vodij na vseh ravneh upravne
organizacije pri stalnem, sistematičnem in načrtovanem usposabljanju in
izpopolnjevanju za doseganje poslovne odličnosti ter najvišjih standardov
kakovosti;
• racionalna raba javnih sredstev, namenjenih izobraževanju, usposabljanju in
izpopolnjevanju javnih uslužbencev po principu: za enako višino proračunskih
sredstev kvalitetnejše usposobiti več javnih uslužbencev;
• sooblikovanje organizacijske kulture, spodbujanje vključenosti in občutka
pripadnosti javnih uslužbencev državni upravi z razvojem in uravnoteženjem
motivacijskih dejavnikov.
Programi usposabljanja in izpopolnjevanja javnih uslužbencev morajo biti skladni z
znanjem, spretnostmi in sposobnostmi, potrebnimi za učinkovito upravno poslovanje.
Programi izhajajo neposredno iz ugotavljanja potreb po usposabljanju v upravi, pri čemer
imajo prednosti potrebe, ki so pretežno usmerjene na reševanje praktičnih problemov
upravne prakse (Strategija izobraževanja, usposabljanja in izpopolnjevanja javnih
uslužbencev za obdobje 2006–2008).
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Usposabljanje se financira na centraliziran ali decentraliziran način. V primeru
decentraliziranega financiranja so sredstva dodeljena v proračun organa zaposlitve, ki
upravlja fond za usposabljanje svojih uslužbencev in plačuje instituciji, ki izvaja
usposabljanje. V primeru centraliziranega financiranja so sredstva dodeljena komisiji za
javne službe ali institucijam, ki opravljajo usposabljanje (Strategija izobraževanja,
usposabljanja in izpopolnjevanja javnih uslužbencev za obdobje 2010–2015).
Do sprememb Zakona o javnih uslužbencih leta 2008, z veljavnostjo od julija 2008, je
področje usposabljanja in strokovnih izpitov določalo tudi XXII. poglavje, ki je bila
natančno določena obveznost javnih uslužbencev, da za imenovanje v naziv opravijo
strokovni izpit. Za nazive, za katere je predpisana univerzitetna ali visoka strokovna
izobrazba, je bil obvezen državni izpit iz javne uprave, za druge nazive pa strokovni
upravni izpit. Te obveze ni več, nastala pa je nova: obvezno usposabljanje za imenovanje
v naziv. Po imenovanju v naziv mora javni uslužbenec najpozneje v enem letu od
sklenitve pogodbe o zaposlitvi opraviti usposabljanje, na katerega ga napoti predstojnik.
Usposabljanje, tako kot prej strokovni izpit, izvaja Upravna akademija z nalogami
organizacije usposabljanja in izvedbe z zakonom oziroma na njegovi podlagi izdanim
Pravilnikom (MPJU, 2012).

5.4

NAČELO ČASTNEGA RAVNANJA

Javni uslužbenci morajo ravnati pri izvrševanju javnih nalog častno v skladu s pravili
poklicne etike (ZJU, 10. člen). Načelo je mogoče razlagati zelo široko in vključuje celo
paleto načel, ki jih določa Kodeks ravnanja javnih uslužbencev. Več o načelu častnega
ravnanja pa v naslednji temi − Etika v javni upravi.
5.4.1

ETIKA V JAVNI UPRAVI

Vse večji družbeni napredek je prinesel v javno upravo vse večje število upravnih zadev in
postopkov, ki od javnega uslužbenca zahtevajo ne samo novo obveznost, ampak tudi nov
etični pristop do njegovega dela. Javna uprava močno vpliva na življenje zaposlenih. Vse
bolj postaja aktualen segment etike v javni upravi, kjer se večinoma govori v povezavi s
korupcijo, diskriminacijo in kršitvijo zakonodaje. Zaznamo lahko torej neetično ravnanje
posameznikov, ki pa ga različne države različno obravnavajo in sankcionirajo. Razvijajo se
različni pristopi k preprečevanju morebitnega ravnanja uslužbencev ter pristopi v smeri
izobraževanja zaposlenih k čim večji seznanjenosti z etiko. Ker smo deležni vse večjih
sprememb in je pomembno, da se nanje pravilno odzivamo, zaščitimo javne in osebne
interese, interese samih zaposlenih ter povečamo legitimnost javne uprave, ki je
bistvenega pomena, da je etika v javni upravi prisotna v čim večji meri.
5.4.1.1

Splošno o etiki v javni upravi

Etika je sestavina kulture okolja – vrednot, vzorov, običajev in razmerij med ljudmi. V
povezavi z etiko govorimo tudi o morali, saj zajema nabor pravil, ki narekujejo, kaj naj
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človek stori, kadar gre za koristi, pravice in dolžnosti do samega sebe, drugih in
organizacij. Obvezne, splošno veljavne norme, na podlagi katerih je mogoče razsojati, kaj
je prav in kaj ni, in ki pomagajo vodjem pri etičnem odločanju in drugim zaposlenim pri
moralnem ravnanju, so zapisane v zakonodaji in drugih dokumentih. Med tistim, kar
predpisi prepovedujejo, in tistim, kar dovoljujejo, je obširno sivo področje, na katerem se
lahko dogaja, kar ni prepovedano, vendar tudi ni moralno. Etičnega presojanja in
moralnega delovanja ne morejo vsiliti zakoni, zato je učinkovito le etično ravnanje večine
vpletenih. V javni upravi demokratičnih družb so glavne vrednote: zakonitost,
nepristranskost, poštenost, odgovornost, spoštovanje ljudi, delavnost in prizadevnost,
gospodarnost in učinkovitost, dostopnost za stranke. Ravnanje mora biti strokovno,
zakonito, enakopravno, vljudno, odprto in pošteno do javnosti, spoštljivo, pa tudi
gospodarno, učinkovito in pregledno (Božič in Hadžimulić, 2010, str. 13).
Ker je uspeh etičnih kodeksov odvisen od tega, kako se interpretira moralne občutke,
morajo uradniki vedeti, kako delujejo možgani ter kakšen je razvoj misli. Uspeh etike je
odvisen tudi od tega, kako natančno lahko družba predvidi posledice posameznih dejanj,
ki so v nasprotju z etiko, še posebej v primerih moralnih nejasnosti (Raga in Taylor, 2005,
str. 23).
Javni uslužbenci delujejo v različnih vladnih uradih in agencijah, občinskih in mestnih
upravah in javnih zavodih itd., izvajajo številne funkcije, njihova moč in vpliv pa sta
odvisna predvsem od njihovega položaja. Čim višje so ljudje na hierarhični lestvici, tem
bolj je verjetno, da so upoštevali etična načela, ki veljajo v družbi in v določenem okolju.
Pripravljenost upoštevati etična načela je odvisna od (Brejc, 2004, str. 74):
• stopnje oziroma obsega sprejemanja vrednot organizacije. Čim bolj se posameznik
identificira z vrednostnim sistemom organizacije, tem bolj bo pripravljen delovati
skladno z njenimi etičnimi načeli;
• skladnost ciljev posameznika in organizacije;
• pomen dela, ki ga opravlja;
• presoje, ali organizacija zagotavlja zadostne možnosti za razvoj posameznika.
V javni upravi razvitih demokratičnih držav so glavne etične vrednote: poštenost,
nepristranskost, zakonitost, spoštovanje ljudi, delavnost in prizadevnost, ekonomičnost in
učinkovitost, dostopnost za stranke in odgovornost (Brejc, 2004, str. 74).
V državah OECD (Organization for Economic Cooperation and Development) so v
osemdesetih letih oblikovali naslednja načela javnega sektorja (Brejc, 2004, str. 75):
• etične norme javnega sektorja morajo biti jasne in razumljive ter morajo odsevati
v pravnem redu;
• javni uslužbenci morajo poznati svoje pravice in dolžnosti, kadar ugotovijo, da
nekaj ni narejeno tako, kot bi moralo biti;
• politično soglasje o etičnem v javni upravi bi moralo okrepiti etično ravnanje javnih
uslužbencev;
• procesi odločanja morajo biti pregledni in odprti za nadzor;
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•
•
•
•

izdelana morajo biti jasna navodila za interakcijo med javnim in zasebnim
sektorjem;
politika menedžmenta, postopki, praksa naj izkazujejo in promovirajo etično
ravnanje;
razviti morajo biti mehanizmi odgovornosti;
izdelani morajo biti postopki in sankcije zoper vedenje in ravnanje javnih
uslužbencev.

Sodobni pristopi k preučevanju uprave se v demokratičnih državah nagibajo k poudarjanju
pomena vrednot, kot sta pravičnost in enakost, kar spodbuja vpeljevanje etičnih sestavin
v uslužbenski sistem. Etične sestavine so še posebej pomembne v državah z razmeroma
mlado tradicijo, saj so te sestavine pomembne pri reformi uprave, katere končni cilj je
ustvariti odgovornega, učinkovitega in prijaznega upravnega delavca, s katerim bodo
zadovoljni tudi državljani. Zadovoljstvo z upravo pa v končni fazi pomeni tudi zadovoljstvo
z vladajočo politično opcijo (Haček, 2001, str. 111). Etične sestavine se v uslužbenskem
sistemu pojavljajo v več odnosih (Haček in Bačlija, 2007, str. 87):
• odnos med javnimi uslužbenci in državljani. Javni uslužbenec se v odnosu do
državljanov ne sme postavljati v superioren položaj. Vse državljane mora
obravnavati pravično in enakopravno, hkrati pa ne sme storiti ničesar, kar ni v
skladu s pravili, ki veljajo v organizaciji;
• odnos me javnimi uslužbenci in družbo. Odnos temelji na pripadnosti določeni
skupini, iz katere izhaja tudi splošna politična lojalnost do določene politične
opozicije in izvoljene upravne avtoritete. V demokratični družbi imajo lahko javni
uslužbenci svoja prepričanja in poglede, kljub vsemu pa morajo biti zvesti
splošnim etičnim vrednotam, ki veljajo znotraj neke družbe;
• odnos javnih uslužbencev do upravne organizacije. Odnos v tem primeru temelji
na spoštovanju določenih ciljev, nalog, delovnih metod in vrednostnih kriterijev, ki
jih sprejme vodstvo upravne organizacije;
• odnos javnih uslužbencev do dela. Ta odnos se kaže v interesu javnega
uslužbenca do njegovega profesionalnega področja. K temu lahko pripomorejo
tudi nekatere spodbude, npr. nagrade za uspešnost pri delu, napredovanju in
denarni dodatki.
5.4.1.2

Etika in zakonodaja

Načelo etičnega delovanja v javni upravi urejajo različni dokumenti, tako na ravni
mednarodnih povezav, katerih članica je Republika Slovenija, kot na ravni državne
ureditve (ustava, zakoni, predpisi) in posamezne delovne sredine (interni pravilniki,
navodila). Med tujimi dokumenti omenimo Evropski kodeks dobrega ravnanja javnih
uslužbencev (Evropski varuh za človekove pravice) in Načela etičnega ravnanja v javnem
sektorju (priporočilo OECD). Evropski kodeks dobrega ravnanja javnih uslužbencev
poudarja pravico vsakega državljana EU, da institucije in organi Unije njegove zadeve
obravnavajo nepristransko, pravično in v razumnem roku. Omenjena pravica vključuje
pravico vsake osebe, da pred sprejetjem kakršnega koli posamičnega ukrepa v njeno
55

škodo pove svoje mnenje, pravico vsake osebe do dostopa do zadeve, ki se nanaša nanjo
ter obveznost uprave, da navede razloge za svoje odločitve (Stare, 2011, str. 4).
Etika se v obliki pravnih norm postopoma vključuje v zakonodajo na področju javnega
sektorja v Sloveniji, kar je tudi posledica priporočil Sveta Evrope (npr. Evropski kodeks
ravnanja za politično integriteto lokalnih in regionalnih izvoljenih predstavnikov iz leta
1999). Odbor ministrov Sveta Evrope je leta 2000 sprejel Priporočilo o pravilih ravnanja za
državne oziroma javne uslužbencev, v katerem poudarja vlogo javne uprave v
demokratičnih družbah ter javnih uslužbencev, kot ključnih elementov javne uprave s
posebnimi dolžnostmi. Izpostavlja tudi pomen dostopa do informacij, javnosti in odprtosti
javne uprave. Na podlagi teh usmeritev je bil istega leta pripravljen Evropski kodeks
javnih uslužbencev z namenom ozaveščanja javnosti in spodbujanja etičnih vrednot kot
sredstev za preprečevanje korupcije (Božič in Hadžimulić, 2010, str. 120).
Izziv slovenske javne uprave je odzivati se na usmeritve Evropske skupnosti, oblasti in na
spremembe delovanja realnega sektorja v povezovanju tradicionalnih vrednot z novimi
koncepti javnega managementa ter uveljavitev etičnih načel in standardov na ravni oblasti
in uslužbencev (Božič in Hadžimulić, 2010, str. 14). Pravno podlago za etično upravno
delo javnih uslužbencev z načeli in standardi javne etike pri nas vsebujejo: Ustava RS,
Zakon o splošnem upravnem postopku, Zakon o javnih uslužbencih, Zakon o
preprečevanju korupcije, Uredba o upravnem poslovanju, Uredba o ukrepih za varovanje
dostojanstva zaposlenih v organih državne uprave, Kodeks ravnanja javnih uslužbencev
ter Politika kakovosti slovenske javne uprave. Kodeks ravnanja javnih uslužbencev velja za
zaposlene v državnih organih, upravah samoupravnih lokalnih skupnostih, javnih skladih,
javnih agencijah in drugih osebah javnega prava, ki pretežno izvajajo upravne naloge,
smiselno pa se uporabljajo tudi za ministre in druge funkcionarje. Vlada RS in nekateri
organi državne uprave so lastna načela in standarde formalizirali v obliki kodeksov, na
primer: Kodeks ravnanj javnih uslužbencev (2001), Etični kodeks Vlade RS (2005), Kodeks
policijske etike (2008), Kodeks vojaške etike Slovenske vojske (2009), Kodeks etike
Upravne enote Krško (2009) (Božič in Hadžimulić, 2010, str. 120).
Ravno tako zahteva etično ravnanje tudi Kodeks etike javnih uslužbencev v državnih
organih in organih lokalnih skupnosti (2011), ki tej tematiki namenja kar dve vodili. Od
javnih uslužbencev se zahteva pošteno ravnanje, kjer s svojim delom ter ravnanjem
skrbijo za ugled uslužbencev ter celotne države. Delovati morajo spoštljivo, zaupanja
vredno ter častno (4. vodilo). V vsakem položaju pa morajo javni uslužbenci delovati
iskreno ter zanesljivo, kjer odnos temelji predvsem na spoštovanju ter osebnem
dostojanstvu (9. vodilo).
5.4.1.3

Etična pravila javnih uslužbencev

Posameznik pri svojem delu ravna po formalnih in neformalnih pravilih. Formalna pravila
zagotavljajo doslednost, kontinuiteto, nadzor in odgovornost. Neformalna pravila pa
pomagajo pri razvijanju organizacijske kulture, pri ustvarjanju običajev in norm ravnanja,
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pomagajo razvijati harmonijo v medsebojnih odnosih. Kaj vpliva na javne uslužbence, da
ravnajo etično in neetično, kaj bi morali storiti za spoštovanje etičnega kodeksa, pa sta
gotovo vprašanji, ki si jih zastavlja vodilno osebje, politiki in javnost (Brejc, 2004, str. 79).
Na (ne)etično ravnanje javnega uslužbenca vplivajo številni dejavniki, kot so osebnostne
lastnosti javnega uslužbenca, izobrazba, profesionalna socializacija, sodelavci, vodilno
osebje, delovno okolje in splošne družbene razmere (Brejc, 2004, str. 79).
Človekova osebnost je lahko ovira pri upoštevanju etičnega kodeksa. Javni uslužbenec z
dvajsetletno prakso, za katerega so stranke (občani) nujno zlo, se ne bo nenadoma
spremenil, da bi bil prijazen do strank. Bistvena vrednota javnega uslužbenca je služenje
javnosti, to pomeni, da mora imeti javni uslužbenec posebno veselje za delo z ljudmi in
željo, da bi jim pomagal (Brejc, 2004, str. 79).
Opravljanje poklica lahko temelji na posebnem etičnem kodeksu, ki zavezuje tudi tiste, ki
so zaposleni v javni upravi. Znano je, da najbližji sodelavci močno vplivajo drug na
drugega, zato je od prevladujočega ozračja v skupini tudi upoštevanje etičnih načel.
Vodilno osebje lahko daje dober ali slab zgled in je zato od njega veliko odvisna etičnost
javne uprave. Vsaka organizacija s svojo organizacijsko kulturo podpira in uveljavlja
določene vrednote. Če v družbenem okolju prevladuje nedemokratični etos, ni mogoče
pričakovati, da se bo razvijala demokratična kultura (Brejc, 2004, str. 79).
Da bi spodbudili oziroma zagotovili spoštovanje etičnega kodeksa, je zagotoviti ustrezen
nadzor nad delovanjem javnih uslužbencev. Tu mislimo najprej na notranji nadzor, ki ga
opravlja vodilno osebje in na zunanji nadzor, tega pa opravljajo pravosodni organi, varuh
človekovih pravic in javnost. Posebnega pomena je usposabljanje zaposlenih, ki ima lahko
različne učinke. Toda prav lahko se zgodi, da usposabljanje nima pravega učinka, ker
vodilni javni uslužbenci zahtevajo dobesedno spoštovanje etičnega kodeksa, sami pa
ravnajo neetično. Še tako dober etični kodeks ne bo imel pravega učinka, če ga vrh
uprave ne bo upošteval, hkrati pa to zahteval od uslužbencev (Brejc, 2004, str. 80).
Jasna opredelitev vrednot zmanjšuje in odvrača negativna ravnanja, kot so nepoštenost,
pristranskost, nepotizem, krivičnost in razna kriminalna dejanja. Javna objava etičnega
kodeksa še ne zadostuje, da bi se javni uslužbenci po njem ravnali. Potrebni so sistemski
pogoji, kot na primer (Brejc, 2004, str. 75):
• mehanizmi upravnega prava, kot so nadzor nad odločitvami uprave, svoboda
obveščanja;
• pravna zaščita tistih, ki razkrivajo nezakonito in neetično ravnanje;
• učinkovita uporaba kazenskega prava, posebej, kadar gre za korupcijo;
• učinkovito nadzorstvo nad delom uprave;
• sistematično usposabljanje zaposlenih na tem področju in načrtna, stalna podpora
uveljavljanju etičnega kodeksa.
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5.4.1.4

Neetično ravnanje

Etika v javni upravi je danes vse bolj aktualen segment javne uprave, o kateri se danes
večinoma govori v povezavi z odkritimi nepravilnostmi, kot so na primer korupcija,
diskriminacija ali kršitev zakonodaje, ki jih zagrešijo javni uslužbenci. Neetično ravnanje je
v javni upravi najpogosteje prisotno kot korupcija, diskriminacija in nasilje na delovnem
mestu. Javni uslužbenci pa so podvrženi še drugim oblikam neetičnega ravnanja, ki je
povezano z zlorabo uradnega položaja s prednostno obravnavo sorodnikov in prijateljev,
zanemarjanjem zakonite dolžnosti in s protipravnimi dejanji s prisvajanjem državnih
sredstev v zasebne namene, zamolčanje uradnih sporočil državljanom, zanemarjanjem
zakonitosti, upravnih in drugih nalog in vedenjem, ki ni v skladu z etičnimi normami
(Černalogar, 2005).

5.5

NAČELO PREPOVEDI SPREJEMANJA DARIL

Darila so bila v preteklosti razumljena kot neke vrste kompenzacija za opravljeno upravno
nalogo, čeprav je uporabnik poravnal upravno takso, ki načeloma pomeni povrnitev
materialnih stroškov v zvezi z opravljanjem upravnih nalog javnega uslužbenca (Čater,
2004, str. 32). Zaradi preprečevanja morebitne napačne interpretacije delovanja javnih
uslužbencev, predvsem korupcije, je Zakon o javnih uslužbencih in ostalih pravnih virih
postavil jasno mejo, kdaj šteje prejem darila kot nezakonito ravnanje.
Javni uslužbenec, ki opravlja javne naloge, ne sme sprejemati daril v zvezi z opravljanjem
službe, razen protokolarnih 34 in priložnostnih 35 daril manjše vrednosti (ZJU, 11. člen).
Omejitve veljajo tudi za zakonca funkcionarja oziroma za osebo, s katero živi v zunaj
zakonski skupnosti, pa tudi za otroke in posvojence, starše in druge osebe, ki živijo z njim
v istem gospodinjstvu (ZNOJF-1, 6. člen).
Darila, ki presegajo dovoljeno vrednost, postanejo last delodajalca, kar pa mora javni
uslužbenec darovalca tudi opozoriti. Če ta pri darilu vztraja, mora javni uslužbenec darilo
izročiti delodajalcu oziroma organu delodajalca, ki je pooblaščen za delo z darili. V seznam
daril se vpišejo podatki o sprejemu darila, vrednost, oseba, ki je nedovoljeno darilo dala v
dar (Vodovnik, 2010, str. 3).
Večna polemika glede načela prepovedi sprejemanja darila se nanaša na samo vrednost
daril, katero je včasih zelo težko določiti ter ali torej darila manjše vrednosti ne vplivajo na
delovanje in odločanje javnega uslužbenca, kar je natančno določeno v 18. členu etičnega
kodeksa (Petavs, 2002, Finance). V raziskavi, ki je bila opravljena leta 2008, je
ugotovljeno, da so med uslužbenci pomembne razlike v doživljanju pojava korupcije glede
34

Za protokolarna darila se štejejo darila predstavnikov drugih držav in mednarodnih organizacij, dana ob

obiskih, gostovanjih ali drugih priložnostih, ter druga darila, dana v podobnih okoliščinah (ZPKor, 24. člen).
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Za priložnostna darila manjše vrednosti se štejejo darila, ki ne presegajo vrednosti 15.000 tolarjev (62,59

€), oziroma katerih skupna vrednost v posameznem letu ne presega 30.000 tolarjev (125,19 €), če so prejeta
od iste osebe (ZPKor, 24. člen).
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na spol, glede na funkcijo, ki jo uslužbenec opravlja, in glede na njegovo pripadnost
notranji organizacijski enoti (Mevc in Pagon, 2008, str. 99−107), zato je bistvenega
pomena, da se daje večji poudarek obravnavi in nadzoru korupcije glede na določen
kriterij.
5.5.1

KORUPCIJA

Pojem korupcije v različnih državah različno razlagajo. To pomeni, da ni na razpolago
enotno sprejetje definicije korupcije. Primeri kažejo, da kar je označeno kot korupcija v
eni državi, je v drugi lahko skoraj običajno ravnanje. Vsekakor pa kot korupcijo povsod
razumejo nepravilno vedenje. Vendar ne vsako nepravilno vedenje. Mogoče je razlikovati
tri stopnje nepravilnega vedenja (Kavčič, 2003, str. 219):
• protizakonito vedenje, ki pomeni kršenje pozitivnih zakonov,
• neetično vedenje, ki sicer ne pomeni kršenja zakonov, temveč kršenje etičnih
norm, ki veljajo v neki družbi in
• neprimerno vedenje, ki je še blažja oblika nepravilnega vedenja in ne pomeni
izrazitega kršenja etičnih norm.
Korupcija je definirana kot vsaka kršitev36 dolžnega ravnanja z namenom pridobiti korist
zase ali za drugega. Pri vseh ravnanjih, ki jih dojemamo kot korupcijo, je bistven
koruptivni namen37 (Korupcija, 2012).
V svetu obstaja veliko različnih pojmovanj korupcije, ena bolj znanih je definicija Sveta
Evrope, ki korupcijo definira kot "katerokoli dejavnost oseb, ki jim je zaupana odgovornost
v javnem ali zasebnem sektorju, s katero se kršijo svoje dolžnosti, ki izhajajo iz statusa
javnih uslužbencev, uslužbencev v zasebnem sektorju, neodvisnih agencij in drugih
razmerij te vrste in je usmerjena v pridobivanje kakršnihkoli nezasluženih koristi zase in za
druge" (Korupcija, 2012).
V slovenskem prostoru se je do nedavnega pod pojmom korupcije razumelo koruptivna
kazniva dejanja (neupravičeno sprejemanje in dajanje daril, sprejemanje in dajanje daril
za nezakonito posredovanje, jemanje in dajanje podkupnine, sprejemanje podkupnine pri
volitvah ter nekoliko manj znano kaznivo dejanje kršitve proste odločitve volivcev), vendar
pa je korupcijo potrebno razumeti tudi nekoliko širše. Novo in trenutno uporabljeno
definicijo korupcije je prinesel Zakon o preprečevanju korupcije, vsebuje pa jo tudi sedaj
veljavni Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije, ki korupcijo definira kot vsako
kršitev dolžnega ravnanja uradnih oziroma odgovornih oseb v javnem ali zasebnem
sektorju, kot tudi ravnanje oseb, ki so pobudniki kršitev ali oseb, ki se lahko s kršitvijo

36

Kršitev je lahko storitev (ko nekdo stori nekaj, česar ne bi smel) ali pa opustitev (ko nekdo ne stori nečesa,

kar bi moral), korist pa premoženjska ali nepremoženjska (vrsta, oblika, vsebina niso pomembne), obljubljena,
ponujena ali že dana oziroma pričakovana, zahtevana ali že sprejeta (Korupcija, 2012).
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O takšnem namenu govorimo, ko je korist obljubljena ali dana z namenom, da bi vzpodbudila ali nagradila

kršitev dolžnega ravnanja oziroma, ko je korist sprejeta za poplačilo dolžnega ravnanja (Korupcija, 2012).
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okoristijo, zaradi neposredno ali posredno obljubljene, ponujene ali dane oziroma
zahtevane, sprejete ali pričakovane koristi zase ali za drugega (Korupcija, 2012).
Korupcija predstavlja strokovni problem. Poleg vpletenih moralnih vidikov, je korupcija
tudi pomembna ovira za zdrav gospodarski razvoj mnogih držav (Espersen, 2012).
5.5.1.1

Pojem korupcije v javni upravi

Ko govorimo o korupciji v javni upravi, navadno mislimo na kazniva dejanja, ki so
povezana z dajanjem in sprejemanjem daril, zaradi katerih prejemnik darila ali nagrade ali
tudi kakšne druge koristi opravi ali opusti kakšno uradno dejanje. V širšem, življenjskem
pomenu pa se utrjuje prepričanje, da gre pri korupciji v javni upravi predvsem za zlorabo
javnega položaja za pridobitev koristi zase ali za koga drugega (Dobovšek, 2002, str. 13).
Korupcija v javni upravi se tako najpogosteje kaže kot vplivanje na javne uslužbence, da
izdajajo dovoljenja, zaračunavajo nižje takse, dovoljujejo tihotapljenje nedovoljenih
dobrin, sklepajo pogodbe z goljufivim namenom, podaljšujejo postopke ob prekršitvi
zakonov, izdajajo potrdila za lažno vsebino in podobno (Brezovšek in Haček, 2004, str.
216). Kordež piše o korupciji v državni upravi kot bolezni, ki se širi z vrha navzdol. To
pomeni, da so vpleteni tudi javni uslužbenci z vrha hierarhične lestvice38 (Bačlija in Haček,
2007, str. 89).
Elementi, ki opisujejo korupcijo v javni upravi, so (Dobovšek, 2002, str. 47):
• korupcija je proces, v katerega sta vpleteni najmanj dve osebi, od katerih je
najmanj ena zaposlena v javnem sektorju;
• korupcija je vedno namenska;
• korupcija predstavlja nedovoljeno zlorabo javnega interesa za zasebno korist;
• korupcija je kršenje moralne norme;
• korupcija je kršenje pravne norme;
• s korupcijo se rušijo temelji demokratičnega razvoja, pravne države in vladavine
prava.
Korupcija se v družbi lahko pojavlja na mikro, srednjem in makro nivoju. Prav takšna
delitev nam omogoča, da lahko po pregledu razširjenosti korupcije v družbi ocenimo, na
katerem nivoju se korupcija nahaja in v kakšni obliki, da lahko sprejmemo strategijo, kako
bomo korupcijo odpravili (Dobovšek, 2002, str. 46).
Cilj takšne strategije je, da najprej spoznamo korupcijo in njene oblike ter nato pristopimo
k njenemu odpravljanju (Dobovšek, 2002, str. 46).
• Po Dobovšku (Brezovšek in Haček, 2004, str. 223) se korupcija na mikro ravni
kaže v obliki majhnih daril javnim uslužbencem, za usluge, ki bi jih ti morali storiti
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Ti imajo več pooblastil in moč. Takšen javni uslužbenec lahko, če ima moč, otežuje delo drugim in škoduje

sistemu, tako se lahko začne obnašati, kot da je institucija njegova last oziroma izrablja moč in pooblastila, ki
so mu zaupana, za zasebno korist. Celoten sistem tako postane moralno vprašljiv (Bačlija in Haček, 2007, str.
89).
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že po svoji dolžnosti. Značilnost korupcije na tej ravni je, da je razširjena med
javnimi uslužbenci na nižjih ravneh organizacije, ki ima opravka z dokumentacijo in
izdajo dovoljenj, ter da višina »podkupnine« ne dosega povprečne mesečne plače
javnega uslužbenca.
Korupcija na srednjem nivoju zajema javne uslužbence na višjem nivoju. Najbolj
razširjena je takšna korupcija na lokalnem nivoju, kjer se s pooblastili lokalnih
odlokov kreira politika lokalne skupnosti. Korupcijo ponujajo mlajši podjetniki ali
interesne skupine, s korupcijo pa se dosegajo ustrezni predpisi in rešitve, ki so v
pristojnosti srednjega nivoja javnih uslužbencev. Za zlorabo svoje pristojnosti
uslužbenci dobijo večja darila, ki dosegajo velikost nekaj več deset povprečnih
plač, odvisno od tega, koliko oseb je vpletenih in koliko dokumentacije ali uslug je
potrebno pridobiti (Dobovšek, 2002, str. 47).
Makro nivo korupcije je povezan z vladnimi naročili, sklepanjem večjih pogodb, z
opravljanjem večjih del v državi (npr. gradnja infrastrukture) ter z ostalimi večjimi
investicijami. Odvija se s pomočjo zlorab funkcij in položajev, politične moči, s
pomočjo zlorabe družbenega statusa. Takšne oblike korupcije ostajajo navadno
skrite, če pa se slučajno odkrijejo, ostajajo glavni akterji neodkriti. Običajno gre za
predstavnike elit, ki s pomočjo korupcijskih dejanj pretakajo ogromne količine
denarja (Dobovšek, 2002, str. 47).

Korupcijo lahko delimo tudi na malo in veliko. Mala pomeni administrativno korupcijo,
torej zasebna plačila javnim uslužbencem, kjer bi ti izkrivili predpisane implementacije
uradnih pravil in politik. Velika korupcija pa pozna dve obliki. Prva oblika velike korupcije
je ujetost države ali »state capture«, pri čemer gre za oblikovanje osnovnih pravic igre
oziroma zakonov in podzakonskih predpisov preko nezakonitih in tudi netransparentnih
zasebnih plačil javnim uslužbencem in druga, vplivanje se nanaša na sposobnost podjetja,
da vpliva na oblikovanje osnovnih pravil igre, ne da bi za to potreboval zatekati k
zasebnim plačilom javnih uslužbencev (Bačlija in Haček, 2007, str. 89).
Znotraj državnih institucij pa lahko korupcijo delimo na zunanjo in notranjo, individualno
in institucionalno, materialno, politično in psihično. Pod zunanjo ali eksterno korupcijo
uvrščamo dejanja, kot so plačevanje storitev ali opustitev uradnih dejanj ali pa dajanje
daril. Če posameznik začne podkupovati nadrejene ali podrejene, pa govorimo o notranji
korupciji. Individualna korupcija omogoča veliko mero varnosti in diskretnost za vse
vpletene, ker imata obe strani interes, da ne bi bili odkriti, krivda za takšen prestopek leži
na obeh vpletenih straneh v korupciji, zato je izredno težko razbrati, dokazati krivdo
dejanju. Prav zato je individualna korupcija tako pogosta. Institucionalna korupcija
povzroča razpad družbenih vrednot, zato je tudi bolj nevarna. Pojav spremljajo podobni
procesi v oblasti in politiki. Posledice te oblike korupcije so strah, negotovost ter prizadeta
morala ljudi. Materialno podkupovanje je najbolj razširjena oblika korupcije, saj prinaša
takojšnji učinek, hkrati pa je otežkočeno njeno odkrivanje. Politična korupcija v državnem
sektorju je zaradi moči oblasti zgodovinsko pogojena, kljub depolitizaciji državnih služb.
Edina možna rešitev boja proti politizaciji je profesionalizacija dela, vendar se kljub temu
politika nenehno vtika v delo državnih služb (Bačlija in Haček, 2007, str. 89).
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5.5.1.2

Mednarodna in domača pravila o korupciji

Čeprav se za korupcijo trdi, da je stara kot človeštvo, je mednarodna skupnost začela s
sprejemanjem mednarodnih pravnih aktov s tega področja šele konec prejšnjega
tisočletja. Vsebina večine teh aktov je že uresničena v veljavni slovenski zakonodaji.
Zaradi povezav z organiziranim kriminalom in mednarodne razsežnosti korupcije je nujno
mednarodno sodelovanje v boju zoper korupcijo, saj so kazniva dejanja, povezana s
korupcijo, vse bolj mednarodno obarvana. Zato so se države članice Združenih narodov
obvezale, da sprejmejo skupna načela v boju zoper korupcijo, ki zavezujejo vse članice
(Komisija za preprečevanje korupcije, 2013).
Mednarodna pravna ureditev
Komisija je aktivno udeležena v mednarodnem sodelovanju in zastopa Republiko Slovenijo
v mednarodnih organizacijah, kot so: OECD (Organizacija za gospodarsko sodelovanje in
razvoj), OZN (Organizacija združenih narodov), Svet Evrope in GRECO (Skupina držav
Sveta Evrope za boj proti korupciji), EPAC/EACN (organizacija Evropskih partnerjev v boju
proti korupciji) in IACA (Mednarodna akademija za boj proti korupciji).
•

Organizacija za gospodarsko sodelovanje in razvoj – OECD

OECD je leta 1997 sprejel konvencijo, ki se bojuje proti podkupovanju javnih uslužbencev
v mednarodnem poslovanju, katera je stopila v veljavo leta 1999. Slovenija je pred tem
sodelovala v Delovni skupini OECD proti podkupovanju tujih javnih uslužbencev, od leta
2001 pa jo obvezuje tudi ta konvencija (Komisija za preprečevanje korupcije, 2013).
•

Organizacija združenih narodov − OZN

Leta 1999 je OZN sprejela Globalni program Združenih narodov proti korupciji. Ta
predvideva dva tipa organov za preprečevanje korupcije v državah. Strateške,
usklajevalne in preventivne naloge ima prvi organ, drugi organ pa preiskovalne naloge.
Univerzalna konvencija o korupciji je najpomembnejši projekt OZN (Komisija za
preprečevanje korupcije, 2013).
•

Svet Evrope in Skupina držav Sveta Evrope za boj proti korupciji (GRECO)

Leta 1996 je Svet Evrope kot eno svojih prioritet začel izvajati akcijski program proti
korupciji. Leta 1997 je bila sprejeta resolucija z delovnim naslovom "20 vodilnih načel v
boju zoper korupcijo", ki je opredelila področja, na katerih je ukrepanje držav nujno in jih
je potrebno vključiti v njihove strategije boja proti korupciji. Sicer osrednji pravni akt
Sveta Evrope v boju proti korupciji predstavlja Kazenskopravna konvencija o korupciji
(Criminal Law Convention on Corruption), ki je postala odprta za podpis 27. januarja
1999, Slovenija pa jo je ratificirala 12. maja 2000 (Komisija za preprečevanje korupcije,
2013). V okviru Sveta Evrope je leta 1999 začela delovati Skupina držav za boj proti
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korupciji (GRECO – Council of Europe's Group of States against Corruption), pri čemer je
bila Slovenija ena od 19 ustanovnih članic te skupine. Osnovna naloga GRECO je nadzor
nad bojem proti korupciji v državah članicah. V ta namen izvaja ocenjevalne postopke o
zakonodajah držav, institucionalni ureditvi boja zoper korupcijo in praktičnih dosežkih na
tem področju (Komisija za preprečevanje korupcije, 2013).
•

Organizacija Evropskih partnerjev v boju proti korupciji − EPAC/EACN

Organizacija Evropskih partnerjev v boju proti korupciji (EPAC – European Partners
Against Corruption) združuje 63 organizacij iz 33 evropskih držav. Je formalna mreža, ki
omogoča lažjo obravnavo čezmejnih primerov korupcije, predstavlja prostor za strokovne
razprave in na splošno lajša pretok relevantnih informacij med organizacijami, še posebej
primerov dobre prakse. Leta 2004 je bila na letni konferenci EPAC na Dunaju dana
pobuda, ki je vodila v oblikovanje še ene formalne mreže povezav med državnimi organi,
vključenimi v boj proti korupciji, in sicer EACN (European Anti-Corruption Contact Network
– Evropsko združenje za preprečevanje korupcije). Dokončno je bila potrjena z odločbo
Sveta Evrope 24. oktobra 2008 na Svetu ministrov za pravosodje in notranje zadeve,
formalno pa ustanovljena 6. novembra 2009 na konferenci EPAC v Novi Gorici (Komisija
za preprečevanje korupcije, 2013).
•

Evropsko združenje za preprečevanje korupcije (EACN – European Anti-Corruption
Contact Network)

Evropsko združenje za preprečevanje korupcije je organizacija, specializirana za
preprečevanje in zatiranje korupcije, v kateri sodelujejo vse specializirane protikorupcijske
službe, agencije in organi 27 držav članic EU. Služi kot platforma za izmenjavo dobrih
praks, najboljših rešitev na zakonodajnem in institucionalnem področju, izmenjavo kadrov
in kot sredstvo pritiska na organe ter organizacije EU in njenih držav članic v smeri
neodvisnega, objektivnega in profesionalnega preprečevanja ter zatiranja korupcije
(Komisija za preprečevanje korupcije, 2013).
•

Mednarodna akademija za boj proti korupciji – IACA

Mednarodna akademija za boj proti korupciji (IACA – International Anti-Corruption
Academy) je samostojna mednarodna organizacija za izobraževanje, poklicno
usposabljanje in raziskovanje na področju boja proti korupciji, predstavlja pa tudi pogoj za
povezovanje in mednarodno sodelovanje v boju proti korupciji. Akademija je nastala kot
skupna iniciativa Urada Združenih narodov za droge in kriminal (UNDOC – United Nations
Office on Drugs and Crime), Evropskega urada za boj proti goljufijam (OLAF), Republike
Avstrije in drugih deležnikov, med njimi tudi Slovenije, kot odziv na razširjenost korupcije
po svetu in odgovor na pomanjkljivosti obstoječega izobraževanja na temo preprečevanja
in zatiranja korupcije (Komisija za preprečevanje korupcije, 2013).
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•

Evropska unija

EU se bojuje proti vsem oblikam korupcije v državah članicah, tako v njihovih institucijah
kot tudi v državah izven Evropske unije. Usmerjena je predvsem v spodbujanje in
usmerjanje držav članic, da le-te izboljšujejo ter uporabljajo mehanizme za odkrivanje in
preprečevanje korupcije. Usmerjena je tudi v spodbujanje članic, da izobražujejo kadre za
namene preprečevanja vseh oblik korupcije. Ker se zakoni o preprečevanju korupcije ne
izvajajo dosledno, ter je korupcija vedno večji družbeni problem, se je Evropska komisija
lotila priprave skupnega pristopa k preprečevanju korupcije. Od leta 2012 se bodo vsako
drugo leto izvajale ocenitve napredka posamezne države v boju proti korupciji. Kot pogoj
vstopa države k članicam EU pa se bo dodala tudi strožja zahteva po preprečevanju
korupcije v tisti državi (Komisija za preprečevanje korupcije, 2013).
•

European Anti-Fraund Unit – OLAF

Evropski urad za boj proti goljufijam (OLAF ─ European Anti-Fraud Office) deluje v okviru
Evropske komisije, kateri ima nalogo, da zaščiti finančne interese EU ter preprečuje
neustrezna ravnanja znotraj držav članic ter evropskih institucij. Kot neustrezna ravnanja
navaja bolj proti korupciji in prevaram. Državam članicam zagotavlja tudi tehnično znanje
ter daje podporo v boju proti nepravilnostim. Svojo dodano vrednost pa kaže tudi pri
oblikovanju strategije EU za boj proti prevaram ter kot pobudnik predlogov zakonov, na
tem področju (Komisija za preprečevanje korupcije, 2013).
Domača pravna podlaga
V Republiki Sloveniji je bil dolgo edini predpis, ki je govoril o korupciji, materialni
kazenskopravni predpis, ki je določal kazniva dejanja z elementi korupcije. Šele leta 2004
je država začela s sprejemanjem posebnih pravnih aktov o korupciji – najprej posebnega
zakona, nato nacionalne protikorupcijske strategije in potem še poslovnika o delu
komisije, sledili pa so na teh pravnih aktih utemeljeni različni podzakonski akti.
• Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije.
• Zakon o preprečevanju korupcije.
• Poslovnik Komisije za preprečevanje korupcije.
• Resolucija o preprečevanju korupcije v Republiki Sloveniji.
• Akcijski načrt o uresničevanju resolucije.
• Pravilnik o omejitvah in dolžnostih funkcionarjev v zvezi s sprejemanjem daril.
• Zakon o nezdružljivosti opravljanja javne funkcije s pridobitno dejavnostjo.
• Pravilnik o spremembi Pravilnika o omejitvah in dolžnostih funkcionarjev v zvezi s
sprejemanjem daril.
Korupcijo pa prepričuje tudi Kodeks etike javnih uslužbencev v državnih organih
organih lokalnih skupnosti iz leta 2011, kjer v 7. vodilu določa, da javni uslužbenec
sme sprejemati nikakršne ugodnosti, ki bi vplivale na njegovo odločitev. Ob enem
morajo biti ravnanja javnih uslužbencev profesionalna, nepristranska ter neodvisna
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zasebnih interesov.
5.5.1.3

Boj proti korupciji

Analitiki, ki so se začeli ukvarjati z negativnimi učinki korupcije, so med najpogostejše
negativne učinke korupcije našteli naslednje (Dobovšek, 2012, str. 81):
• korupcija zmanjšuje investicije v skorumpirano državo in s tem posredno na daljši
rok zmanjšuje gospodarsko rast;
• zmanjšuje se produktivnost, saj z napačnimi ali neuporabnimi investicijami
izkrivljeno prikažemo dejansko stanje, ki ne bo prineslo pozitivnih učinkov. Tisti, ki
sprejema odločitev, bolj skrbi za svojo provizijo, kot pa za ekonomski učinek
projekta. Ker je provizija po navadi v odstotku od projekta, se zavzemajo za dražje
rešitve;
• korupcijski posli zaradi visokih stroškov in nepotrebnih investicij vplivajo na
poslabšanje družbene infrastrukture (promet, zdravstvo, energija itd.).
Infrastruktura zaradi slabih investicij in nekompatibilnosti ne more delovati
stoodstotno, ko pa stanje skušamo popraviti, to vodi v še večje stroške in nove
priložnosti za korupcijo;
• korupcija zmanjšuje davčni priliv, saj tisti, ki so zadolženi za pobiranje davkov, ne
poberejo davkov v celoti, ampak del sredstev prilivajo v svoj žep. Tisti, ki plačujejo
davke pa so zadovoljni z manjšim plačilom. Še posebej je pojav izpostavljen pri
uvozu in izvozu dobrin;
• korupcija izkrivi uravnovešenost državnega proračuna. Bolj ubogljivi in
nepokvarjeni sektorji dobijo še manj sredstev, kar pa rezultira v poslabšanju
standarda najrevnejšega sloja prebivalstva;
• korupcijsko stanje v državi prestraši tuje investitorje, da si ti ne upajo investirati v
projekte;
• korupcijski denar se porazdeli med slojem, ki ima boljše položaje in zveze, najnižji
sloji pa jo morajo plačevati, da prihajajo do osnovnih storitev, kar vodi v
obubožanje teh slojev.
V Sloveniji imamo na področju boja proti korupciji dejavne predvsem tri organe: Komisija
za preprečevanje korupcije (predhodnik tudi Urad za preprečevanje korupcije), policijo in
državno tožilstvo.
Komisija za preprečevanje korupcije je samostojen in neodvisen državni organ. Komisija ni
organ odkrivanja in pregona v predkazenskem ali kazenskem postopku, ima pa določena
izvršilna, nadzorstvena in preiskovalna pooblastila. Komisijo v ožjem pomenu sestavljajo
trije člani – predsednik in dva namestnika – ki o vsebinskih odločitvah odločajo na sejah, v
širšem pomenu pa komisija predstavlja državni organ z vodstvom, zaposlenimi v Uradu
komisije, Službi za nadzor in preiskave ter Centru za integriteto in preventivo. Komisija je
ustanovljena na podlagi Zakona o preprečevanju korupcije (ZPKor) ter Konvencije ZN proti
korupciji (UNCAC), ki od držav članic priporoča ustanovitev neodvisnega organa za
omejevanje korupcije. Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije (ZIntPK) je
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pomembno razširil njene naloge in pristojnosti ter uvedel drugačen – od politike bolj
neodvisen – sistem imenovanja vodstva komisije, ki ga sedaj imenuje predsednik države
na predlog posebne komisije. Komisija je v okviru razširjenih pristojnosti med drugimi
postala prekrškovni organ, poleg tega pa je pristojna za zaščito prijaviteljev, izvajanje
nadzora nad lobiranjem ter oblikovanje in nadzor nad izvajanjem načrtov integritete
(Komisija za preprečevanje korupcije, 2013).
Drugi organ je policija, ki je po Zakonu o policiji zadolžena za preprečevanje, odkrivanje in
preiskovanje kaznivih dejanj in prekrškov s področja korupcije, nadalje za odkrivanje in
prijetje storilcev, iskanja oseb, ki so kakorkoli povezane z že storjeno ali še ne zagrešeno
korupcijo. V letu 2009 je Slovenska policija vzpostavila možnost anonimne e-prijave
korupcijskih kaznivih dejanj (Meško, 2012, str. 5).
Naslednji organ pa je Državno tožilstvo, ki kazniva dejanja, povezanih s korupcijo,
preganja po uradni dolžnosti ali na predlog drugega. V skladu z Zakonom o kazenskem
postopku je državni tožilec pristojen, da odkriva kazniva dejanja, izsledi storilce in usmerja
predkazenski postopek. Od preiskovalnega sodnika zahteva, da formalno začne preiskavo,
vloži obtožnico zoper osumljenca in se pritoži na sodbe, ki še niso pravnomočne. Leta
1999 sprejeti Zakon o državnem tožilstvu je prinesel boljšo pravno osnovo za delovanje
Skupine državnih tožilcev za posebne zadeve (SDTPZ), ki je začela z delom leta 1995. Ta
skupina je zadolžena za pregon storilcev kaznivih dejanj organizirane kriminalitete, kamor
sodi tudi korupcija, za katero je posebej omenjeno, da sodi v pristojnost te skupine.
Skupina deluje na celotnem slovenskem ozemlju. Okrožni tožilci imajo dolžnost obveščati
SDTPZ o primerih, ki sodijo v njeno pristojnost, kakor hitro zanje izvedo. Slovenija je že
aprila 2004 sprejela Zakon o ratifikaciji konvencije Združenih narodov proti
mednarodnemu organiziranemu kriminalu, kar je posledično pomenilo tudi spremembe
Kazenskega zakonika. Preprečevanje in zatiranje organizirane kriminalitete zato že nekaj
časa ne more biti več stvar posamezne države, temveč moramo vzpostaviti kar se da
učinkovito mednarodno sodelovanje. Bistveno za dober rezultat posebne tožilske skupine
je sodelovanje s policijo, bolje rečeno policijsko sodelovanje s tožilci (Meško, 2012, str. 6).
Medtem ko imajo tradicionalni protikorupcijski pristopi, kot sta na primer zatiranje in
preprečevanje, svoje prednosti, je vprašljivo, ali so primerni kot vodilna načela za
nadaljnje reformne ukrepe. Namesto tega morajo biti dopolnjeni z novimi navdihi. Še
posebej morajo novi pristopi spodbujati izdajstvo med koruptivnimi strankami,
destabilizacijo koruptivnih dogovorov, ne smejo dopustiti zakonitega izvajanja pogodb,
morajo škodovati delovanju koruptivnih posrednikov. V tem kontekstu obeta asimetrična
zasnova kazni, podkrepljena z oprostitvijo, dobro pot za nadaljnje pravne reforme
(Lambsdorff in Nell, 2006, str. 9). Različne strategije za preprečevanje korupcije se
ukvarjajo z integriteto, učinkovitimi postopki in transparentnimi pravili. Korupcija v
političnem prostoru privablja vse večje zanimanje v vedno večjih državah (OECD, str. 2).
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5.5.1.4

Stanje v Sloveniji

V Sloveniji so potekale različne raziskave na temo korupcije, vendar še vedno ne vemo in
po vsej verjetnosti nikoli ne bomo vedeli, v kolikšnem obsegu je korupcija prisotna pri
nas. Javnomnenjska raziskava Stališča o korupciji 2009 kaže, da v javnosti prevladuje
mnenje, da je v Sloveniji korupcije iz leta v leto več. 72 odstotkov anketiranih meni, da je
v primerjavi z obdobjem pred letom 1990 narasla. V raziskavi je zelo malo anketiranih
(4,6 odstotka), ki je osebno imelo izkušnjo s korupcijo. Kar 44 odstotkov meni, da
podkupnine v javnih službah sprejema precej javnih uslužbencev, 12 odstotkov pa je celo
mnenja, da jo sprejemajo skoraj vsi zaposleni v javnem sektorju. Kot najbolj koruptivne
kategorije ocenjujejo odvetnike, notarje, zdravnike in zdravstvene delavce. Tem
kategorijam sledijo inšpektorji, poslanci, sodniki in sodni uslužbenci. V primerjavi s
predhodno raziskavo je opazen dvig verjetnosti korupcije pri poslancih. Raziskava kaže
tudi na pozitivne premike v smeri zmanjševanja pasivnosti ljudi pri spopadanju s
korupcijo. Kar 55 odstotkov bi korupcijo prijavili. V večini primerov anketirani, ki so se
odločili, da korupcije ne bi prijavili, je predvsem iz razlogov negativnih posledic oziroma
ker menijo, da prijava ne bi imela učinka. Glavne razloge za korupcijo anketirani vidijo v
neučinkovitem pregonu korupcije, pomanjkljivi zakonodaji ter nizkih kaznih. Za boj proti
korupciji so najbolj zaslužni mediji in komisija za preprečevanje korupcije. Glede slednjega
je bila v raziskavi izrečena večinska podpora razširitvi njenega delovanja in povečanja
pristojnosti. Vse bolj pomembno pa je tudi delo policistov. V ospredju je območje
policijske uprave Koper. Slovenska policija je leta 2009 obravnavala 8552 kaznivih dejanj
na področju korupcije. Za povečanje boja proti korupciji lahko na spletni strani policije in
e-uprave opazimo tudi možnost anonimne prijave, kjer je bilo lansko leto podanih okoli
100 anonimnih prijav korupcije.
Ne glede na precej povečano število obravnavanih korupcijskih dejanj v letu 2009 pa je
Slovenija zagotovo med korupcijsko manj obremenjenimi državami članicami Evropske
unije, kar potrjujejo tudi mednarodne ankete in raziskave.
Kot rešitev boja proti korupciji zaposlenih v javni upravi se navajajo različne metode.
Pomembno je upoštevanje in vgrajevanje etičnih načel v ustavo, zakone in podzakonske
predpise, saj to določa pravilno ravnanje javnih uslužbencev. Potrebna je tudi zadostna
mera zaščite državljanov pred neetičnim obnašanjem javnih uslužbencev, ki ima temelj v
ustavi ter zakonih. Potrebno je etična načela čim natančneje opredeliti, da ne bi prihajalo
do dvoumnih tolmačenj, ob enem pa poostriti sankcije v primeru neetičnega ravnanja.
Potrebna je tradicionalna vloga sodne, zakonodajne in izvršilne veje oblasti v povezavi z
večjim nadzorom in večjo zavzetosto za preganjanje nezakonitega delovanja javnih
uslužbencev. Eden izmed dejavnikov, ki lahko pomaga zagotoviti delovanje javne uprave v
skladu z javnim interesom, pa so mediji in nadzor s strani javnosti, kar pa je posredno
povezano tudi z varuhom človekovih pravic in temeljnih svoboščin, ki lahko prav tako
vpliva na etične standarde v javni upravi.
Za preprečevanje korupcije in dvig etičnosti pri delovanju javne uprave ni dovolj samo
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besedna podpora določenim vrednotam, ampak je potrebno aktivno ukrepanje vseh
prebivalcev države.

5.6

NAČELO ZAUPNOSTI

Javni uslužbenci pri svojem delu naletijo na vrsto podatkov, ki imajo večjo ali manjšo
stopnjo zaupnosti, zato je toliko bolj pomembno, da je to poglavje posebej obravnavano v
celi vrsti pravnih virov, začeto že v sami Ustavi RS. V 38. členu Ustave RS je zagotovljeno
varstvo osebnih podatkov, kjer je prepovedana vsaka uporaba osebnih podatkov v
nasprotju z namenom njihovega zbiranja. Zakon o tajnih podatkih zavezuje, da se morajo
po tem načelu ravnati državni organi, organi lokalnih skupnosti, nosilci javnih pooblastil
ter drugi organi, gospodarske družbe in organizacije, ki pri izvajanju zakonsko določenih
nalog pridobijo ali razpolagajo s podatki ter posamezniki v teh organih (ZTP, 1. člen).
Javni uslužbenec mora varovati tajne podatke, ne glede na to, kako jih je izvedel.
Dolžnost varovanja velja tudi po prenehanju delovnega razmerja. Dolžnost varovanja
tajnih podatkov velja, dokler delodajalec javnega uslužbenca te dolžnosti ne razreši (ZJU,
12. člen). Zakon o varstvu osebnih podatkov v 9. členu navaja pravne podlage, ki se
nanašajo na javni sektor, pomembna pa je tudi Konvencija o varstvu posameznika glede
na avtomatsko obdelavo osebnih podatkov že iz leta 1981. Poleg varovanja vrsto različnih
podatkov, pa je pomembni segment tudi varovanje poklicne skrivnosti, katero obravnava
Zakon o delovnem razmerju. Delavec ne sme izkoriščati za svojo osebno uporabo ali izdati
tretjemu delodajalčevih poslovnih skrivnosti, ki jih kot take določi delodajalec, in ki so bile
delavcu zaupane ali s katerimi je bil seznanjen na drug način. Za poslovno skrivnost se
štejejo tudi podatki, za katere je očitno, da bi nastala občutna škoda, če bi zanje izvedela
nepooblaščena oseba. Delavec je odgovoren za kršitev, če je vedel ali bi moral vedeti za
tak značaj podatkov (ZDR-1, 38. člen). Da je varovanje podatkov res pomembno, lahko
vidimo iz ukrepa države, ki je za ta namen ustanovila poseben Urad Vlade RS za
varovanje tajnih podatkov, kateri spremlja stanje na področju določanja in varovanja
tajnih podatkov ter skrbi za izvrševanje sprejetih mednarodnih obveznosti in mednarodnih
pogodb o varovanju tajnih podatkov (Čater, 2004, str. 34). Sredstva, podatke ter druge
vire pa lahko javni uslužbenci uporabljajo samo za to določene namene, kar zahteva 6.
vodilo Kodeksa etike javnih uslužbencev v državnih organih in organih lokalnih skupnosti.
5.6.1

TAJNI PODATEK

Ministrstvo za notranje zadeve je eden od organov, ki upravlja z osebnimi in s tajnimi
podatki. Ključna zakona, h katerima je pri tem zavezan, sta Zakon o varstvu osebnih
podatkov in Zakon o tajnih podatkih.
Osebni podatek je kateri koli podatek, ki se nanaša na posameznika, ne glede na obliko, v
kateri je izražen (ZVOP, 6. člen). 39 Tajni podatek je dejstvo ali sredstvo z delovnega
39

Takšne podatke denimo vsebuje zbirka, imenovana Centralni register prebivalstva. Z njim upravlja

Ministrstvo za notranje zadeve. Na teh straneh je opisan način, kako je mogoče dobiti osebne podatke iz CRP
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področja organa, ki je tako pomemben, da bi z njegovim razkritjem nepoklicani osebi
nastale, ali bi očitno lahko nastale, škodljive posledice za varnost države ali za njene
politične ali gospodarske koristi (ZTP, 2).
Pooblaščena oseba določi, ob pogojih in način, kdaj podatek predstavlja tajni podatek.
Pooblaščene osebe so predstojnik organa, izvoljeni ali imenovani funkcionarji organa, ki
so za določanje in posredovanje tajnih podatkov pooblaščeni z zakonom oziroma s
predpisom, izdanim na podlagi zakona, ali jih je za to pisno pooblastil predstojnik. Samo
predstojnik organa lahko pooblastila prenese na tretje osebe (ZTP, 10. člen).
Tajni podatki imajo glede na možne škodljive posledice za varnost države ali za njene
politične ali gospodarske koristi, ki utegnejo nastati, če bi bili razkriti nepoklicani osebi,
eno od naslednjih stopenj tajnosti (ZTP, 13. člen):
• STROGO TAJNO, ki se določi za tajne podatke, katerih razkritje nepoklicani osebi
bi ogrozilo vitalne interese RS ali jim nepopravljivo škodovalo;
• TAJNO, ki se določi za tajne podatke, katerih razkritje nepoklicani osebi bi lahko
hudo škodovalo varnosti ali interesom RS;
• ZAUPNO, ki se določi za tajne podatke, katerih razkritje nepoklicani osebi bi lahko
škodovalo varnosti ali interesom RS;
• INTERNO, ki se določi za tajne podatke, katerih razkritje nepoklicani osebi bi lahko
škodovalo delovanju ali izvajanju nalog organa.
5.6.1.1

Pravna podlaga za ravnanje z tajnimi podatki

Pravno podlago za ravnanje z tajnimi podatki vsebujejo naslednji pravni viri:
• Zakon o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivih (Ur. l. RS, št.
30/06). Ta zakon ureja način, organizacijo, infrastrukturo in izvedbo zajema ter
hrambe dokumentarnega gradiva v fizični in elektronski obliki, veljavnost oziroma
dokazno vrednost takega gradiva, varstvo arhivskega gradiva in pogoje za njegovo
uporabo, naloge arhivov in javne arhivske službe ter s tem povezane storitve in
nadzor nad izvajanjem.
• Uredba o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva (Ur. l. RS, št. 86/06). Ta
uredba ureja delovanje in notranja pravila oseb, ki hranijo dokumentarno oziroma
arhivsko gradivo, hrambo teh gradiv v fizični in digitalni obliki, splošne pogoje,
registracijo in akreditacijo opreme in storitev za digitalno hrambo, odbiranje in
izročanje arhivskega gradiva javnim arhivom, strokovno obdelavo in vodenje
evidenc arhivskega gradiva, varstvo filmskega in zasebnega arhivskega gradiva,
uporabo arhivskega gradiva v arhivih ter delo arhivske komisije.
• Uredba o upravnem poslovanju (Ur. l. RS, št. 20/05 s spremembami in
dopolnitvami). Ta uredba ureja upravno poslovanje, ki obsega delovni in poslovni
čas ter uradne ure, uporabo prostorov in opreme, upravljanje dokumentarnega

in kako lahko pogledate v lastne osebe podatke, ki jih o vas vodimo v CRP. Kot zanimivost dodajamo še opis
sestave Enotne matične številke občana – EMŠO (MNZ, 2012).
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•

gradiva, komunikacijo s strankami in drugimi javnostmi, izvajanje uradnih dejanj,
poslovanje v jezikih narodnih skupnosti in nadzor nad izvajanjem te uredbe.
Zakon o dostopu do informacij javnega značaja (Ur. l. RS, št. 51/06-uradno
prečiščeno besedilo). Ta zakon ureja postopek, ki vsakomur omogoča prost dostop
do informacij javnega značaja, s katerimi razpolagajo državni organi, organi
lokalnih skupnosti, javne agencije, javni skladi in druge osebe javnega prava,
nosilci javnih pooblastil in izvajalci javnih služb.

5.6.1.2

Ravnanje s tajnimi podatki

Osebe, ki so del uslužbenskega sistema, morajo varovati tajne podatke, ne glede na to,
kako so do tajnih podatkih prišli. Dolžnost varovanja podatkov pa ne preneha niti takrat,
ko oseba preneha opravljati funkcijo v organu (ZTP, 8. člen). Dostop do tajnih podatkov
osebe pridobijo z začetkom opravljanja funkcije ter s podpisom izjave, ki jamči, da so
seznanjeni z zakoni in podzakonskimi predpisi, ki urejajo varovanje tajnih podatkov (ZTP,
3. člen).
Stopnjo tajnosti podatka pooblaščena oseba določi ob njegovem nastanku oziroma ob
začetku postopka organa, kjer se predvideva, da bo rezultat tajni podatek. Pri določanju
tajnosti je potrebno oceniti možne negativne posledice za varnost države oziroma
pozitivne politične ali gospodarske koristi, v primeru, ko bi bil tajni podatek razkrit
nepooblaščeni osebi. Podatku se, glede na podlagi te ocene, določi stopnja tajnosti ter
določi način prenehanja tajnosti podatka (ZPT, 11. člen). Stopnja podatka mora biti čim
nižja, a ob enem dovolj visoka, da še zagotavlja varovanje podatka, ki varuje interese
posameznikov ter varnost države (ZTP, 14. člen).
Tajni podatek preneha veljati z določenim datumom, s potekom določenega obdobja, z
nastopom določenega dogodka ali s preklicem tajnosti. Zakon, ki ureja arhivsko gradivo se
uporabi, kadar tajnemu podatku zaradi vsebine ali narave stvari, ni mogoče določiti načina
prenehanja oziroma veljavnosti (ZTP, 18. člen).
Dovoljenja za dostop do tajnih podatkov stopenj ZAUPNO, TAJNO ali STROGO TAJNO
izdaja ministrstvo, pristojno za notranje zadeve, ministrstvo, pristojno za obrambo ter
Slovenska obveščevalno-varnostna agencija (ZTP, 22. člen).
Predhodno je potrebno opraviti varnostno preverjanje za dostop do podatkov različnih
stopenj. Ta varnostna preverjanja predstavljajo osnovno, razširjeno ter razširjeno
varnostno preverjanje z varnostnim poizvedovanjem (ZTP, 22a. člen).
Kadar bo oseba, ki ima dovoljenje, tudi po preteku njegove veljavnosti potrebovala dostop
do tajnih podatkov, mora pristojni predlagatelj najmanj tri mesece pred iztekom njegove
veljavnosti, pristojnemu organu predlagati uvedbo postopka za izdajo novega dovoljenja
(ZTP, 26. člen).
Varnostni zadržki, zaradi katerih se zavrne izdaja dovoljenja za dostop do tajnih podatkov,
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so v 27. členu ZPT navedeni kot lažne navedbe podatkov preverjane osebe v varnostnem
vprašalniku ali v razgovoru za varnostno preverjanje, neizbrisane pravnomočne obsodbe
na najmanj tri mesece nepogojne zaporne kazni, dokončen disciplinski ukrep zaradi težje
disciplinske kršitve s področja obravnavanja in varovanja tajnih podatkov, odvisnost od
alkohola, drog oziroma druge zasvojenosti, ki bi lahko vplivale na zavrnitev izdaje
dovoljenja ter članstvo ali sodelovanje v organizacijah ali skupinah, ki ogrožajo vitalne
interese RS ali držav članic političnih, obrambnih in varnostnih zvez, katerih članica je
Republika Slovenija (ZTP, 27. člen).
5.6.1.3

Varovanje tajnih podatkov

Poznamo tri skupine oseb, ki so dolžne varovati tajnost podatkov (Lavrič, 2006, str. 19):
• prva skupina so tisti, ki kreirajo tajni podatek in ga morajo varovati kot tajnost, še
preden je razglašen za tajnega,
• druga skupina oseb, ki je dolžna varovati tajnost, so tisti, ki so bili seznanjeni s
podatki, razglašenimi za tajne,
• tretjo skupino predstavljajo osebe, ki so jim podatki samo dosegljivi, kar pomeni,
da s podatkom še niso seznanjeni, se pa pod določenimi pogoji lahko z njimi
seznanijo.
Ukrepi za varovanje tajnih podatkov in obvezne sestavine postopkov varovanja tajnih
podatkov, ki jih marajo zagotoviti državni organi, organi lokalnih skupnosti, nosilci javnih
pooblastil ter drugi organi, gospodarske družbe in organizacije, ki jim je zaupan tajni
podatek, so določeni v Uredbi o varovanju tajnih podatkov ter Uredbi o varnostnem
preverjanju in izdaji dovoljen za dostop do tajnih podatkov. Ukrepi, ki jih sprejmejo in
predpišejo v določenem organu in temeljijo na zakonski podlagi, morajo zajeti vse
zaposlene, ki imajo dostop do tajnih podatkov ter vse objekte in naprave, kjer se
obdelujejo, hranijo in prenašajo tajni podatki (Lavrič, 2006, str. 39).
Namen fizičnih, 40 organizacijskih in tehničnih ukrepov ter postopkov varovanja tajnih
podatkov je, da se vzpostavi sistem minimalnih standardov, postopkov in tehničnih
ukrepov, ki ustrezajo stopnji tajnosti tajnih podatkov v komunikacijskih in informacijskih
sistemih ter onemogoča njihovo razkritje nepooblaščenim osebam. Z ukrepi in postopki se
v sistemih preprečujejo dostop do tajnih podatkov nepooblaščenim uporabnikom, razkritje
tajnih podatkov nepoklicanim osebam, možnost za zavrnitev dostopa do tajnih podatkov
pooblaščenim uporabnikom ter zloraba, nepooblaščena sprememba ali izbris tajnih
podatkov (Uredba o varovanju tajnih podatkov v komunikacijsko informacijskih sistemih,
2. člen).
Poleg ukrepov, določenih v predpisih, ki urejajo poslovanje organov javne uprave z
40

S fizičnimi, organizacijskimi in tehničnimi ukrepi ter postopki varovanja v komunikacijskih in informacijskih

sistemih, v katerih se obravnavajo tajni podatki, se zagotavljajo tajnost, celovitost in razpoložljivost teh
podatkov ter celovitost in razpoložljivost samih sistemov (Uredba o varovanju tajnih podatkov v
komunikacijsko informacijskih sistemih, 2. člen).
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dokumentarnim gradivom, je treba pri uničenju tajnih podatkov zagotoviti, da predstojnik
organa ali oseba, ki jo predstojnik organa za to pooblasti, imenuje najmanj tričlansko
komisijo za uničenje tajnih podatkov, v katero mora biti vključena oseba, ki je v organu
odgovorna za varovanje tajnih podatkov. Tajni podatki se morajo uničiti na način, s
katerim se zagotovi, da postane tajni podatek nerazpoznaven in neobnovljiv (Uredba o
varovanju tajnih podatkov, 30. člen).
5.6.1.4

Obdelava in hranjenje tajnih podatkov

S hrambo zagotavljamo dolgoročno varovanje gradiva ne glede na obliko ali medij, v
katerem se ta nahaja. Pri hrambi in zavarovanju gradiva je potrebno poleg materialnega
varstva dokumentarnega in arhivskega gradiva upoštevati še vrsto drugih dejavnikov, ki
potencialno škodijo gradivu, ki je v hrambi. Gre za materialno tehnične vidike zavarovanja
gradiva v smislu opreme, prostorskega in lokacijskega načrtovanja arhivskih prostorov in
skladišč, izdelave načrta hrambe dokumentarnega gradiva in izvajanje varnostnih ukrepov
iz načrta, ureditev dostopa – dviga ter vračila gradiva iz arhivske zbirke, ločevanja
elektronskih nosilcev zapisa od klasičnih, zagotavljanja funkcionalnosti in operativnosti
informacijsko tehničnih naprav za branje dokumentov in ločevanje zaupnega gradiva od
drugega pisanja ali gradiv in še bi lahko našteli (Lavrič, 2008, str. 46).
Zaupne podatke je potrebno pri hrambi obravnavati specifično, strožje. Tako Uredba o
upravnem poslovanju v 191. členu kot Uredba o varstvu dokumentarnega in arhivskega
gradiva v 42. členu določata, da se dokumentarno gradivo, ki vsebuje tajne podatke po
Zakonu o tajnih podatkih v skladu s posebnimi predpisi hrani ločeno, za hrambo pa se
uporabljajo določbe predpisov o varovanju tajnih podatkov (Lavrič, 2008, str. 47).
Uredba o varovanju tajnih podatkov v 31. členu določa, da se dokumenti, ki vsebujejo
tajne podatke po ZTP, arhivirajo v skladu s predpisi, ki urejajo arhivsko dejavnost, 65.
člen Uredbe o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva pa za arhivsko gradivo
pravi, da je kompletna celota, če vsebuje celotno arhivsko gradivo, nastalo pri javnopravni
osebi v določenem časovnem obdobju. V 28. členu uredbe je še zapisano, da Arhiv RS
dokumentacijo registracije ponudnikov opreme in storitev za hrambo v digitalni obliki, če
je v skladu s predpisi označena kot tajna ali zaupna, varuje v skladu s predpisi, na podlagi
katerih ji je bila določena tajnost oziroma zaupnost (Lavrič, 2008, str. 47).
Tu lahko povzamemo, da se mora zaupno gradivo poleg samega obravnavanja v postopku
nastajanja tudi po predaji pristojnem arhivu obravnavati ločeno in varovano po
predpisanih postopkih. Podobno velja tudi za primere poslovne skrivnosti, ki veljajo v
gospodarskih družbah. Tu je dolžan arhiv upoštevati notranji akt o zavarovanju zaupnih
podatkov in način varovanja, kot ga je opredelila gospodarska družba v svojem aktu
(Lavrič, 2008, str. 47). Razkritje zaupne informacije ali podatka se kot škodljivo in s tem
kaznivo izkaže takrat, ko se posreduje osebi, ki do nje ni upravičena niti pooblaščena.
Visoka stopnja zanesljivosti varovanja zaupnih podatkov glede na sprejete notranje
varnostne predpise se lahko zagotavlja le v organizacijah z majhnim številom
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uslužbencev, kontinuirano upravljavsko strukturo, predpisanimi postopki dela in procesov
in kjer poteka poslovanje brez obiskovalcev ali drugih strank (Lavrič, 2008, str. 48).

5.7

NAČELO ODGOVORNOSTI ZA REZULTATE

Kakovost delovne uspešnosti v javnem sektorju je zagotavljanje javnega interesa, zato
zakon posebej ureja pravni položaj javnih uslužbencev, kjer so ti odgovorni za kvalitetno,
hitro in učinkovito izvrševanje javnih nalog (Vodovnik, 2010, str. 4). Načelo odgovornosti
za rezultate se kaže v dveh možnostih, na eni strani napredovanje uslužbenca ter na
drugi, redna odpoved iz razloga nesposobnosti. Napredovanje podrobneje obravnava
Pravilnik o napredovanju zaposlenih v državni upravi, kjer v 8. členu med pogoji za
napredovanje na delovnem mestu med drugimi našteva samostojnost in zanesljivost pri
delu, ustvarjalnost in nadpovprečno delovno uspešnost, izkazano v daljšem času. V
drugem odstavku 13. člena je nato določeno, da se šteje, da je zaposleni izpolnil pogoj
kriterija delovne uspešnosti, če je v napredovalnem obdobju ocenjen najmanj z oceno
povprečno (Čater, 2004, str. 36). Naslednji predpis, ki vsebuje uveljavitev načela
odgovornosti za rezultate, je Uredba o postopku ugotavljanja nesposobnosti javnega
uslužbenca v organih državne uprave, pravosodnih organih in upravah lokalnih skupnosti.
Uredba določa postopek ugotavljanja nesposobnosti javnega uslužbenca, torej če ta ne
dosega pričakovanih delovnih rezultatov, ki bi zagotavljali kvalitetno in učinkovito
delovanje organa v skladu s programom dela organa ter postopek ugotavljanja
nesposobnosti uradnika za položaj, če organ oziroma organizacijska enota, ki jo vodi, ne
dosega pričakovanih delovnih rezultatov, ki bi zagotavljali kvalitetno in učinkovito
delovanje organa oziroma organizacijske enote v skladu s programom dela organa ali če
na delovnem področju organa oziroma organizacijske enote, ki jo vodi, prihaja do
ponavljajočih se napak pri poslovanju oziroma če pride do težje napake pri poslovanju
(Uredba, 1. člen). V primeru nesposobnosti podaja pravne vidike Zakon o javnih
uslužbencih v 159. členu, kjer je možna redna odpoved iz razloga nesposobnosti, vendar
po določenih pogojih, ki morajo biti enako omogočeni vsem zaposlenim.
5.7.1

ODGOVORNOST JAVNIH USLUŽBENCEV

Odgovornost je sposobnost zavestno sprejemati posledice svojih ravnanj in odločitev. To
se predvsem izraža pri sprejemanju sankcij in drugih negativnih posledic, ki ne ustrezajo
določenim družbeno pričakovanim ravnanjem, zahtevam oziroma moralnim ali pravnim
normam (po SSKJ).
5.7.1.1

Pravna podlaga odgovornosti

Pravno podlago odgovornosti najdemo v Ustavi RS, Zakonu o delovnih razmerjih, Zakonu
o javnih uslužbencih, Obligacijskem zakonu ter Kazenskem zakoniku. Osnovno vodilo
odgovornosti, pa najdemo tudi v Kodeksu etike javnih uslužbencev v državnih organih in
organih lokalnih skupnosti iz leta 2011.
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Pravne podlage so:
• Ustava RS: Delodajalec mora upoštevati temeljna ustavna načela kot enako
varstvo pravic (Ustava RS, 22. člen), pravico do osebnega dostojanstva in varnosti
(Ustava RS, 34. člen), spoštovanje človekove osebnosti in dostojanstva v vseh
pravnih postopkih (Ustava RS, 21. člen) in druga;
• Zakon o delovnih razmerjih: v tretjem poglavju tega zakona so določene pravice,
obveznosti in odgovornosti iz delovnega razmerja, ki se nanašajo na različna
področja, med katerimi je tudi disciplinska odgovornost (ZDR-1, 172−180. člen);
• Zakon o javnih uslužbencih: od 135. do 140. člena je opredeljena odškodninska
odgovornost javnega uslužbenca, odškodninski postopek za škodo, povzročeno
organu, oprostitev odškodninske odgovornosti. Disciplinska odgovornost pa je za
javne uslužbence urejena samo v Zakonu o delovnih razmerjih;
• Obligacijski zakon: kdaj je podana krivda v 135. členu;
• Kazenski zakonik: odgovornost, odgovornost pravnih oseb za kazniva dejanja (KZ1, 42. člen);
• Kodeks etike javnih uslužbencev v državnih organih in organih lokalnih skupnostih:
5. vodilo (delo in naloge javnih uslužbencev morajo biti opravljene vestno ter
odgovorno, pri čemer so izpolnjeni visoki standardi integritete).
5.7.1.2

Pravna in nepravna odgovornost

Odgovornost lahko opredeljujemo po različnih kriterijih, v najbolj grobem okviru pa jo
delimo na pravno in nepravno. Delitev se izvaja na podlagi družbene etike in morale, ki
omogoča vrednotenje ravnanj in ugotavljanje odgovornosti. Obe obliki odgovornosti se
med seboj deloma prepletata, vendar nepravna odgovornost predstavlja širši okvir
odgovornosti kot pravna. Temeljni kriterij, s katerim razlikujemo pravno in nepravno
odgovornost, je normativna ureditev ravnanj in pravne sankcije za uveljavljanje
odgovornosti. Bistvo pravne odgovornosti je kršitev izrecnih pravnih predpisov, njihova
posledica pa so pravne sankcije (Polanec, 2011, str. 9).
O pravni obliki odgovornosti govorimo, kadar je odgovornost za ravnanja v skladu z
vrednotami, ki so pravno normirane. Glavne oblike pravne odgovornosti so kazenska
odgovornost, disciplinska odgovornost, civilna odgovornost in politična odgovornost. Med
te oblike lahko prištevamo še delovno pravno odgovornost, saj je tudi ta zakonsko
natančno opredeljena. Kazenski odgovornosti različni avtorji dodajajo še odgovornost za
prekrške, ki ji pravijo tudi administrativna odgovornost. Za politično odgovornost je
značilno, da jo hkrati uvrščamo tudi v nepravno odgovornost, saj materialna podlaga za to
odgovornost ni določena. Med pravno odgovornost jo prištevamo zaradi postopka
ugotavljanja politične odgovornosti, ki je določen s pravnimi pravili, zaradi organa, ki to
odgovornost ugotavlja, in sankcij za ugotovljene odgovornosti (Polanec, 2011, str. 9).
Nepravna odgovornost predstavlja odgovornost za ravnanje v skladu z etičnimi in
moralnimi vrednotami družbe. Sankcije za to obliko odgovornosti se precej razlikujejo od
pravnih sankcij, saj le te niso pravno urejene. Odgovornost lahko na prisilen način
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uresničuje le država z zakonitimi kaznimi, zato v teh primerih ne govorimo o nepravni
odgovornosti, temveč o pravni. Sankcije, ki so namenjene uresničevanju nepravne
odgovornosti, so nedoločene ali arbitrarne (Polanec, 2011, str. 9).
5.7.1.3

Disciplinska odgovornost

Za javne uslužbence, ki so zaposleni v javnih agencijah, javnih zavodih, javnih skladih in
javnih gospodarskih zavodih ter v drugih osebah javnega prava, če so posredni uporabniki
državnega proračuna ali proračuna lokalnih skupnosti glede disciplinske odgovornosti v
celoti veljajo določila ZDR-a (Korpič-Horvat, 2010, str. 110).
Kot je navedeno, so bile po spremembi in dopolnitvi Zakona o spremembah in dopolnitvah
Zakona o javnih uslužbencih iz leta 2005, določbe o disciplinski odgovornosti in suspenzu,
črtane, vendar pa je bilo po 85. členu uvedeno prehodno obdobje, da se določila ZJU-ja,
uporabljajo do sklenitve novih kolektivnih pogodb dejavnosti, razen naslednjih
disciplinskih ukrepov (Korpič-Horvat, 2010, str. 111):
• odvzem položaja oziroma razrešitev položaja,
• razrešitev naziva in imenovanje v eno stopnjo nižji naziv,
• odpoved pogodbe o zaposlitvi, če je bila kršitev storjena naklepno ali iz hude
malomarnosti.
Po poteku prehodnega obdobja, ko bodo sprejete kolektivne pogodbe na ravni dejavnosti,
bo v celoti veljala ureditev disciplinske odgovornosti po ZDR-u. Do takrat pa se javnemu
uslužbencu lahko za disciplinske kršitve izrekajo le ukrepi: opomin in denarna kazen v
višini 20 % do 30 % plače javnega uslužbenca v mesecu storjene kršitve (Korpič-Horvat,
2010, str. 111).
Eden izmed pomembnih razlogov za spremembo disciplinskih sankcij je, da se položaj
javnega uslužbenca čim bolj izenači s položajem delavca. Nove kolektivne pogodbe na
ravni dejavnosti lahko določajo disciplinske ukrepe, ki ne smejo trajno spremeniti položaja
javnega uslužbenca (Korpič-Horvat, 2010, str. 111).
Disciplinska odgovornost javnega uslužbenca je podana, če uslužbenec ne izpolnjuje
pogodbenih in drugih obveznosti iz delovnega razmerja. Javni uslužbenci so dolžni
upoštevati določene obveznosti iz prvega dela ZJU-ja o skupnih načelih sistema javnih
uslužbencev. Upoštevati pa je potrebno tudi zgoraj navedene obveznosti, ki veljajo za
delavce in izhajajo iz določil od 31. do 40. člena ZDR-a. Javne uslužbence, zaposlene v
državnih organih in lokalnih samoupravah, pa zavezujejo tudi določila členov od 93 do 100
ZJU-ja, ki določajo obveznost javnemu uslužbencu opravljati dela, določena v kolektivni
pogodbi, pogodbi o zaposlitvi, splošnem aktu in kodeksu etike; opravljanje dela po
navodilih in odredbah; opravljanje drugega dela izven opisa delovnega mesta; opravljati
dodatno delo v interesu delodajalca; opravljati dela v projektni skupini in manj zahtevna
dela ter upoštevati določilo 100. člena ZJU-ja o prepovedi opravljanja dejavnosti in
konflikt interesov. Poleg navedenih obveznostih je treba upoštevati še druge obveznosti
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po posebnih zakonih, kot so Zakon o varnosti in zdravju pri delu, po katerem so tudi vsi
javni uslužbenci dolžni upoštevati pravila za zdravo in varno delo in drugih posebnih
zakonov (Korpič-Horvat, 2010, str. 112).
Disciplinski postopek uvede, vodi, izreka ter izvršuje disciplinske sankcije predstojnik ali od
njega pooblaščeni vodja kadrovskega poslovanja 41 . Delodajalec lahko za vodenje
disciplinskega postopka in odločanje o disciplinski odgovornosti imenuje disciplinsko
komisijo (Korpič-Horvat, 2010, str. 112).
Posebna ureditev velja za pravno varstvo. Javni uslužbenec, zaposlen v državnih organih
in lokalni samoupravi, lahko sklep o disciplinski odgovornosti izpodbija v roku 8 dni od
vročitve pred pristojno komisijo za pritožbe (ZJU, 25. člen). Ta mora o pritožbi odločiti
najkasneje v roku 30 dni (ZJU, 39. člen). Javni uslužbenec lahko v nadaljnjem roku 30 dni
od vročitve sklepa komisije za pritožbe izpodbija odločitev komisije pred pristojnim
delovnim sodiščem (ZJU, 27. člen) ali arbitražo, če so izpolnjeni pogoji iz 7. odstavka 24.
člena ZJU-ja. V primerih, da je v kolektivni pogodbi določeno, da individualne spore med
delodajalcem in javnim uslužbencem rešuje arbitraža, se lahko javni uslužbenec in
delodajalec najkasneje v roku 15 dni od odločitve o pritožbi oziroma od poteka roka za
odločitev o pritožbi sporazumeta o reševanju spora pred arbitražo (Korpič-Horvat, 2010,
str. 112).
Disciplinski postopek za javne uslužbence je enak, kot velja za delavce. Delodajalec mora
javnemu uslužbencu v disciplinskem postopku izdati pisno obrazložitev in ga povabiti na
zagovor; obvestiti sindikat, če javni uslužbenec to zahteva in zaključiti disciplinski
postopek s sklepom o disciplinski odgovornosti (Korpič-Horvat, 2010, str. 113).
5.7.1.4

Odškodninska odgovornost

Odškodninsko odgovornost javnega uslužbenca in organa določa ZJU v členih 135 do 141.
Odgovornost za škodo javnega uslužbenca je enaka kot za delavca v zasebnem sektorju.
Javni uslužbenec je odškodninsko odgovoren za škodo, ki jo protipravno povzroči
delodajalcu naklepoma ali iz hude malomarnosti na delu ali v zvezi z delom. Škodo, ki jo
javni uslužbenec povzroči tretji osebi, je odškodninsko odgovorna država. V primeru
naklepne škode, lahko oseba zahteva tudi odškodnino od uradne osebe, ki je povzročila
škodo (ZJU, 135. člen). Kadar govorimo o disciplinski kršitvi, se vodi disciplinski postopek
(ZJU, 135. člen).
O višini in načinu poravnave škode, ki je povzročena delodajalcu, je mogoč pisni dogovor
med predstojnikom in povzročiteljem škode. Če bi ugotavljanje višine škode povzročilo
nesorazmerne stroške, se odškodnina odmeri v pavšalnem znesku, če so primeri škodnih
dejanj in višina pavšalne odškodnine določeni v kolektivni pogodbi (ZJU, 137. člen).
Če je bila disciplinska kršitev povzročena zaradi pisne odredbe oziroma navodil
41

V skladu s 33. in 34. členom ZJU pravice in dolžnosti delodajalca izvršuje predstojnik ali od njega
pooblaščen uradnik – vodja kadrovskega poslovanja.
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nadrejenega, je javni uslužbenec opravičen do disciplinske in odškodninske odgovornosti.
Oproščen je tudi v primeru, če nadrejeni ni izdal pisne odredbe oziroma navodila, pa je
javni uslužbenec to pisno zahteval (ZJU, 94. člen). V takšnem primeru je odškodninsko
odgovoren nadrejeni, ki je izdal odredbo oziroma navodilo (ZJU, 138. člen). Za izplačano
odškodnino za škodo, ki jo je javni uslužbenec na delu naklepno ali iz hude malomarnosti
povzročil tretji osebi, uveljavlja delodajalec, ki je škodo izplačal, regresni zahtevek za
poplačilo celotne izplačane odškodnine ali za delno poplačilo (ZJU, 139. člen).
Če je javnemu uslužbencu povzročena škoda pri delu pri organu, jo mora povrniti
delodajalec po splošnih načelih civilnega prava. Odškodninska odgovornost se nanaša tudi
na škodo, ki jo delodajalec povzroči javnemu uslužbencu s kršenjem pravic iz delovnega
razmerja. O višini in načinu poravnave škode je mogoč pisni dogovor med predstojnikom
in javnim uslužbencem, kateremu je bila povzročena škoda (ZJU, 140. člen).
5.7.2

REZULTATI DELA JAVNEGA USLUŽBENCA

5.7.2.1

Napredovanje javnih uslužbencev

Napredovanje javnega uslužbenca pomeni premik na odgovornejše in zahtevnejše
delovno mesto oziroma položaj, s tem pa tudi izboljševanje materialnih in drugih pogojev.
Jasen sistem napredovanja je pomemben predvsem z vidika motivacije javne uslužbenca,
saj so pri njegovem delu zelo pomembne njegove sposobnosti ter dokazovanje le-teh.
Napredovanje je odvisno od ocene sposobnosti in delovnih uspehov javnega uslužbenca,
lahko pa je neodvisno od ocene sposobnosti, torej ni pogojeno s stopnjo izobrazbe
oziroma s trajanjem določenega delovnega obdobja (Haček in Bačlija, 2007, str. 122).
Uredba o napredovanju javnih uslužbencev v plačne razrede (Uradni list RS, št. 95/07) in
Uredba o napredovanju uradnikov v nazive (Uradni list RS, št. 98/2008) določa pogoje in
postopek napredovanja uradnikov v višji plačni razred oz. v višji naziv. Urejata pa delovno
področje organov državne uprave, pravosodnih organih in upravah lokalnih skupnosti.
Pogoj za drugo vrsto napredovanja javnih uslužbencev je delovna uspešnost, izkazana v
napredovalnem obdobju. Delovna uspešnost se ocenjuje glede na rezultate dela,
samostojnost, ustvarjalnost in natančnost pri opravljanju dela, zanesljivost pri opravljanju
dela, kvalitetno sodelovanje in organizacijo dela ter druge sposobnosti v zvezi z
opravljanjem dela (ZSPJS, 17. člen). Javni uslužbenci se ocenjujejo za napredovanje v
plačni razred, uradniki pa hkrati tudi za napredovanje v naziv. Uradniki torej lahko
napredujejo v višji naziv, če izpolnjujejo z zakonom predpisane pogoje, ki so vezani zlasti
na usposobljenost, delovno uspešnost in vestnost pri delu (Vodovnik, 2008, str. 113).
Ker je v javnem sektorju težko določiti kriterije in merila za ocenjevanje delovne
uspešnosti, je slovenska javna uprava leta 2004 začela uvajati letne razgovore s sodelavci
kot eno izmed orodij za upravljanje delovne uspešnosti (Bagon, 2010, str. 23). Obveznost
letnih razgovorov opredeljuje tudi ZJU v 105. členu, ki letni razgovor opredeljuje kot
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orodje za spremljanje dela, strokovne usposobljenosti in kariere javnih uslužbencev ter
nalaga izvajanje letnih razgovorov vsaj enkrat letno.
5.7.2.2

Redna odpoved iz razloga nesposobnosti

Javni uslužbenec je nesposoben za svoje uradniško delovno mesto oziroma strokovnotehnično delovno mesto, če ne dosega pričakovanih delovnih rezultatov. Če je bil javni
uslužbenec premeščen iz poslovnega razloga, postopka ugotavljanja nesposobnosti ni
mogoče uvesti v prvih šestih mesecih po premestitvi ter če mu ni zagotovljeno ustrezno
strokovno usposabljanje (ZJU, 159. člen).
Uradnik je nesposoben za položaj v primeru, ko: (ZJU, 159. člen)
• vodena organizacijska enota oziroma organ ne dosega delovnih rezultatov, ki
zagotavlja učinkovito in kakovostno delovanje organa, da bo le-ta v skladu s
programom dela;
• na delovnem področju organizacijske enote prijaha do kršitev na področju
poslovanja, ki se ponavljajo oziroma če te kršitve predstavljajo težje kršitve na tem
področju.
Šteje se, da uradnik ni nesposoben za položaj, če dokaže, da je s skrbnostjo dobrega
strokovnjaka storil vse, kar je bilo v njegovi pristojnosti, da bi preprečil, odpravil oziroma
odvrnil slabo delovanje oziroma napake. Javni uslužbenec oziroma organ ali organizacijska
enota ne dosega pričakovanih delovnih rezultatov, če ne opravlja dela v določenih ali
dogovorjenih rokih oziroma naloženega dela ne opravlja strokovno in kakovostno (ZJU,
159. člen). Javnemu uslužbencu, za katerega se ugotovi, da je nesposoben za svoj položaj
oziroma za svoje delovno mesto, delodajalec odpove pogodbo o zaposlitvi, z učinkom po
preteku odpovednega roka, v primeru ko ga ni mogoče premestiti na drugo ustrezno
delovno mesto, za katero izpolnjuje pogoje. Če pride do premestitve v času odpovednega
roka, se odpoved s soglasjem javnega uslužbenca prekliče (ZJU, 160. člen).
Javnega uslužbenca ni mogoče premestiti v okviru organa, v katerem ima sklenjeno
delovno razmerje, če ne obstaja ustrezno prosto delovno mesto, za katero izpolnjuje
pogoje in za katerega je javni uslužbenec po presoji predstojnika sposoben, in če v času
trajanja odpovednega roka ne pride do povpraševanja po njegovem delu. Premestitev pa
ni mogoča tudi v primeru, ko uslužbencev odkloni ponujeno premestitev (ZJU, 161.
člen)42.
Če upoštevamo, da ZJU posebej za odpoved pogodbe o zaposlitvi iz razloga
nesposobnosti ureja definicijo, premestitev in odpravnino, potem se enako kot delavcem,
42

Predstojnik lahko redno odpove pogodbo o zaposlitvi tudi v primeru, da javni uslužbenec ne izpolnjuje več

pogojev za delovno mesto. Pogoji za opravljanje dela na delovnem mestu se lahko spremenijo samo na
podlagi zakona; pri tem je delodajalec dolžan javnemu uslužbencu omogočiti, da v razumnem roku izpolni
pogoje za delovno mesto, sicer se javnemu uslužbencu odpove pogodba o zaposlitvi z možnostjo odpravnine
(ZJU, 162. člen).
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na podlagi subsidiarne uporabe ZDR, pri tej vrsti odpovedi po ZDR presoja (Korpič-Horvat,
2008, str. 24):
• pravica do odpovednega roka,
• pravica do odsotnosti z dela zaradi iskanja nove zaposlitve, dve uri na teden s
pravico do nadomestila,
• pravica prejemati denarno nadomestilo po Zakonu o zavarovanju in zaposlovanju
za primer brezposelnosti,
• da so razlogi resni in utemeljeni in da onemogočajo nadaljevanje delovnega
razmerja,
• subjektivni odpovedni rok oziroma objektivni odpovedni rok (30 dni od seznanitve
z razlogi oziroma šest mesecev od nastanka razloga), v katerem mora delodajalec
podati odpoved,
• postopek odpovedi.

5.8

NAČELO DOBREGA GOSPODARJENJA

Zakon o javnih uslužbencih v 14. členu narekuje javnim uslužbenec, da morajo
gospodarno in učinkovito uporabljati javna sredstva, s ciljem doseganja najboljših
rezultatov, ob enakih stroških oziroma enakih rezultatov ob najnižjih stroških. Načelo
dobrega gospodarjenja je tesno povezano z načelom ekonomičnosti, ki ga srečamo v 14.
členu Zakona o splošnem upravnem postopku. To načelo zahteva od organa, da vodi
postopek hitro, s čim manjšimi stroški ter čim manjšo zamudo za stranke in druge
udeležence v postopku, vendar tako, da se priskrbi vse, kar je potrebno, da se lahko
pravilno ugotovi dejansko stanje ter izda zakonita in pravilna odločba.
Načelo
•
•
•

ekonomičnosti vsebuje troje načel (Jerovšek, 2007, str. 42):
načelo hitrosti postopka,
načelo varčnosti in
načelo učinkovitosti.

Načelo hitrosti postopka pomeni, da se za ugotovitev dejanskega stanja uporabijo le tista
sredstva, ki so za postopek bistvena. Načelo varčnosti zahteva, da postopek izvaja s čim
manjšimi stroški ter s čim manjšo zamudo za vse stranke postopka. Načelo učinkovitosti
pa zahteva, da organi preskrbijo vse potrebno, da se postopek vodi pravilno in se ugotovi
dejansko stanje, ki zavaruje tako stranke kot tudi javno korist (Jerovšek, 2007, str. 42).
Potrebno je upoštevati, da ima načelo ekonomičnosti sekundarno vlogo, kar pomeni, da
mora delovati v skladu ter podrejeno z ostalimi načeli, kot so npr. načelo zakonitosti,
načelo zasliševanja stranke ali načelo materialne resnice. Varovala so vzpostavljena že v
samih naštetih načelih, saj vsako od njih zahteva racionalnost ter smiselno uporabo
zakonodaje (Jerovšek, 2007, str. 42).
Načelo dobrega gospodarjenja pa uveljavlja tudi Kodeks etike javnih uslužbencev v
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državnih organih in organih lokalnih skupnosti, kjer je v 6. vodilu navedeno, da javni
uslužbenci gospodarno ravnajo za stvari, ki so jim zaupane.

5.9

NAČELO VAROVANJA POKLICNIH INTERESOV

Načelo varovanja poklicnih interesov izhaja že iz 22. in 23. člena Ustave RS, kjer je
vsakomur zagotovljeno enako varstvo pravic v postopku pred sodiščem in pred drugimi
organi, ki odločajo o pravicah, dolžnostih in pravnih interesih. O pravicah in dolžnostih ter
obtožbah brez nepotrebnega odlašanja odloča neodvisno, nepristransko in z zakonom
ustavljeno sodišče, kjer lahko sodi samo sodnik, ki je izbran po pravilih, vnaprej določenih
z zakonom in sodnim redom. Načelo varovanja poklicnih interesov temelji na Zakonu o
javnih uslužbencih ter Zakonu o delovnih razmerjih, procesna zakona, ki pa prav tako
obravnavata to načelo, pa sta Zakon o splošnem upravnem postopku in Zakon o
upravnem sporu (Golobič, 2008. str. 43). Zakon o javnih uslužbencih zavezuje
delodajalca, da mora varovati javnega uslužbenca pred šikaniranjem, grožnjami in
podobnimi ravnanji, ki ogrožajo opravljanje njegovega dela. Delodajalec mora omogočiti
plačano pravno pomoč javnemu uslužbencu ali nekdanjemu javnemu uslužbencu, zoper
katerega je uveden kazenski ali odškodninski postopek pri izvrševanju javnih nalog, če
oceni, da so bile te javne naloge izvršene zakonito in v skladu s pravicami ter obveznostih
iz delovnega razmerja (ZJU, 15. člen). Brezplačno pravno pomoč pa ureja tudi Uredba o
načinu zagotavljanja plačane pravne pomoči javnim uslužbencem, ki obravnava postopek
vložitve vloge ter izvajanje pravne pomoči, katera deluje skladno z Zakonom o
odvetništvu. Načelo varovanja poklicnih interesov vsebuje tudi Kodeks etike javnih
uslužbencev v državnih organih in organih lokalnih skupnosti (2011) v 9. vodilu, ki
zahteva od javnih uslužbencev javne korektne odnose, ki temeljijo na spoštovanju ter
osebnem dostojanstvu.
5.9.1

NAČELO PREPOVEDI NADLEGOVANJA IN MOBING

Zakon o javnih uslužbencih prepoveduje vsako fizično, verbalno ali neverbalno ravnanje
ali vedenje javnega uslužbenca, ki temelji na katerikoli osebni okoliščini in ustvarja
zastrašujoče, sovražno, ponižujoče, sramotilno ali žaljivo delovno okolje za osebo ter žali
njeno dostojanstvo (ZJU, 15a. člen). V okviru tega načela je postavila neki osnovni okvir
predhodno že Ustava RS v 18. členu, ki pravi, da nihče ne sme biti podvržen mučenju,
nečloveškemu ali ponižujočemu kaznovanju ali ravnanju. Z novelo zakona o delovnih
razmerjih (6a. člen) je bila vnesena izrecna prepoved spolnega nadlegovanja ali
drugačnega nadlegovanja in trpinčenja. Delodajalec je v primeru kršitve prepovedi
odškodninsko odgovoren po splošnih pravilih civilnega prava (Štelcer, 2008, str. 36).
Načelo pa velja tudi v povezavi s 45. členom Zakona o delovnih razmerjih, ki pravi, da je
delodajalec dolžan zagotavljati takšno delovno okolje, v katerem nobena delavka oziroma
delavec ne bo izpostavljen neželenemu ravnanju spolne narave, z neželenim fizičnim,
verbalnim ali neverbalnim ravnanjem ali drugo na spolu temelječim vedenjem, ki ustvarja
zastrašujoče, sovražne ali ponižujoče delovne odnose in okolje ter žali dostojanstvo
moških in žensk pri delu (Robnik, 2007, str. 17).
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5.9.1.1

Pojem mobinga

Pojav, ki prizadene vse več delavcev, v različnih kulturah poimenujemo z različnimi izrazi
("mobing", "bullying", teroriziranje, viktimiziranje, trpinčenje, šikaniranje), za vsemi pa se
skriva podoben pomen: sistematično slabo ravnanje s podrejenimi, sodelavci ali
nadrejenimi, ki lahko, če se ponavlja ali poteka kontinuirano, povzroči žrtvam resne
socialne, psihične in telesne zdravstvene težave (Majdak, str. 21, 2013). Povzročajo
izolacijo prizadetega, izključevanje na delovnem mestu se stopnjujejo, upanje na uspešno
rešitev problemov izginja in praviloma pripelje do izključitve iz dosedanje delovne sredine
(Mlinarič, 2010, str. 4).
Prvi je "mobing" definiral švedski raziskovalec nemškega rodu Heinz Leymann: »"Mobing"
v delovnem okolju vključuje sovražno in neetično komunikacijo enega ali več
posameznikov, sistematično in najpogosteje usmerjeno proti enemu posamezniku, ki je
zaradi "mobinga" porinjen v položaj nemoči, kjer nima zaščite in kjer tudi ostaja zaradi
kontinuiranih dejanj "mobinga". Ta dejanja se pojavljajo zelo pogosto, najmanj enkrat
tedensko in v daljšem časovnem obdobju, najmanj šest mesecev«. Gre torej za
dolgotrajno izpostavljenost negativnemu in agresivnemu vedenju primarno psihične
narave (Brečko, 2010, str. 17). Mobing se dogaja procesno in je usmerjen proti
posamezniku oziroma posameznim delavcem, ki se ga/jih s temi ravnanji postavlja/jo v
slabši položaj od drugih (Marzel, 2011, str. 2). Mednarodna organizacija dela, pri
prepoznavanju nasilja na delovnem mestu kot delovno vprašanje večjega svetovnega
pomena, je razširila v svojo opredelitev nasilja tudi psihološka dejanja agresije 43
(Shallcross in ostali, 2010, str. 27).
Leymann je opredelil kar 45 različnih dejanj, značilnih za psihično nasilje, ki jih lahko
razdelimo v pet skupin (Brečko, 2010, str. 17):
• z delom povezana dejanja, ki lahko vključujejo spreminjanje žrtvinih delovnih
nalog na negativen način ali oviranje žrtve pri izpolnjevanju teh nalog;
• socialna izolacija, ki lahko vključuje prekinitev komunikacij z določeno osebo ali
izločitev posameznika iz družabnih dogodkov v organizaciji;
• osebni napadi ali napadi na posameznikovo zasebno življenje z zasmehovanjem,
žaljivimi opazkami ter podobnim;
• verbalne grožnje ter kritiziranje, vpitje ali sramotenje v javnosti;
• širjenje govoric.
V Sloveniji se je preučevanje mobinga začelo ob prelomu tisočletja, prvi pravi resni korak
pa je bil v letu 2006 z ustanovitvijo družbe »POGUM« − Društvo za dostojanstvo pri delu,
ter se nadaljeval v letu 2007 in 2008 s spremembami na področju zakonodaje (Meško in
ostali, 2011, str. 44). Skupina je poleg oblikovanja definicije poskušala najti tudi ustrezen
43

V skladu s to opredelitvijo lahko mobing na delovnem mestu opišemo kot prikrit proces, saj storilci delujejo

z neposrednimi psihičnimi napadi, dokler žrtve niso prisiljene zapustiti svoje zaposlitve. Prav tako je mobing na
delovnem mestu opisan tudi kot "zlonamerni poskus, da bi izsilili osebo iz delovnega mesta z neupravičenimi
obtožbami, poniževanjem, čustvenimi zlorabami ali terorjem (Shallcross in ostali, 2010, str. 27).
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slovenski izraz za pojav psihičnega in čustvenega nasilja na delovnem mestu, torej
ustrezen slovenski prevod besede mobing. Predlaganih je bilo več izrazov za pojav
psihičnega in čustvenega nasilja na delovnem mestu. Ti so naslednji (Brečko, 2010, str.
18−19):
• psihično in čustveno nasilje na delovnem mestu, ki je majn uporaben predvsem
zaradi dolžine izraza;
• šikaniranje, katerega navaja tudi Kazenski zakonik 44 , vendar pa izraz ne
predvideva, da se mobing dogaja sistematično, dlje časa in z namenom izločiti
posameznika;
• trpinčenje, ki pomeni, povzročiti nekomu trpljenje ali neugodje. Iz tega pa je
izpeljana besedna zveza »trpinčenje na delovnem mestu«;
• mobing.
5.9.1.2

Pravna podlaga za preprečevanje in odpravljanje mobinga

Mednarodna pravna podlaga
• Direktiva Sveta Evrope iz leta 1989 v 5. členu določa, da je delodajalec dolžan
poskrbeti za varnost in zdravje na vseh področjih, ki so v zvezi z delom (Mobing,
2012).
• Evropska socialna listina v 26. členu zavezuje vse članice EU, da delavce zaščitijo
pred negativnimi in žaljivimi dejanji (Mobing, 2012).
• Z dnem 15. 12. 2006 (Bakovnik, 2006, str. 3–5) je bilo pripravljeno tudi besedilo,
katerega podpisnice so EKS (Evropska konfederacija sindikatov), UNICE (zveza
industrijskih in delodajalskih organizacij Evrope), EUEAPME (Evropska zveza
obrtnih, majhnih in srednjih podjetij), CEEP (Evropski center podjetij v javnem
solastništvu in podjetij v splošnem gospodarskem interesu), EUROCARDES
(Evropski svet vodstvenega in strokovnega osebja) in članice podpisnice (tudi
sindikati Slovenije). Gre za sporazum, ki je za preprečevanje mobinga izrednega
pomena. Prepoveduje vsako nadlegovanje in nasilje ter skrbi za osebno integriteto
posameznika ter ščiti njegovo dostojanstvo. Žrtvam je potrebno nuditi vso
potrebno pomoč. Zahteva se primerno usposabljanje vodilnih in delavcev, kajti le z
izobraževanjem se lahko zmanjša nasilje pri delu. Delodajalec mora podati jasno in
nedvoumno izjavo, da nadlegovanja in nasilja ne bo toleriral ter bo proti storilcu
tudi disciplinsko ukrepal. Podpisnice bodo ta sporazum v celoti začele izvajati tri
leta po njegovem podpisu.
Pravna ureditev za preprečevanje in odpravljanje mobinga v Sloveniji
• Pravna ureditev mobinga se pri nas začenja že z Ustavo RS, ta v 34. členu določa,
da »ima vsakdo pravico do osebnega dostojanstva in varnosti«. Mobing pomeni
poseg v osebnostne pravice posameznika. V 35. členu pa navaja tudi varstvo
44

Kdor na delovnem mestu ali v zvezi z delom s spolnim nadlegovanjem, psihičnim nasiljem, trpinčenjem ali

neenakopravnim obravnavanjem povzroči drugemu zaposlenemu ponižanje ali prestrašenost, se kaznuje z
zaporom do dveh let (KZ-1, 197. člen).
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•

•

•

•

pravic zasebnosti in osebnostnih pravic.
Zakon o delovnih razmerjih (ZDR-1) v 43. členu določa, da mora delodajalec
zagotavljati delavcu delo, za katero sta se stranki s pogodbo o zaposlitvi dogovorili
in ne katerokoli delo. Prav tako mora delodajalec delavcu zagotoviti vsa potrebna
sredstva in delovni material, ki jih delavec potrebuje, da lahko nemoteno izpolnjuje
svoje obveznosti. Člen 47. v ZDR-1 zagotavlja varovanje dostojanstva delavca pri
delu in pred spolnim nadlegovanjem. Zakon o delovnih razmerjih, s spremembami
in dopolnitvami novele ZDR-A, je zakonsko uredil področje nadlegovanja ali
trpinčenja na delovnem mestu. Pri prenovi ZDR je bil določen 6. a člen, ki določa
prepoved ponavljajočega se, graje vrednega ali očitno negativnega in žaljivega
dejanja, ki je usmerjeno proti posameznemu delavcu na delovnem mestu ali v
zvezi z delom, kar zakon imenuje tudi trpinčenje na delovnem mestu.
Zakon o javnih uslužbencih v 15. a členu določa, da je prepovedano vsako fizično,
verbalno ali neverbalno ravnanje ali vedenje javnega uslužbenca, ki temelji na
katerikoli osebni okoliščini ter ustvarja zastrašujoče, sovražno, ponižajoče,
sramotno ali žaljivo delovno okolje za osebo in žali njeno dostojanstvo.
V skladu z novim Kazenskim zakonikom (KZ-1) je mobing tudi kaznivo dejanje, KZ1 ga poimenuje šikaniranje na delovnem mestu. Člen 197 KZ-1 inkriminira
povzročitelja mobinga, fizično osebo ali osebe, ki stojijo za ravnanjem spolnega
nadlegovanja, psihičnega nasilja, trpinčenja ali neenakopravnega obravnavanja. Za
storilce tega kaznivega dejanja je zagrožena zaporna kazen do dveh let. Po KZ-1
odgovarja oseba ali osebe, ki mobing povzročajo. To kaznivo dejanje se preganja
po uradni dolžnosti. 134. člen Obligacijskega zakona (OZ) pod naslovom Zahteva
za prenehanje s kršitvami osebnostnih pravic določa, da ima vsak pravico zahtevati
od sodišča ali drugega pristojnega organa, da odredi prenehanje dejanja, s
katerim se krši nedotakljivost človekove osebnosti in družinskega življenja ali
kakšna druga osebnostna pravica.
Z Uredbo o ukrepih za varovanje dostojanstva zaposlenih v organih državne
uprave iz 7. maja 2009, je podana možnost izvajanja 45. člena ZDR-1. Delodajalec
mora sprejeti določene ustrezne ukrepe za zaščito delavcev pred spolnim in
drugim nadlegovanjem ali trpinčenjem na delovnem mestu (Debelak, 2009, str. 6).

5.9.1.3

Vzroki in posledice mobinga

Pred dvajsetimi leti je bilo nasilje na delovnem mestu precej neznan pojav. Danes pa je
veliko ljudi, ki študirajo ta pojav ter s tem veliko povezanih dokumentov, ki govorijo ravno
o tem pojavu. Prepoznavanje mobinga ni lahka naloga, saj so povzročitelji kakršnegakoli
nasilja na delovnem mestu precej normalnega vedenje (Carnero in dr., 2010).
Kot posledice mobinga za posameznika, sodelavca in organizacije so največkrat navedene
motnje koncentracije in spomina, strah pred neuspehom, upadanje delovne samozavesti,
motnje socialnih odnosov, težnja po neopaznem vedenju, nervoze, občutki izčrpanosti,
depresije, oslabelost imunskega sistema, tvorba malignih tumorjev, samomorilsko
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vedenje, občutek krivde, strah pred posledicami, v primeru, da bi žrtvi pomagali, strah
pred tem, da bodo tudi sami postali žrtev mobinga, razpadanje delovnih struktur,
slabšanje delovne klime, zmanjšanje produktivnosti, zmanjšanje inovativnosti, težave z
motivacijo zaposlenih, zmanjšanje poslovnega ugleda in stroški odpravnin, odškodnin,
pravnih postopkov, svetovalcev (Mobing in Slovenia, 2009).
Trpinčenje na delovnem mestu povzroča zdravstvene težave, tako psihične in vedenjske
kot tudi telesne. Žrtve vse težje opravljajo svoje delo, se zapirajo vase, postanejo vse
manj samozavestne, vse manj se družijo, kar pa vpliva na delo v službi, na odnose v
družini, kakor tudi na stike med prijatelji. Žrtve se v delovnem okolju vse manj dobro
počutijo, so vse več na bolniškem dopustu, vse več je zamenjav službe in v današnjem
času tudi vse več odpovedi delovnih razmerij. Še posebno sedaj v času recesije, ima
marsikateri delodajalec izgovor za odpoved delovnega razmerja, če mu delavec oziroma
zaposleni ni všeč ali pa gre za morebitne osebne zamere. Negativne posledice trpinčenja
na delovnem mestu ima tudi delodajalec, kot so slabša učinkovitost pri delu, negativen
ugled v javnosti, bolniške odsotnosti, usposabljanje novih delavcev in podobno (povzeto
po Tkalec, 2001, str. 908−926).
Nadlegovanju, trpinčenju, kakor tudi spolnemu nadlegovanju je skupno, da gre za
ravnanja ali vedenja, ki so negativna, nezaželena, žaljiva in ustvarjajo nevzdržno delovno
okolje za nadlegovano in trpinčeno osebo. Posledice nevzdržnega delovnega okolja se
kažejo zlasti v psihosocialnih obremenitvah zaposlenih, ki so žrtve nadlegovanja in
trpinčenja (povzeto po Tkalec, 2001, str. 908−926).
Medicinska znanost ugotavlja, da lahko prizadetost zaradi mobinga razkroji človekovo
osebnost vse do najresnejših okvar in fizičnega zdravja. Sekundarni učinki so lahko
odvisnost od alkohola in trdih drog, frustracije, ki sprožajo dramatične izbruhe agresije ali
apatije, v skrajnih primerih celo samomor. Vse to se z osebnimi travmami in bolezenskimi
stanji delavca prenaša v njegov ožji družinski krog, v razmerje do bližnjih, zakonca, otrok,
sosedov in prijateljev (Kečanović, 2006, str. 22−23).
Negativne posledice se kažejo na ravni (Potočnik in Lešnik, 2008, str. 12−14):
• posameznika, ki mobing izvaja oziroma organizira. Izvajanje mobinga zahteva
precej časa in energije, zelo ovira delovni proces ter pripomore k manjši
učinkovitosti v podjetju;
• posameznika, ki je žrtev mobinga. Izpostavljenost mobingu pripelje k socialni
izključenosti, izgubi samospoštovanja in zaupanja v svoje sposobnosti, zaradi česar
žrtev mobinga težko funkcionira v delovnem okolju in je manj učinkovit delavec;
• delovne skupine, v katerih se mobing odvija;
• delovne organizacije – gospodarske družbe kot celote, kjer zaradi zmanjšane
produktivnosti in kakovosti dela trpi celotna organizacija.
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5.9.1.4

Mobing v Sloveniji

O mobingu v Sloveniji je veliko govora šele v zadnjem času. Trenutno stanje kaže, da se
pogosto napačno uporablja pojem trpinčenje kot sinonim za nadlegovanje, šikaniranje ali
posamezne konflikte na delovnem mestu, da za žrtve ni vzpostavljenega sistema pomoči,
da organizacije temu problemu ne namenjajo posebne pozornosti ter da ni relevantnih
raziskav na to temo. V Sloveniji do sedaj še nimamo raziskav opravljenih na tipičnem
vzorcu, ki bi v celoti pokazale razsežnost pojava. Imamo pa nekaj analiz, opravljenih na
manjših vzorcih, ki kažejo na to, da pojav v Sloveniji obstaja, da za žrtve ni dovolj
podpore, da je nasilje v katerikoli obliki velikokrat tako prisotno v kulturi organizacij, da ni
prepoznano kot neprimerno obnašanje ter da ni sankcionirano (Robnik in Milanovič, 2007,
str. 8).
Zadnja leta je bilo narejenih nekaj manjših raziskav na to temo. Leta 2003 je bila med
slovenskimi podjetji izvedena raziskava »Ali se mobing pojavlja tudi v Sloveniji?«. Zajela
je 278 oseb in različna poklicna oziroma delovna področja, kot so vodje, kadrovski delavci,
poslovni sekretarji, strokovni in računovodski delavci, organizatorji dela, tržniki itd., ter
vse hierarhične ravni v organizaciji. Mobing je doživljalo 2,8 % anketiranih oseb, najbolj
ogrožene pa so se počutile računovodje. Raziskava je pokazala tudi dejavnike oziroma
vzroke, zaradi katerih se mobing najpogosteje pojavlja v slovenskih podjetjih. Med vzroki
se najpogosteje nahaja velik stres zaradi dela ter konflikti zaradi različnega položaja
zaposlenih v podjetju (Brečko, 2003, str. 63−64).
Po podatkih evropske raziskave o delovnih pogojih, ki jo je izvedla Evropska fundacija za
izboljšanje življenjskih in delovnih razmer (Eurofound) iz Dublina, je v Sloveniji žrtev
nadlegovanja in ustrahovanja na delovnem mestu (mobing) vsaka deseta ženska ter vsak
deseti moških. To je precej nad povprečjem EU, kjer je mobingu izpostavljenih 6 % žensk
in 4 % moških. Slovenijo raziskava med tridesetimi državami uvršča na 11. mesto. Pri nas
naj bi po raziskavi bilo trpinčenih 7,5 % zaposlenih, to pa je več kot 40 % nad
povprečjem EU. Najbolj pogoste žrtve so mlajše ženske, zaposlene v večjih podjetjih ter
za določen čas. Ustrahovanja je bistveno več v javnem sektorju, med področji dela pa
izstopajo zdravstvo, vzgoja in izobraževanje ter gostinstvo.
Zanimivo je omeniti, kako so se posledice trpinčenja kazale v delovnem razmerju. Žrtve so
bile najpogosteje klicane na zagovor k nadrejeni osebi ali pa jim ni bil izplačan variabilni
del plače, pogosta pa je bila tudi grožnja z uvrstitvijo med presežne delavce ali z
odpovedjo dela. Nekoliko manj pogosto je bila žrtvam ponujena nova pogodba o zaposlitvi
na drugo delovno mesto ali pa so bile žrtve klicane v kadrovsko službo. Žrtvam je bil
podan tudi predlog za sporazumno prenehanje delovnega razmerja ali pa je žrtev prejela
opozorilo pred odpovedjo pogodbe o zaposlitvi iz krivdnih razlogov. Kot posledica je bil
uveden disciplinski postopek ali pa je žrtev doživljala stalne kontrole bolniškega staleža na
domu. Med najpogostejšimi vzroki za nastanek trpinčenja je bilo nepoznavanje osnov
vodenja, diktatorski način vodenja, negativni značaj in osebnostne lastnosti storilcev ali
nizek nivo splošne organizacijske kulture in medsebojnih odnosov (Robnik in Milanovič,
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2008, str. 31).
Klinični inštitut za medicino dela, prometa in športa, ki deluje v okviru Univerzitetnega
kliničnega centra Ljubljana, je spomladi leta 2008 opravil nacionalno raziskavo glede
trpinčenja na delovnem mestu. Raziskava o trpinčenju na delovnem mestu je pokazala, da
je bilo v zadnjih petih letih 19,4 % zaposlenih izpostavljenih trpinčenju na delovnem
mestu oz. mobingu. Na vprašanje, ali so bili vsaj občasno izpostavljeni mobingu v zadnjih
šestih mesecih pred raziskavo, je pritrdilno odgovorilo 10,4 % vprašanih, 1,5 %
anketirancev pa je trpinčenje doživljajo pogosto − dnevno ali večkrat tedensko. Dejanjem
mobinga na delovnem mestu je bilo priča 18,8 % vprašanih, od tega so bili kar 3 % o
vprašanih priča zelo pogostemu mobingu. Raziskava je še pokazala, da so ženske precej
pogosteje žrtve kot moški, saj je mobing v zadnjih šestih mesecih pred raziskavo doživelo
kar 62,8 % vprašanih žensk ter 37,2 % moških.
Na Kliničnem inštitutu za medicino dela, prometa in športa so ugotovili, da mobing v
Sloveniji v zadnjem obdobju narašča, kar se kaže v tudi v povečanem številu bolniških
staležev zaradi psihičnih motenj. Slovenci se s povprečno 8,6 dni bolniškega dopusta na
leto uvrščamo v sam vrh lestvice 31. evropskih držav (Jurišič, 2007).
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6 NAČELA JAVNIH USLUŽBENCEV V DRŽAVNI UPRAVI

Zaradi posebnosti delovanja države, občin ter drugih oseb javnega prava, ki izvajajo
naloge v javnem interesu, je vzpostavljen posebni pravni režim, ki ureja delovnopravna in
plačna razmerja za zaposlene pri pravnih osebah javnega prava. Za javne uslužbence v
javnem sektorju velja Zakon o delovnem razmerju in Zakon o javnih uslužbencih, vendar
pa slednji velja v celoti le za javne uslužbence, ki so zaposleni v državnih organih in
upravah samoupravnih lokalnih skupnosti, za ostale javne uslužbence pa veljajo določila
Zakona o javnih uslužbencih le do 21. člena. Za uslužbenska razmerja se določbe Zakona
o delovnem razmerju uporabljajo subsidiarno, če ta niso posebej urejena z Zakonom o
javnih uslužbencih, za vse javne uslužbence pa velja Zakon o sistemu plač v javnem
sektorju. Ta zakon ureja plače javnih uslužbencev in funkcionarjev (osnovne plače,
dodatke in del plače za delovno uspešnost).
Zakon o javnih uslužbencih obravnava pet načel, načelo varovanja poklicnih interesov pa
je črtano, saj je zajeto že v skupnih načelih javnih uslužbencev. V nadaljevanju bo
obravnavano načelo javnega natečaja, politične nevtralnosti in nepristranskosti, načelo
kariere, prehodnosti in odprtosti do javnosti.

6.1

NAČELO JAVNEGA NATEČAJA

Za zaposlitev na uradniškem delovnem mestu veljajo pravila javnega natečaja 45 , kar
posebej določa Zakon o javnih uslužbencih, upoštevajoč tudi 122. člen Ustave RS (Kozjek,
2008, str. 85). V 27. členu Zakona o javnih uslužbencih je opredeljeno načelo javnega
natečaja kot načelo, ki določa, da se uradniki izbirajo na javnem natečaju, razen v
primerih, ko je z zakonom drugače določeno. V postopku javnega natečaja se kandidati
obravnavajo enakopravno, izbira pa se opravi na podlagi izkazane najboljše strokovne
usposobljenosti (Kozjek, 2008, str. 79).
Javni natečaj ima dva pomena (Pirnat in ostali, 2004, str. 175):
• vsem kandidatom omogoča enakopraven dostop do delovnega mesta pod enakimi
pogoji, brez dajanja neupravičene prednosti določenemu kandidatu, in s tem
zmanjšuje obseg pojavov, t. i. družbenega parazitizma (zveze, poznanstva,
politično kadrovanje, korupcija),
• zagotavlja izbiro strokovno usposobljenega in najprimernejšega kandidata.
Eden izmed poglavitnih namenov zakona je zagotoviti sistem izbire uradnikov, ki temelji
na čim bolj objektivnih merilih strokovne usposobljenosti. Pri javnem natečaju na podlagi
ZJU ne gre zgolj za objavo delovnega mesta, javni natečaj predpostavlja več elementov:
objava prostega delovnega mesta, razumen rok prijave, izbirni postopek z vnaprej
45

Povezava z načelom enakopravne dostopnosti.
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določenimi merili, obrazložena izbira. Zgolj formalna objava delovnega mesta ne zadošča,
saj z njo še ni zadoščeno navedenim namenom instituta javnega natečaj. Kar pomeni, da
morajo biti merila naravnana tako, da bo izbran kandidat, ki je po svoji usposobljenosti
najprimernejši, oziroma kandidat, ki bo največ prispeval k učinkovitemu in uspešnemu
delu organa. Merila so lahko oblikovana bolj ali manj objektivno, ne smejo pa biti
popolnoma oziroma preveč subjektivna. Možni so različni načini izvedbe izbirnega
postopka – v poštev pridejo številne metode, ki jih razvija znanost oziroma stroka
ravnanja s človeškimi viri (Pirnat in dr., 2004, str. 175–176).
6.1.1

POSTOPEK ZAPOSLITVE JAVNEGA USLUŽBENCA – JAVNI NATEČAJ

6.1.1.1

Objava javnega natečaja

Javni natečaj se objavi v Uradnem listu RS ali v dnevnem časopisu ter pri Zavodu za
zaposlovanje RS. Rok za vlaganje prijav na javni natečaj ne sme biti krajši od osmih dni
od dneva objave javnega natečaja (ZJU, 58. člen). Rok za vlaganje prijav ne začne teči
prvega naslednjega dne, kot to velja za procesne roke, temveč z dnem objave javnega
natečaja na prosto uradniško delovno mesto (Pirnat in ostali, 2004, str. 177).
Objava javnega natečaja mora vsebovati podatke o organu in o kraju opravljanja dela, o
vrsti uradniškega delovnega mesta, o nazivih, v katerih se lahko opravlja delo uradniškega
delovnega mesta, o pogojih za opravljanje dela, o dokazilih, ki jih mora kandidat priložiti
prijavi, o roku in naslovu za vlaganje prijav in o roku obveščanja o izbiri ter podatke o
osebi, ki daje informacije o izvedbi javnega natečaja (ZJU, 59. člen).46
6.1.1.2

Prijava kandidata na javni natečaj

Prijavo na javni natečaj kandidat pošlje v pisni obliki, na ovojnici označi z besedami »za
javni natečaj« ter pripiše delovno mesto. Prijava se lahko pošlje tudi v elektronski obliki,
za katero kandidat ne potrebuje elektronskega podpisa (Uredba o postopku za zasedbo
delovnega mesta v organih državne uprave in v pravosodnih organih, 20. člen).
Prijava na prosto delovno mesto mora vsebovati najmanj (Uredba o postopku za zasedbo
delovnega mesta v organih državne uprave in v pravosodnih organih, 20. člen):
• izjavo kandidata o izpolnjevanju pogoja glede zahtevane izobrazbe, iz katere mora
biti razvidna stopnja in smer izobrazbe ter leto in ustanova, na kateri je bila
izobrazba pridobljena,
• opis delovnih izkušenj, iz katerega je razvidno izpolnjevanje pogoja glede
zahtevanih delovnih izkušenj,
• izjavo kandidata, da je državljan RS, ki ni bil pravnomočno obsojen zaradi
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Objava prostega delovnega mesta ne sme nakazovati, da daje delodajalec pri zaposlitvi prednost

določenemu spolu, razen v primeru, če je določen spol nujen pogoj za opravljanje dela. Pri določitvi nazivov, v
katerih se lahko opravlja delo uradniškega delovnega mesta in pri pogojih za opravljanje dela se morajo
upoštevati določbe ZJU (Pirnat in ostali, 2004, str. 178).
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•

naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in da ni bil
obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev, da zoper
njega ni vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki
se preganja po uradni dolžnosti ter
izjavo, da za namen tega natečajnega postopka organu, ki objavlja javni natečaj,
dovoli pridobitev podatkov iz uradne evidence.

Potrebno je izpolnjevanje tudi posebnih pogojev, in sicer dopolnjena polnoletnost ter za
uslužbence, katero delo je vezano na delo s strankami, pa je obvezno aktivno znanje
slovenskega jezika (Haček in Bačlija, 2007, str. 114).
Če je pogoj za opravljanje nalog na delovnem mestu varnostno preverjanje, se to izvede z
izbranim kandidatom po izdaji sklepa o izbiri ter pred imenovanjem v naziv in pred
premestitvijo, pri čemer se kot natečajni pogoj določi izjava kandidata, da s tem
preverjanjem soglaša. V primeru, da se v postopku varnostnega preverjanja izdaja
dovoljenja za dostop do tajnih podatkov zavrne, se natečajni postopek s sklepom ustavi.
Zoper sklep je dovoljena pritožba (Uredba o postopku za zasedbo delovnega mesta v
organih državne uprave in v pravosodnih organih, 20. člen).
V izbirnem postopku sodelujejo le kandidati, ki izpolnjujejo natečajne pogoje objave
javnega natečaja. V tem postopku se preizkuša strokovna usposobljenost in sposobnost
posameznika za opravljanje nalog na prostem uradniškem delovnem metu. Kandidati, ki
niso izpolnjevali natečajnih pogojev javnega natečaja, ne sodelujejo v izbranem postopku,
ampak so izločeni že pred začetkom izbirnega postopka (Pirnat, 2004, str. 184).
6.1.1.3

Izbirni postopek

Izbirni postopek za delovno mesto v organizacijski enoti vodi in izvaja predstojnik, po
njegovem pooblastilu pa lahko tudi generalni direktor ali generalni sekretar. Predstojnik,
generalni direktor ali generalni sekretar imenujejo za vsak primer posebej natečajno
komisijo, katere člani so lahko tudi sami, obvezno pa mora biti član te komisije tudi
uradnik, ki vodi organizacijsko enoto, v kateri je prosto uradniško delovno mesto. Če je v
posamezni organizacijski enoti število javnih uslužbencev tako majhno, da sestava
natečajne komisije ni možna, potem v tem primeru izvaja izbirni postopek predstojnik sam
(Pirnat in ostali, 2004, str. 181). Javni natečaj za položaje generalnih direktorjev,
generalnih sekretarjev, predstojnikov organov v sestavi ministrstev, predstojnikov vladnih
služb in načelnikov upravnih enot izvaja posebna natečajna komisija, ki jo za vsak primer
posebej imenuje uradniški svet (ZJU, 61. člen).
Z namenom, da se izbere kandidata, ki je od vseh kandidatov najbolj strokovno
usposobljen za prosto delovno mesto, se izbirni postopek lahko opravi v več fazah, na
primer v obliki preverjanja strokovne usposobljenosti iz predložene dokumentacije,
pisnega preizkusa usposobljenosti, ustnega razgovora oziroma v drugi obliki. Glede na
rezultat v vsakem od teh preizkusov se kandidati postopno izločajo z namenom, da na
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koncu izberejo tistega, ki je skozi vse faze izbirnega postopka pokazal največjo strokovno
usposobljenost za opravljanje nalog na prostem uradniškem delovnem mestu (Pirnat in
ostali, 2004, 185). Javni natečaj se lahko ponovi v primeru, ko za uradniško delovno
mesto nihče od prijavljenih kandidatov ne dosega zahtevane stopnje strokovnosti. Vsi
kandidati dobijo vročeno obvestilo o neuspelem javnem natečaju (Pirnat in ostali, 2004,
str. 186).
O izbiri uradnika se izda upravna odločba. Odločba o izbiri se vroči izbranemu kandidatu,
drugim kandidatom pa se vroči sklep, da niso bili izbrani (ZJU, 63. člen). Pod nadzorom
uradne osebe lahko vsak kandidat pogleda v podatke, ki dokazujejo izpolnjevanje pogojev
izbranega kandidata (ZJU, 63. člen).
Kandidati, ki niso bili izbrani, imajo zoper sklep pravico do pritožbe na pristojno komisijo
za pritožbe iz delovnega razmerja, in sicer na podlagi pritožbenih razlogov, ki so navedeni
v 65. členu ZJU. Neizbrani kandidat ima zoper sklep javnega natečaja pravico do pritožbe,
kadar meni, da (ZJU, 65. člen):
• izbrani kandidat ne izpolnjujejo natečajnih pogojev;
• izbrani kandidat na vseh področjih ni dosegel najboljši rezultatov;
• sam izpolnjuje natečajne pogoje, vendar ni imel možnosti sodelovanja v
postopku izbire;
• je v postopku javnega natečaja prišlo do bistvenih kršitev.
Izbranega kandidata, ki se je v izbirnem postopku izkazal za najbolj strokovno
usposobljenega, se imenuje v naziv najkasneje v osmih dneh od dokončnosti odločbe in
se mu najkasneje v nadaljnjih osmih dneh ponudi sklenitev pogodbe o zaposlitvi. Če
pogodba o zaposlitvi ni sklenjena v 30 dneh od imenovanja v naziv iz razlogov, ki so na
strani uradnika, oseba oziroma organ, ki je izdal odločbo o imenovanju v naziv, to odločbo
odpravi (ZJU, 66. člen).
6.1.1.4

Posebni javni natečaj

Javni natečaj za položaje generalnih direktorjev, generalnih sekretarjev, predstojnikov
organov v sestavi ministrstev, predstojnikov vladnih služb in načelnikov upravnih enot
izvaja posebna natečajna komisija, ki jo za vsak primer posebej imenuje uradniški svet
(ZJU, 60. člen). Kandidate, ki izpolnjujejo pogoje za položaj ter so dovolj strokovno
usposobljeni, izbere posebna natečajna komisija. Natečajna komisija izda tako izbranim
kot neizbranim kandidatom poseben sklep, seznam izbranih kandidatov pa preloži
funkcionarju, kateremu je uradnik na položaju odgovoren. Funkcionarju odločitve ni treba
posebej obrazložiti. Če funkcionar, ki mu je uradnik na položaju odgovoren, oceni, da
nobeden izmed kandidatov s predloženega seznama ni primeren, lahko zahteva od
uradniškega sveta, da postopek ponovi, ali pa sam imenuje natečajno komisijo, ki izvede
postopek. Za sestavo natečajne komisije iz tega odstavka se uporabljajo določbe 178.
člena tega zakona. Funkcionar je dolžan odločitev, da bo sam imenoval komisijo, pisno
obrazložiti uradniškemu svetu (ZJU, 64. člen).
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Zakon o javnih uslužbencih je pravico neizbranih kandidatov do pritožbe in sodnega
nadzora s 65. členom omejil na procesne kršitve in na očitne napake natečajne komisije
pri uporabi meril. Tako šesti odstavek 65. člena Zakona o javnih uslužbencih določa, da
zoper odločbo oziroma sklep posebne natečajne komisije iz četrtega in petega odstavka
60. člena Zakona o javnih uslužbencih ni pritožbe, dovoljen pa je upravni spor. Neizbrani
kandidat lahko vloži tožbo v upravnem sporu iz razlogov, navedenih v 1., 2. in 4. točki
prvega odstavka tega člena, poleg tega pa tudi, če je natečajna komisija ugotovila, da po
strokovni usposobljenosti ni primeren za položaj, sam pa meni, da je (Sodba I Up
274/2008).

6.2

NAČELO POLITIČNE NEVTRALNOSTI IN NEPRISTRANSKOSTI

Načelo politične nevtralnosti in nepristranskosti zahteva, da mora uradnik izvrševati
naloge politično nevtralno, nepristransko ter v dobro državljanov. Načelo ščiti uradnike
pred političnim vplivanjem ter posegi v njihov položaj (MJU, 2010). Načelo politične
nevtralnosti in nepristranskosti je vsebovano tudi v drugem odstavku 4. člena Kodeksa
ravnanja javnih uslužbencev, kjer je opredeljeno z isto vsebino, kakor v Zakonu o javnih
uslužbencih. Načelo se srečuje z veliko različnimi nasprotji, kjer je v ospredju vprašanje,
kje se v upravno političnem procesu konča politično in kjer se začne upravno. Vsak javni
uslužbenec ima tako kot drugi državljani pravico do lastnega mnenja in opredelitve, kar pa
seveda nujno učinkuje na njegovo ravnanje. Omeniti pa velja tudi etični vidik politične
nevtralnosti javne uprave. To najbolje prikazuje Bučar z naslednjim vprašanjem: »Ali je
visok javni uslužbenec, ki je zvesto služil Hitlerju, samo vzoren uradnik, ki služi sleherni
vladi po svojih najboljših močeh, ali pa je navaden moralni slabič in cinik?« (Brejc, 2004,
str. 241). Načelo politične nevtralnosti in nepristranskosti pa zajema tudi Kodeks etike
javnih uslužbencev v državnih organih in organih lokalnih skupnosti (2011), ki v 7. vodilu
navaja nepristransko ravnanje javnih uslužbencev.
6.2.1

UPRAVA – POLITIKA

6.2.1.1

Odnos med politiko in upravo

Med politiko in upravo ni ostre in jasne meje. Politiki, ki delajo v upravi kot ministri,
predstavniki političnih strank oziroma organizacij, se za dosega svojih ciljev naslanjajo na
javne uslužbence (Haček, 2001, str. 61).
Javni uslužbenci kot specialisti in strokovnjaki za posamična področja oblasti pripravljajo
zakonodajne rešitve in strategije ter druge dokumente, ki oblikujejo sektorske politike.
Zato se delo funkcionarjev in javnih uslužbencev pogosto močno prepleta, saj poleg
oblikovanja politik določajo cilje in se odločajo o poteh za doseganje teh ciljev. Zato tudi
javni uslužbenci s svojimi odločitvami pomembno posegajo v temeljne politične vrednote,
s čimer že prestopajo v sfero politike (Lavtar, 2012, str. 6).
Temeljna ideja politično nevtralne uprave je v nedopustnosti vplivanja političnega
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prepričanja in delovanja na posameznikovo možnost, da se zaposli kot javni uslužbenec.
Hkrati ta ideja predpostavlja popolno politično nevtralnost javnih uslužbencev, kar je
pravzaprav nemogoče, saj so javni uslužbenci prav tako ljudje, ki imajo vso pravico do
svojega političnega mnenja in politične opredelitve, to pa v končni fazi vpliva na njihovo
delovanje in ravnanje (Haček, 2001, str. 61).
Problem prepletanja političnega in upravnega procesa se kaže predvsem pri vodilnih
delavcih v upravi, ki postajajo vse bolj podobni politikom, saj je od njihovega političnega
obnašanja pogosto odvisna njihova kariera. Na drugi strani pa imamo javne uslužbence,
predvsem strokovno-tehnične delavce, katerih delo je popolnoma odvisno od njihove
strokovne usposobljenosti in ni prav nič povezano z njihovo morebitno politično
opredelitvijo. Naloga stroke je, da politiki ponudi različne, a vedno najboljše strokovne
rešitve, politika pa mora v skladu s svojim vrednostnim sistemom izbirati med različnimi
strokovnimi rešitvami (Haček, 2001, str. 61).
Večina strokovnjakov meni, da je politična pripadnost uslužbencev v javni upravi prej
ovira kot pa prednost. Javni uslužbenci, ki delijo cilje trenutne politične opcije, bodo
namreč na vsakih volitvah v nevarnosti, da ob zmagi neke druge politične opcije izgubijo
zaposlitev oziroma bodo prisiljeni svojo opredelitev vsakič sproti spreminjati, kar pa
vsekakor niso optimalne razmere za učinkovito delovanje uprave, saj se ne more ne
prilagajati izzivom iz okolja ne odgovarjati nanje. Politično nevtralna uprava bi zaradi svoje
neopredeljenosti in strokovnosti delovala mnogo učinkoviteje kot uprava, v kateri bi
večino časa posvečali temu, kdo je na kateri strani in kdo dela za koga. Spremembe v
upravi glede politične nevtralnosti so nujne, poleg tega pa mora uprava postati čim bolj
strokovna, racionalna in politično odgovorna, merila kadrovske selekcije in promocije, ki
so bila zasnovana na lojalnosti vodilni politični eliti, pa je treba zamenjati z merili
strokovnih sposobnosti in rezultatov. Sestavni deli ideje o politično nevtralni upravi
predstavljajo sistem vrednot, ki jih imajo vsi kakovostni javni uslužbenci in ki vključujejo
določeno vrsto lojalnosti (Haček, 2001, str. 62).
Aberbach, Putman in Rockman so v svoji znani primerjalni študiji uslužbencev oziroma
uradnikov in politikov v zahodnih demokracijah opredelili različne predstave o odnosih
med njimi. Rezultat študije so bile štiri možne razlage delitve dela med uslužbenci in
politiki (Haček, 2001, str. 63):
• v skladu s prvo razlago je izvajanje politik v izključni pristojnosti javnih
uslužbencev, medtem ko so politiki odgovorni za oblikovanje politik ter za
artikulacijo in agregacijo interesov. Gre za klasično predstavo o javni upravi, kjer
politiki odločajo, uslužbenci pa zgolj uresničujejo odločitve;
• druga razlaga predpostavlja, da tako politiki kot javni uslužbenci sodelujejo pri
oblikovanju politik, vendar pa je njihov prispevek različen. Uradniki zbirajo podatke
in posedujejo znanje, politiki pa vnašajo v ta proces interese in vrednote. Javni
uslužbenci opravljajo nevtralne analize, medtem ko politiki vnašajo politično
občutljivost;
• po tretji razlagi tako politiki kot javni uslužbenci sodelujejo pri oblikovanju politik,
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prav tako pa se oboji ukvarjajo s politiko. Razlika med njimi je predvsem ta, da
politiki izražajo široke in različne interese, medtem ko uradniki posredujejo ožje,
osredotočene interese;
četrta razlaga pa domneva, da smo priče virtualnemu izginotju klasične razlike
med vlogami politikov in birokratov.

Odnosi med imenovanimi profesionalnimi uradniki in izvoljenimi politiki seveda nikoli niso
brez trenja, pa tudi politično pokroviteljstvo je nedvomno prisotno v vsakem sistemu
javnih uslužbencev. Paul Lorentzen je glavne težave v odnosu med politiki in javnimi
uslužbenci zajel v treh točkah (Haček, 2001, str. 65):
• pomanjkanje znanja novoizvoljenih politikov o delu v javnem sektorju;
• javni uslužbenci se morajo ob vsaki menjavi oblasti seznaniti s pogosto
spremenjenimi političnimi usmeritvami in cilji;
• vzajemna potreba politikov in javnih uslužbencev po razumevanju medsebojnih
vrednot, zaznav in odnosov.
Kljub temu pa je temeljno pravilo odnosa med politiki in profesionalnimi uradniki, da
morajo prvi zaupati slednjim neodvisno od strankarske pripadnosti in političnih pogledov,
uslužbenci pa morajo politikom ponuditi svoje neodvisne presoje in ekspertize. To ne
pomeni, da katera stran pozna stvari bolje, temveč samo, da pozna različne vidike javnih
politik (Haček, 2001, str. 65).
6.2.1.2

Politizacija javne uprave

Najpogosteje se pojem politizacije nanaša na stopnje in vrste politične aktivnosti javnih
uslužbencev, kot tudi na poskuse različnih posameznikov in skupin, da bi politično vplivali
na javne uslužbence. Vprašanje politizacije javnih uslužbencev je pomembno vprašanje,
saj predstavlja precep, prisoten v večini sodobnih demokratičnih družb. Javni uslužbenci
se namreč sami pogosto znajdejo v položaju, v katerem se morajo odločiti med politično
dovzetnostjo na eni ter strokovnostjo in profesionalno odgovornostjo na drugi strani.
Mnogo avtorjev ocenjuje pojem politizacije javnih uslužbencev kot sinonim za kršitev
načela politične nevtralnosti javnih uslužbencev (Haček, 2005a, str. 111).
Velika večina upravnih strokovnjakov se strinja, da se pojem politizacije uprave nanaša
vsaj na tri različne fenomene, in sicer na politizacijo participacije javnih uslužbencev v
procesu sprejemanja odločitev, na politizacijo odločanja glede kariernega razvoja javnih
uslužbencev ter politično udejstvovanje javnih uslužbencev. »Dobri« javni uslužbenci so
ne glede na morebitne drugačne osebne poglede vedno zvesti trenutnemu političnemu
režimu, hkrati pa nanj ne skušajo niti vplivati niti (si) ne dovolijo biti vplivni (Haček,
2005b, str. 761).
Peters (2001, 183–185) razlikuje nekaj osnovnih dimenzij politične aktivnosti javnih
uslužbencev. V prvi dimenziji, ki se označuje s terminom »notranje-zunanje«, je na eni
strani politična aktivnost znotraj upravne organizacije, ki sprejema celo vrsto različnih
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inputov s strani interesnih skupin, političnih strank, izvršilne veje oblasti in vrste drugih
virov z namenom oblikovanja politik. Na drugi strani kontinuuma so politične aktivnosti,
usmerjene v vzdrževanje, rast in preživetje upravne organizacije. Druga dimenzija
administrativne politike je formalnost. Javni uslužbenci imajo stike tako s političnimi
funkcionarji (zakonodajalci, funkcionarji v izvršilni veji oblasti, predstavniki regionalnih in
lokalnih oblasti itd.), kot tudi z neuradnimi političnimi akterji (predvsem s predstavniki
skupin pritiska). Prvo skupino stikov Peters označuje kot formalne, drugo skupino pa kot
neformalne stike. Tudi tovrstnih stikov ni mogoče vedno popolnoma jasno medsebojno
razločevati, saj so politični funkcionarji pogosto obvezani interesu katere od skupin
pritiska, pa tudi skupine pritiska lahko delujejo v napol formalnih pogojih (Haček, 2005a,
112).
V večini držav so se v zadnjih desetletjih uveljavili nekateri standardi, namenjeni
omejevanju politizacije in depolitizacije javnih uslužbencev, ki so ponekod namenjeni
predvsem najvišjim in visokim javnim uslužbencem, drugod pa zajemajo celo vse javne
uslužbence (Haček, 2005a, str. 113).
V večini modernih demokratičnih držav je v veljavi prepoved neposredne participacije
javnih uslužbencev v volilnem procesu, ki se – od države do države različno – nanaša na
prepoved sodelovanja v volilni kampanji, prepoved finančnih donacij itd. Večina držav
skuša omejevati aktivnost javnih uslužbencev v političnem procesu, v nekaterih političnih
sistemih pa je prepovedano tudi članstvo javnih uslužbencev v političnih strankah. Večina
evropskih sistemov je uvedla posebne postopke izbire kandidatov za javne uslužbence, ki
predstavljajo procesne garancije za preprečevanje zaposlovanja na podlagi osebnih
oziroma političnih preferenc in zagotavljajo kar največjo stopnjo strokovnosti in
nepristranskosti izbranih kandidatov, s tem pa kakovostno zagotavljanje storitev javnega
sektorja naproti uporabnikom. Ena takih varovalk je ureditev, v kateri sprejem v
uslužbensko razmerje nadzoruje ali opravlja neodvisno telo, s tem pa se vzpostavlja
obveznost javnega ali internega natečaja ali pa razpisa za zasedbo delovnih mest (Haček,
2005a, str. 113).

6.3

NAČELO KARIERE

Uradniku je omogočena kariera z napredovanjem. Kariera je odvisna od strokovne
usposobljenosti in drugih delovnih in strokovnih kvalitet ter od rezultatov dela (ZJU, 29.
člen). Kariera torej pomeni napredovanje javnega uslužbenca od manj zahtevnih delovnih
mest proti vrhu hierarhične lestvice. Napredovanja po hierarhični lestvici je zakonsko
urejeno, pogoj za višje mesto pa je ustrezna izobrazba ter izkušnje. Pomembna zakonska
vira sta Uredba o napredovanju javnih uslužbencev v plačne razrede in Uredba o
napredovanju uradnikov v nazive. Prednost kariernega sistema lahko opazimo v možnosti
načrtovanja poklicne prihodnosti. Organizacija posameznika spodbuja in hkrati skrbi za
njegovo strokovno rast. Posameznik se sčasoma vse bolj identificira s cilji organizacije,
prevzema njene vrednote in se zanje zavzema. Slaba stran kariernega sistema se kaže v
njegovi zaprtosti, saj ne omogoča, da bi v ustaljeno upravno okolje prišli ljudje iz drugih,
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bolj dinamičnih okolij, ki bi s seboj prinesli nove ideje, drugačen pogled. V slovenski
upravi lahko ugotovimo, da zakon omogoča kombiniran karierni sistem (po Brejcu, 2004,
str. 72). Načelo kariere je tesno povezano z načelom strokovnosti, saj ravno to posredno
omogoča javnemu uslužbencu izobraževanja, izpopolnjevanje, ki je ključ za napredovanje
in s tem omogočanje načela kariere. Ravno tako pa je pomembna tudi delovna uspešnost,
ki je opredeljena v 21. in 22. členu Zakona o javnih uslužbencih.
6.3.1

KARIERA

6.3.1.1

Definicija kariere

Številni tuji raziskovalci so se začeli bolj zanimati za posameznikovo vedenje in proučevati
razlike med posamezniki že v drugi polovici 18. stoletja. Na podlagi rezultatov njihovih
raziskav so se razvila prva pojmovanja kariere. Obdobje po letu 1940 do danes so
zaznamovali izidi publikacij o kariernem svetovanju, razvoj usposabljanja za karierni razvoj
in profesionalno svetovanje. Prve vplivne teorije o karieri se pojavijo v drugi polovici 19.
stoletja. V starejših teorijah je pozornost usmerjena v razvoj posameznika, v novejših pa
zlasti v ženske in etnične manjšine (Cvetko, 2002, str. 20–38).
Definicija kariere se je zaradi različnih vplivov časovnega obdobja spreminjala. Kariero
označujejo zaporedja del, ki jih ljudje opravljajo v svoji delovni zgodovini, ne glede na
poklic ali organizacijsko raven. Posebne vrste motivacijskih sredstev, ki človeka silijo v
ustrezne aktivnosti, so tudi doživljanja kariere. Kariera je načrtovano ali nenačrtovano
zaporedje del ali aktivnosti, ki vključuje elemente napredovanja, samouresničevanja in
osebnega razvoja v določenem času. Kariera je vzorec vseh izkušenj, pridobljenih v zvezi z
delom, ki se usmerjajo in povezujejo potek posameznikovega življenja. Notranja kariera
obsega sklop korakov ali stopenj, ki sestavljajo posameznikov lastni koncept napredovanja
znotraj poklica. Zunanja kariera se nanaša na objektivne kategorije, ki jih družba in
organizacije uporabljajo za označitev napredovanja po lestvici v danem poklicu (Skopec,
2006, str. 50).
Pojmovanje kariere je v zadnjem času doživelo drastične spremembe. Nekoč je kariera
pomenila visoko raven delovne zavzetosti in napredek v delovni vlogi, zdaj pa jo vse bolj
razumemo kot vzorec delovnih izkušenj, ki usmerja človekovo življenje. Za kariero so torej
ključne delovne izkušnje in njihova kronologija, pri čemer ni pomembno, ali gre tudi za
vertikalne spremembe (Brečko, 2006, str. 30).
Razlike v starejših in novejših pojmovanjih kariere sta strnila Feldman in Arnold (Brečko,
2006, str. 30):
• Pojem kariera se je demokratiziral, tako da označuje zaporedje vrst dela, ki jih
opravljamo v svoji poklicni zgodovini, ne glede na poklic in organizacijsko raven.
Včasih se je pojem kariera uporabljal in povezoval le s posamezniki v poklicih z
visokim statusom, ki so omogočali hitro in strmo napredovanje.
• Pojem kariera se torej ne uporablja več le za delo, ki pomeni vertikalno mobilnost,
95

•

•

torej vertikalno napredovanje v organizacijah. To ne pomeni, da posamezniki ne
strmijo k napredovanju. Povečuje se število tistih, ki so z delom zadovoljni in
zavračajo odgovornejša delovna mesta ter s tem želijo ostati na določenem
položaju. Vse več je horizontalnih premikov, torej selitev iz enega na drugo
področje dela. Niso pa redki tudi vertikalni premiki.
Včasih se je o karieri govorilo le v povezavi z organizacijo, ki je imela popoln
nadzor nad posameznikovo kariero. Ta stereotip počasi izginja, ker posameznik
vse pogosteje sam usmerja svojo kariero.
Pojem kariera tudi ni več sinonim za zaposlenost le v enem poklicu ali eni
organizaciji. Več kot očitno je, da se vse več posameznikov odloča za različne
oblike kariere, ki vključuje dvoje ali troje različnih področij in več organizacij.

Če se je še v sedemdesetih letih prejšnjega stoletja kariero pojmovalo kot »določen
večletni napredek razvoja človeka, ki se je odražal v čedalje odgovornejšem delu, in v
osemdesetih v tesni povezavi z osebnim prizadevanjem in razvojem, se kariero v
današnjem času pojmuje kot sredstvo za zadovoljevanje osebnih delovnih ambicij. Kariera
tako dobiva vse bolj nevtralen pomen, vzorci karier so vse bolj pestri, pojem kariere se
širi, vlogo nadziranja kariere prevzemajo tudi druge organizacije, vse pomembnejša pa
postaja tudi lastna skrb posameznika za kariero (Možina, 2002, str. 73).
Kariero lahko opredelimo tudi kot individualno in subjektivno dojemanje zaporedja
odnosov in vedenja, povezanih z delovnimi izkušnjami ter dejavnostmi poklicnega življenja
oseb (Comănescu, 2012).
Slovenski psiholog E. Konrad (1996, str. 9) je v knjigi Delovne kariere predstavil
poglavitne razlike med tradicionalnimi in sodobnejšimi pojmovanji kariere, katere so
predstavljene v naslednji tabeli.
Tabela 1: Sodobno in tradicionalno poimenovanje kariere

Sodobno pojmovanje kariere

Tradicionalno poimenovanje kariere

Polna zaposlenost izgublja pomen.

Zagotovljena je polna zaposlenost.

Poklicne poti so neenakomerne, pretrgane Stabilna in enosmerna poklicna pot.
in različno intenzivne.
Razvoj kariere lahko pomeni tudi premik Razvoj kariere pomeni pomik navzgor.
navzdol ali vstran.
Na razvoj kariere vplivajo družina in druge Razvoj kariere zadeva predvsem poklicno
življenjske vloge, nepovezane z zaposlitvijo. življenje.
Učenje in spremembe se pojavljajo v vseh Razvoj kariere je usmerjen predvsem na
obdobjih in stopnjah kariere.
nove in mlajše zaposlene.
Vir: Konrad (1996, str. 9)
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6.3.1.2

Razvoj kariere

S tem ko je Slovenija prevzemala norme iz razvite Evrope, se je spreminjal tudi pojem
kariere v zavesti ljudi. Kariera je delovna življenjska pot na določenem področju. Kariera v
javni upravi pomeni napredovanje javnega uslužbenca od manj zahtevnejših delovnih
mest proti vrhu hierarhične lestvice (Brejc, 2004, str. 71).
Razvoj kariere zagotavlja zaposlenim, da bodo lahko pridobljena znanja in sposobnosti, ki
so jih pridobili z izobraževanjem, uporabili v prihodnosti. Namen razvoja kariere je namreč
pripraviti zaposlene, da spoznajo bodoče potrebe organizacije. Zaposleni in njihovi
predstojniki oblikujejo razvojni načrt, ki je usmerjen na strokovno rast zaposlenih ter na
njihov razvoj. S tem se izboljšuje raven usposobljenosti in na daljše obdobje zagotavlja
možnosti za razvoj zaposlenih. S kariernim načrtom je mogoče predvideti, kdaj bodo
določena delovna mesta prosta in kdo so kandidati zanje (Brejc, 2004, str. 71).
Karierni sistem 47 v javni upravi predvideva sorazmerno stalnost organizacijske in
personalne strukture. V primerjavi z zasebnim sektorjem so te strukture bolj stabilne,
same pozicije pa ne, predvsem zaradi vpliva političnih dejavnikov pri zaposlovanju na
pomembnejša delovna mesta. Karierni sistem pride v poštev za vsa tista mesta in tiste
osebe, ki naj bi v prihodnosti zamenjale današnje ključne osebe. Da bi karierni sistem
odigral pozitivno vlogo pa mora biti organizacija dovolj velika, da lahko za posamezen
položaj zagotovi ustrezno število usposobljenih kandidatov, kajti karierni sistem ne
dopušča, da bi kandidate zaposlovali iz zunanjih virov (Brejc, 2004, str. 71).
V kariernem sistemu je napredovanje po hierarhični lestvici zakonsko urejeno. Da bi se
kandidat povzpel na višje delovno mesto, mora imeti ustrezno izobrazbo, izkušnje, opraviti
pa mora tudi določene oblike izobraževanja. Kariera javnega uslužbenca se tako začne in
konča v javni upravi (Brejc, 2004, str. 72).
6.3.1.3

Karierne potrebe v državni upravi

Napredovanje je podsistem razvoja kadrov, ki vključuje soodvisnost med delovno
uspešnostjo,
razvojnimi
možnostmi
posameznika
ter
njegovim
strokovnim
izpopolnjevanjem ali izobraževanjem na višji stopnji zahtevnosti. Tako se zaposlene
motivira za učinkovitejše in produktivnejše delo (pogoj za napredovanje) ter tudi za svoj
razvoj (Bratušek, 2009, str. 39).
Uradniki napredujejo v višje nazive, javni uslužbenci pa v višje plačne razrede na istem
47

Karierni sistem ima to prednost, da posameznik lahko načrtuje svojo poklicno prihodnost, organizacija pa

mu to omogoča, ga spodbuja in hkrati s tem tudi skrbi za njegovo strokovno rast. Posameznik se sčasoma vse
bolj identificira s cilji organizacije, prevzema njegove vrednote in se zanje zavzema. Pomembna vrednota
postaja lojalnost organizaciji. Slaba stran kariernega sistema pa je v njegovi zaprtosti, saj ne omogoča, da bi v
ustaljeno upravno okolje prišli drugi ljudje iz drugih, bolj dinamičnih okolij, ki bi s seboj prinesli nove ideje,
drugačen pogled (Brejc, 2004, str. 71).
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delovnem mestu. Uradniki torej napredujejo tako horizontalno kot vertikalno (Bratušek,
2009, str. 39).
Poleg hierarhičnih poti za napredovanje, ki jih prinaša zakonodaja na področju javnih
uslužbencev, je zanimiv vidik napredovanja tudi možnost njihovega prehajanja med
organi državne uprave (Bratušek, 2009, str. 39).
Karierni razvoj je mnogo več kot napredovanje. Je strokovni, delovni in osebni razvoj na
nekem delovnem področju, praviloma usmerjen z načinom dela (karierna sidra,
nagnjenost za vodenje ipd.), ki posameznika privlači. Delo, ki ga privlači, ga spodbuja k
kakovostnim dosežkom, ti pa, še zlasti, če dobi o njih ustrezno povratno informacijo, so
splet novih izzivov. Govorimo o človeku ter o človeških lastnostih (Bagon, 2003, str. 12).
V organizacijskem pogledu moramo imeti jasno predstavo, pregled o kariernih poteh, ki se
odpirajo posamezniku v organu, v upravi in tudi širšem prostoru. Osnovni veji kariernega
razvoja, sta stroka in vodenje. V upravi dajemo poseben poudarek še tretji veji, ki ji na
kratko pravimo evropske zadeve. Ta je sicer kombinacija prvih dveh, vendar ima svoje
posebnosti ter je pomembna zaradi vključevanja Slovenije v evropske povezave (Bagon,
2003, str. 12).
Pogoj, da se sploh lahko usmerjeno in vsebinsko ukvarjamo s kariero, je poznavanje dveh
sicer med seboj povezanih področij: usposobljenost – potrebna strokovna usposobljenost
za neko delo (raven delovnega mesta, nalog) – ter predvidene dejavnosti organov,
uprave, opredeljene v poslanstvu, delovnem področju in delovnem programu organa ter v
njegovih dolgoročnih in kratkoročnih ciljih (Bagon, 2003, str. 12).
Izraz kompetence 48 se v zadnjem času pojavlja vse pogosteje – kompetence postajajo
osrednji dogodek upravljanja kadrovskih virov. V upravi že poteka postopek oblikovanja
kompetenc - splošnih, skupnih in posebnih (Bagon, 2003, str. 13):
• splošne so določene v skupnih načelih sistema javnih uslužbencev in v kodeksu, na
delovnem področju pa jih natančneje opredeljujeta ZJU (v 111. členu) ter Zakon o
plačah v javnem sektorju (v 17. členu);49
• skupne kompetence dobivajo svojo obliko v postavljanju zahtev za imenovanje v
naziv (strokovni izpit za imenovanje v naziv), zahtev po opravljenem posebnem
programu usposabljanja in izpopolnjevanja za posamezne vodje na najvišjih
48

Kompetence so vse sposobnosti in zmožnosti, potrebne, da nekdo uspešno in učinkovito opravi neko delo

ali nalogo. Ko se sprašujemo, kaj morajo biti ljudje sposobni narediti in kako se vesti, da bi svojo vlogo
odigrali po pričakovanjih, se sprašujemo po kompetencah. Najbližji izraz, ki ga uporablja ZJU, je strokovna
usposobljenost in je opredeljena kot strokovno znanje ter usposobljenost za uporabo tega znanja (Bagon,
2003, str. 13).
49
Uspešen, dober uradnik oziroma uslužbenec je tisti, ki daje dobre rezultate, je samostojen, ustvarjalen in
natančen, zanesljiv pri opravljanju dela, kakovostno sodeluje in organizira delo in ima še druge sposobnosti v
zvezi z opravljanjem dela. Te druge sposobnosti so skupne in posebne in jih moramo seveda poznati (Bagon,
2003, str. 13).
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•

položajih in vodje na srednjih vodstvenih položajih – izobraževalni program za ti
dve skupini je celo sestavni del akta o organizaciji in sistemizaciji delovnih mest v
upravi. To so vsebine, za katere ZJU v drugem odstavku 103. člena pravi, da jih
določi vlada;
posebne kompetence so torej vezane na konkretno delo, naloge posameznega
uslužbenca, njegovo vlogo, njegove odgovornosti. Delno so opredeljene z opisom
delovnega mesta in položajem v sistemizaciji delovnih mest, delno (bodo)
določene s pogodbo o zaposlitvi – četrti odstavek 53. člena določa, da so v
pogodbi o zaposlitvi opredeljeni podatki o vrsti dela s kratkim opisom dela.

6.3.1.4

Pomen kariernega načela v državni upravi

Zakon o javnih uslužbencih vzpostavlja celo vrsto institutov, ukrepov, postopkov in
načinov, ki naj bi medsebojno povezani spodbujali sistem upravljanja kadrov. V tej
povezavi imamo (Bagon, 2003, str. 11):
• letni pogovor s sodelavcem kot sredstvo za presojo in razvoj človeških virov ter
usklajevanje ciljev posameznika s cilji organizacije;
• ocenjevanje delovne uspešnosti kot sredstvo za spodbujanje storilnosti in
učinkovitosti posameznika, ki z delom plače nagrajuje prispevek posameznika k
skupnemu rezultatu organa, njegovi uspešnosti ter učinkovitosti;
• sistem napredovanja na delovnem mestu in v nazivu, ki naj bi omogočal
napredovanje uspešnim in strokovno usposobljenim uslužbencem;
• karierni razvoj, ki naj bi omogočal doseganje tistih položajev in delovnih mest
oziroma nalog, pri katerih bodo lahko uradniki čim bolje izkoristili svoje
sposobnosti, nadarjenost ter se v skupno dobro uresničevali na področjih, ki jih
zanimajo;
• premeščanja uslužbencev in njihovega dela na projektno organiziranih nalogah in
drugih oblikah neformalne organizacije, ki omogočajo, da zaposleni vstopa na
številne načine v proces dela, prevzema naloge in odgovornosti za daljši ali krajši
čas;
• načrtno in usmerjeno izobraževanje, usposabljanje in izpopolnjevanje uslužbencev,
da bi prispevali k boljšemu delu organa, upravi in hkrati delovnem ter osebnem
razvoju uslužbencev.

6.4

NAČELO PREHODNOSTI

Načelo prehodnosti temelji na premestitvi javnega uslužbenca na drugo delovno mesto,
bodisi zaradi prekvalifikacije ali drugih premestitvenih razlogov. Zakon, ki ureja javne
uslužbence, vsebuje poglavje, ki analizira premestitev, kar je posebnost v sistemu
delovnih razmerij javnih uslužbencev. Zakon, ki ureja delovna razmerja, instituta
premestitve ne vsebuje, ampak pozna odpoved pogodbe o zaposlitvi s ponudbo nove.
Premestitev je v zakonu urejena tako, da je mogoča trajna ali začasna premestitev,
premestitev pa je tudi mogoča tudi s soglasjem javnega uslužbenca ali brez. Premestitev
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je vezana na delovne potrebe organa (149. člen ZJU), pri čemer zakon določa pogoje in
primere za realizacijo premestitve. V primeru premestitve iz enega v drug organ pri istem
delodajalcu delovno razmerje ne preneha (ZJU, 152. člen). Predstojnik in javni uslužbenec
se lahko sporazumno dogovorita o mirovanju pravic in obveznosti iz delovnega razmerja.
V času mirovanja pravic in obveznosti iz delovnega razmerja, lahko javni uslužbenec
sklene delovno razmerje z drugim delodajalcem v skladu z dogovorom. V času mirovanja
pravic javnemu uslužbencu miruje tudi naziv. Po prenehanju delovnega razmerja pri
drugem delodajalcu se lahko javni uslužbenec brez javnega natečaja takoj vrne na
delovno mesto, katerega se opravlja v nazivu, ki ga je dosegel pred začetkom mirovanja
pravic (ZJU, 152b. člen).
6.4.1

PREMESTITEV JAVNIH USLUŽBENCEV

6.4.1.1

Premestitev zaradi delovnih potreb

Temeljni zakon, ki obravnava načelo prehodnosti je Zakon o javnih uslužbencih, kjer je v
30. členu zapisano, da je lahko pod pogoji, ki jih določa ta zakon, javni uslužbenec
premeščen na drugo delovno mesto v okviru organov. Zakon natančno določa postopek in
način premestitve javnega uslužbenca na drugo delovno mesto znotraj javnega sektorja.
Javni uslužbenec se v okviru istega delodajalca premesti na drugo delovno mesto zaradi
delovnih potreb (brez soglasja) ali s soglasjem oziroma na lastno željo. Premestitev je
lahko trajna ali začasna, ki lahko traja največ dve leti. Premestitev je mogoča na ustrezno
delovno mesto, za katero javni uslužbenec izpolnjuje predpisane pogoje in ga je sposoben
opravljati. Soglasje javnega uslužbenca k premestitvi se lahko izkazuje samo s podpisom
aneksa k pogodbi o zaposlitvi (ZJU, 147. člen).
Premestitev zaradi delovnih potreb ni dopustna v času začasne nezmožnosti za delo zaradi
bolezni, med nosečnostjo in med starševskim dopustom (ZJU, 148. člen).
Zaradi delovnih potreb se javni uslužbenec premesti na prosto uradniško delovno mesto
oziroma strokovno-tehnično delovno mesto pri istem ali drugem organu, če (ZJU, 149.
člen):
• so podani poslovni razlogi,
• je ugotovljeno, da je javni uslužbenec nesposoben za svoje delovno mesto,
• predstojnik oceni, da je mogoče na ta način zagotoviti učinkovitejše oziroma
smotrnejše delo organa ali
• če se trajno spremeni obseg dela ali racionalizirajo delovni postopki in javni
uslužbenec nima več polne delovne obremenitve.
Pomemben je tudi drugi odstavek 149. člena, ki predstavlja velikokrat predmet sporov v
primeru premestitve. V tem členu je namreč določeno, da je premestitev zaradi delovnih
potreb dopustna le, če kraj opravljanja dela v primeru premestitve od dotedanjega kraja
opravljanja dela ni oddaljen več kot 70 kilometrov oziroma več kot eno uro vožnje z
javnim prevozom, kjer morata biti pogoja upoštevana kumulativno (VDS sodba in sklep
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Pdp 1219/2007). Če javni uslužbenec s premestitvijo ne soglaša, se premestitev zaradi
delovnih potreb opravi s sklepom o premestitvi. Sklep o premestitvi zaradi delovnih potreb
v okviru istega organa izda predstojnik, v drugi organ pa sporazumno predstojnika obeh
organov. Sklep o premestitvi zaradi delovnih potreb vsebuje kraj in dan začetka dela na
drugem delovnem mestu ter pravice in obveznosti, povezane z novim delovnim mestom.
Sklep o premestitvi zaradi delovnih potreb, v okviru organov državne uprave lahko izda
tudi vlada na predlog predstojnika organa, v katerega naj bi bil javni uslužbenec
premeščen. Pri tem je potrebno upoštevati poslovne potrebe organa, v katerem javni
uslužbenec, ki naj bi bil premeščen, dela ter tudi določiti ustrezen odloženi rok za
premestitev (ZJU, 150. člen).
6.4.1.2

Postopek premestitve na lastno željo javnega uslužbenca

Premestitev na željo oziroma s soglasjem javnega uslužbenca se izvede s sklenitvijo
aneksa k pogodbi o zaposlitvi, ki ga, če gre za premestitev v drug organ, na strani
delodajalca skleneta predstojnika obeh organov; če gre za drugega delodajalca, se
premestitev izvede s sporazumno razvezo pogodbe o zaposlitvi in sklenitvijo nove
pogodbe o zaposlitvi. O premestitvi v drug organ na željo javnega uslužbenca znotraj
organov državne uprave lahko brez soglasja organa, v katerem dela javni uslužbenec, ki
želi biti premeščen, odloči vlada. Aneks k pogodbi o zaposlitvi v tem primeru na strani
delodajalca sklene predstojnik organa, v katerega je javni uslužbenec premeščen (ZJU,
151. člen).
Premestitev brez soglasja javnega uslužbenca začne učinkovati z dnem, ki je določen v
sklepu o premestitvi, vendar ne prej kot sedmi dan po vročitvi sklepa o premestitvi. Če je
bil javni uslužbenec začasno premeščen brez svojega soglasja, ima ob poteku roka
začasne premestitve pravico vrnitve na delovno mesto, na katerem je delo opravljal pred
premestitvijo (ZJU, 152a. člen).
6.4.1.3

Primeri nepravilnosti ob premestitvi javnega uslužbenca

Pri premeščanju javnih uslužbencev je potrebno paziti na izpolnjevanje pogojev za
delovno mesto, na katerega se javni uslužbenec premešča. V drugem odstavku 147. člena
Zakona o javnih uslužbencih je namreč določeno, da je javnega uslužbenca možno
premestiti na ustrezno delovno mesto, za katero izpolnjuje predpisane pogoje in ga je
sposoben opravljati. Navedeno pomeni, da mora npr. inšpektor ob premestitvi na
inšpektorsko delovno mesto imeti opravljen tudi strokovni izpit za inšpektorja (smiselno
enako velja za izbiro inšpektorja na internem natečaju, saj se izbira na internem natečaju
realizira s premestitvijo javnega uslužbenca na inšpektorsko delovno mesto, za zasedbo,
katerega je kot pogoj določen tudi strokovni izpit za inšpektorja). V kolikor je kot pogoj za
zasedbo uradniškega delovnega mesta določen tudi strokovni izpit iz upravnega postopka,
mora javni uslužbenec imeti opravljen strokovni izpit iz upravnega postopka že ob
premestitvi, kar pomeni, da nima možnosti opraviti strokovnega izpita iz upravnega
postopka v treh mesecih po premestitvi (MPJU, 2012, str. 11).
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Primeri:
Sodba Višjega delovnega in socialnega sodišča, Pdp 102/2005, z dnem 22. 09.
2006.
Določila 149. in 163. člena ZJU kot specialnega predpisa urejata postopek nadaljnje
ohranitve delovnega razmerja javnega uslužbenca, katerega delo na delovnem mestu, na
katerem dela, ni več potrebno. Na podlagi 1. točke 1. odstavka 149. člena ZJU se v
primeru, da je podan poslovni razlog, javnega uslužbenca zaradi delovnih potreb premesti
na prosto uradniško delovno mesto oz. strokovno-tehnično delovno mesto pri istem ali
drugem organu. Če javni uslužbenec s premestitvijo ne soglaša, se premestitev zaradi
delovnih potreb opravi s sklepom o premestitvi (1. odstavek 150. člena ZJU), če soglaša,
pa stranki skleneta aneks pogodbi o zaposlitvi (1. odstavek 151. člena ZJU). ZJU torej ne
predvideva instituta odpovedi pogodbe o zaposlitvi iz poslovnega razloga s ponudbo nove
pogodbe o zaposlitvi po 90. členu ZDR, ampak delodajalca glede nadaljnje ohranitve
zaposlitve delavcu, kateremu se odpoveduje pogodba o zaposlitvi iz poslovnega razloga,
omejuje tako, da lahko delavca premesti na drugo delovno mesto le pod pogoji iz 163.
člena ZJU.
•

Sodba in sklep Višjega delovnega in socialnega sodišča, Pdp 478/2007, z dnem 8.
11. 2007.
Za zakonito premestitev morata biti oba kriterija iz 2. odst. 149. čl. ZJU (oddaljenost kraja
premestitve od kraja dotedanjega opravljanja dela, čas vožnje med krajema) izpolnjena
kumulativno. Premestitev tožnika v kraj, ki je le 59 kilometrov oddaljen od kraja
dotedanjega opravljanja dela, tako ni bila zakonita iz razloga, ker traja vožnja med
krajema z javnim prevozom – tako avtobusom kot vlakom – več kot eno uro. Ker kraj
opravljanja dela po premestitvi od kraja, kjer je tožnik delal pred tem, ni oddaljen več kot
70 kilometrov in ker vožnja z javnim prevozom med tema krajema (v katero ni mogoče
šteti časa čakanja na prevoz) ne traja več kot eno uro, je premestitev zakonita.
•

• Sodba Višjega delavnega in socialnega sodišča, Pdp 653/2007, z dnem 7. 2. 2008.
Premestitev po 3. točki 1. odstavka 149. člena ZJU je zakonita, če delodajalec ob izdaji ve,
kakšne cilje zasleduje. Če to v sklepu o premestitvi ni navedeno, mora v primeru spora
dokazati razloge, ki so privedli predstojnika organa do ocene, da je s premestitvijo delavca
mogoče doseči učinkovitejše in smotrnejše delo organa. Ker v obravnavanem sporu
tožena stranka tega ni dokazala, je sklep o premestitvi tožnice nezakonit.
Sodba in sklep Višjega delovnega in socialnega sodišča, Pdp 433/2008, z dnem 5.
3. 2009.
Ker je premestitev javnega uslužbenca mogoča le na ustrezno delovno mesto, za katero
izpolnjuje predpisane pogoje in ga je sposoben opravljati, tožnik pa ob izdaji sklepa o
premestitvi ni imel opravljenega strokovnega izpita, ki je določen kot eden izmed pogojev
za imenovanje na mesto inšpektorja, sklep o premestitvi ni zakonit.
•
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6.5

NAČELO ODPRTOSTI DO JAVNOSTI

Organ obvešča javnost o svojem delovanju in o rezultatih opravljenega dela uradnikov na
način, določen z zakonom in podzakonskimi predpisi (ZJU, 32. člen). Načelo odprtosti do
javnosti ima dve sestavini: preglednost (transparentnost) in odprtost. Načelo odprtosti
omogoča državljanom, da tesneje sodelujejo pri javnih postopkih odločanja. Po drugi
strani pa načelo preglednosti pomaga krepiti nadzor državljanov nad vlado in tako
pomaga pri preprečevanju korupcije ter druge oblike nepravilnosti. Z načelom odprtosti pa
uprava jamči tudi večjo legitimnost samih postopkov, zaradi česar postane njeno delo bolj
pregledno in odgovorno (The right to open public administrations in Europe, 2010). K
uveljavitvi načela odprtosti, se pravi k javnosti delovanja javne uprave, zagotavljanju
informacij o njenem delu ter uveljavitvi pravice dostopa do javnih dokumentov, je v
slovenski praksi pomembno pripomogel v letu 2003 sprejeti Zakon o dostopu informacij
javnega značaja, ki je prvič izrecno opredelil dolžnost javne uprave, da naredi dostopne
vse informacije javnega značaja. V 4. členu je določil informacije, na katere se zakon
nanaša, to so tiste, ki izvirajo iz delovnega področja organa, nahajajo pa se v obliki
dokumenta, zadeve, dosjeja, registra, evidence ali dokumentarnega gradiva, ki ga je
organ izdelal sam, v sodelovanju z drugim organom ali si ga je pridobil od drugih oseb.
Zahtevana je še vzpostavitev kataloga informacij javnega značaja, 50 s katerim organi
javne uprave vnaprej določijo seznam informacij, ki jih brezpogojno na zahtevo lahko dobi
vsaka pravna ali fizična oseba, ne da bi imela pravni interes (Lavtar, 2007, str. 44). Načelo
odprtosti do javnosti vsebuje tudi Kodeks etike javnih uslužbencev v državnih organih in
organih lokalnih skupnosti, kjer 1. vodilo zahteva transparentno delovanje javnih
uslužbencev ter hkrati zahteva zadostno mero družbene odgovornosti.
6.5.1

ODPRTA JAVNA UPRAVA

Načelo odprtosti delovanja javne uprave in drugih organov oblasti je zelo pomembno
pravno načelo v evropskem pravnem prostoru. Načelo odprtosti pomeni, da je proces
odločanja javnih oblasti odprt tudi za posameznike oziroma državljane, ki lahko
pridobivajo vse informacije o delu javnih oblasti in sodelujejo pri sprejemanju njenih
odločitev. Načelo preglednosti ima tako dve poglavitni sestavini: na eni strani zajema
javnost delovanja javnih oblasti, zagotavljanje informacij o delu javnih oblasti in pravico
do dostopa do dokumentov javnih oblasti. Ta del načrta odprtosti se pogosto označuje
tudi kot načelo transparentnosti javnih oblasti. Drugi del načela odprtosti pa obsega
različne oblike sodelovanja javnosti pri odločanju javnih oblasti. Načelo odprtosti je širše
od načela transparentnosti, saj se nanaša predvsem na dostopnost informacij in drugih
storitev javne uprave, medtem ko načelo odprtosti obsega različne oblike aktivnega
sodelovanja in komunikacije med upravo in državljanom. Zato lahko zaključimo, da je
50

Katalog informacij javnega značaja je po vsebinskih sklopih razvrščena zbirka informacij javnega značaja, s

katerimi razpolagajo zavezani organi. Uporabniku omogoča hiter, pregleden in nezahteven dostop do
informacij na enem mestu. Okvirno vsebino kataloga določa Uredba o posredovanju in ponovni uporabi
informacij javnega značaja (Ur. l. RS, št. 76/05 in 119/2007).
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načelo transparentnosti sestavni del načela odprtosti (Pličanič in dr., 2005, str. 69).
Načelo odprtosti je v pravni red EU uvedla Amsterdamska pogodba, ki v 1. členu določa,
da se odločitve organov EU sprejemajo »čim bolj odprto in kar v najtesnejših povezavi z
državljani«. Čeprav Evropsko sodišče načelu odprtosti še ne priznava narave splošnega
načela evropskega prava, pa s svojo judikaturo jasno priznava pomen tega načela,
predvsem v tistemu vidiku, ki obsega pravico do dostopa do dokumentov organov
skupnosti (Bugarič, 2004, str. 487).
Pogled sodobnih načinov reorganiziranja javne uprave nam razkriva zelo raznolike oblike
ustvarjanju bolj odprte javne uprave, ki vključujejo pravico javnosti do dostopa do
informacij javnega značaja, do posvetovanja pri sprejemanju podzakonskih predpisov, do
sodelovanja pri sprejemanju temeljnih političnih odločitev v družbi, močnejšo vlogo
sodstva pri nadzoru nad zakonitostjo in ustavnostjo delovanja javne uprave, močnejšo
vlogo neformalnih oblik varstva državljanov pred upravnimi organi ter drugačno notranjo
organizacijo same javne uprave, ki poudarja decentralizacijo, načelo subsidiarnosti in
demokratizacijo funkcij znotraj javne uprave (Bugarič, 2002, str. 53).
Načelo odprtosti do javnosti pomeni popolnoma drugačen pristop do odnosa med javno
upravo in državljanom. Načelo odprtosti je ena od manifestacij še splošnejšega načela, to
je načela odprte javne uprave. Druge pojavne oblike načela odprte uprave so še
sodelovanje javnosti pri sprejemanju predpisov, soodločanje državljanov pri sprejemanju
predpisov ter uvedba analize učinkov predpisov (Pirnat in ostali, 2004, st. 121).
6.5.1.1

Vzpostavitev in pravne podlage načela odprtosti v javni upravi

Ne glede na to, da v slovenskem pravnem redu ni zakona, ki bi sistemsko celovito urejal
področje odprtega delovanja javne uprave, posamezne določbe, ki implementirajo načelo
odprtosti, najdemo v nekaterih zakonih s področja uprave (Kovač in Virant, 2011, str.
234−237).
Ti zakoni so (Kovač in Virant, 2011, str. 234−237):
• Zakon o državni upravi (ZDU-1), ki v 6. členu določa, da je javnost dela temeljno
vodilo pri delu državne uprave, pri čemer je uprava dolžna upoštevati omejitve, ki
izhajajo iz predpisov, ki urejajo varovanje osebnih in tajnih podatkov, ter drugih
predpisov;
• Zakon o javnih uslužbencih, ki v 32. členu določa (načelo odprtosti do javnosti), da
organ obvešča javnost o svojem delovanju in o rezultatih opravljenega dela
uradnikov na način, določen z zakonom in podzakonskimi predpisi;
• Zakon o sistemu plač v javnem sektorju, ki načelo odprtosti na področju plačnega
sistema v javnem sektorju implementira zelo natančno. Pomemben je predvsem
38. člen zakona. Po tem členu so javno dostopni podatki o plači posameznega
javnega uslužbenca oziroma javnega funkcionarja. S to določbo se Slovenija
uvršča med redke države v svetovnem merilu, ki sledijo popolni transparentnosti
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•

•

•

•

na tem področju in imajo javnost plač v javnem sektorju določeno z zakonom;
Zakon o varstvu okolja, ki v 13. členu določa, da so okoljski podatki javni, javnost
pa ima pravico sodelovati v postopkih sprejemanja predpisov, politik, strategij,
programov, planov in načrtov, ki se nanašajo na varstvo okolja;
Zakon o javnih agencijah, ki v 33. členu določa, da morajo javne agencije
uporabnike svojih storitev na primeren način obveščati o svojem delu, nalogah in
pristojnostih, o pravicah in obveznostih uporabnikov ter postopkih za njihovo
uresničevanje kot tudi o drugih pomembnih okoliščinah, ki vplivajo na odnose do
uporabnikov;
V Zakonu o stvarnem premoženju države in lokalnih skupnosti, kjer je med
temeljni načeli uvrščeno načelo preglednosti (7. člen) in javnosti (8. člen), ki
določa, da je ravnanje s stvarnim premoženjem države in lokalnih skupnosti javno,
razen kadar poseben zakon ne določa drugače;
Zakon o tajnih podatkih, ki je imel za izhodišče ugotovitev, da je dolžnost državnih
organov, da v okviru določenih in se z zakonom opredeljenih pogojev in omejitev
vsakomur zagotovi dostop do podatkov in informacij.

Zakon o dostopu do informacij javnega značaja je uzakonil pravico dostopa do informacij
in podatkov, ki jih ustvarjajo organi javnega sektorja. Vendar pa je ZDIJZ še veliko več,
saj je namen tega zakona zagotovitev celostno odprto in transparentno delovanja organov
javnega sektorja. Poudariti je torej potrebno, da ne gre zgolj za zakon, ki ureja postopek
za pridobitev določene informacije javnega značaja na podlagi individualne zahteve
prosilca za dostop, temveč tudi in predvsem za krovni predpis, ki zavezuje organe k
proaktivnemu širjenju informacij in k siceršnjemu odprtemu delovanju (Prešern, 2012, str.
2).
6.5.1.2

Informacija javnega značaja

Informacija javnega značaja je informacija, ki izvira iz delovnega področja organa, nahaja
pa se v obliki dokumenta, zadeve, dosjeja, registra, evidence ali drugega dokumentarnega
gradiva, ki ga je organ izdelal sam, v sodelovanju z drugim organom ali pridobil od drugih
oseb (Pirc Musar, 2006, str. 11). Omejena opredelitev torej vsebuje tri bistvene elemente,
in sicer (Pličanič in ostali, 2005, str. 82):
• iti mora za informacijo, ki izvira iz delovnega področja organa,51
• organ mora z informacijo razpolagati52 ter
• nahajati se mora v neki materializirani obliki.
ZDIJZ uveljavlja načelo prostega dostopa, po katerem imajo dostop do informacij javnega
51

Informacija, ki izvira iz delovnega področja, je informacija, ki je nastala v zvezi z izvajanje javnopravnih

nalog oziroma dejavnosti organa. Le tista informacija, ki je povezana z izvajanjem javnopravnih nalog, ki jih
plačujemo vsi državljani, ima lahko lastnost informacije javnega značaja (Pličanič in ostali, 2005, str. 82).
52

Zavezanec je dolžan posredovati informacijo javnega značaja, ki že obstaja, oziroma, s kakršno razpolaga

organ takrat, ko zainteresirana oseba prosi za dostop. Organ ni dolžan izdelati, predelati ali spremeniti
informacije, s katero razpolaga (Pličanič in ostali, 2005, str. 82).
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značaja vse pravne in fizične osebe. Upravičenci do informacij javnega značaja so torej
tako državljani in pravne osebe s sedežem v Sloveniji kot tudi druge fizične osebe (tujci)
in pravne osebe s sedežem v katerikoli državi (Pličanič in ostali, 2005, str. 58). Dostop do
informacij je popolnoma prost, to pomeni, da zainteresirani osebi ni potrebno izkazovati
razloga, zaradi katerega želi neko informacijo. Poleg tega je vpogled v informacijo
brezplačen, za njen prepis, fotokopijo ali elektronski zapis pa lahko organ zaračuna le
materialne stroške.
Z besedo organi zakon označuje organe, organizacije in druge osebe, ki so zavezani k
posredovanju informacij javnega značaja. Zato jih lahko imenujemo tudi zavezanci za
posredovanje informacij javnega značaja. Temeljni kriterij za uvrstitev določene
organizacije ali druge osebe v kategorijo zavezancev 53 je izvajanje neke oblastne oziroma
javnopravne naloge (Pličanič in ostali, 2005, str. 59).
Prosilec lahko zahteva informacije javnega značaja pisno 54 ali s tako imenovano
neformalno zahtevo (recimo ustno). Le, če je zahteva podana pisno, se lahko prosilec tudi
uspešno pritoži zaradi molka organa ali zaradi zavrnitve (Informacijski pooblaščenec,
2013).
Rok za odločitev o zahtevi je najkasneje v roku 20 delovnih dni. Rok se lahko v izjemnih
okoliščinah podaljša za največ 30 dni. Organ v takem primeru prosilcu izda sklep, ki ga
mora sprejeti najkasneje v roku 15 delovnih dni po prejemu zahteve. Zoper ta sklep ni
pritožbe (Informacijski pooblaščenec, 2013).
Dostop do informacije javnega značaja organ zavrne, če se zahteva nanaša na katero od
izjem, opredeljenih v 1. odstavku 6. člena ZDIJZ, in sicer, kadar gre za (ZDUJZ, 6. člen):
• podatek, ki je na podlagi zakona, ki ureja tajne podatke, opredeljen kot tajen;
• podatek, ki je opredeljen kot poslovna skrivnost v skladu z zakonom, ki ureja
gospodarske družbe;
• osebni podatek, katerega razkritje bi pomenilo kršitev varstva osebnih podatkov v
skladu z zakonom, ki ureja varstvo osebnih podatkov;
• podatek, katerega razkritje bi pomenilo kršitev zaupnosti individualnih podatkov o
poročevalskih enotah skladno z zakonom, ki ureja dejavnost državne statistike;
• podatek, katerega razkritje bi pomenilo kršitev zaupnosti davčnega postopka ali
53

Zavezance lahko glede na njihove temeljne značilnosti razdelimo v tri skupine. V prvo skupino sodijo državni

organi, organi lokalnih skupnosti in različne osebe javnega prava (javne agencije, javni skladi in druge osebe
javnega prava). V drugo skupino sodijo nosilci javnih pooblastil, v tretjo pa izvajalci javnih služb (Pličanič in
ostali, 2005, str. 59).
54
Kot pisna, torej formalna, šteje tudi zahteva v elektronski obliki (npr. poslana po elektronski pošti), in sicer
tudi brez varnega elektronskega podpisa. Na podlagi določb Zakona o splošnem upravnem postopku je bila
namreč sprejeta Uredba o upravnem poslovanju, ki v 107. členu določa, da se lahko vse vloge (razen
naštetih) vložijo v elektronski obliki brez varnega elektronskega podpisa. Med vlogami, ki bi morale biti varno
elektronsko podpisane, ni zahtev po ZDIJZ, kar pomeni, da se slednje lahko pošljejo v elektronski obliki brez
varnega elektronskega podpisa in vseeno štejejo za formalne vloge (in je torej zoper njihovo zavrnitev možna
pritožba) (Informacijski pooblaščenec, 2013).
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davčne tajnosti, skladno z zakonom, ki ureja davčni postopek;
podatek, ki je bil pridobljen ali sestavljen zaradi kazenskega pregona ali v zvezi z
njim, ali postopka s prekrški in bi njegovo razkritje škodovalo njegovi izvedbi;
podatek, ki je bil pridobljen ali sestavljen zaradi upravnega postopka, in bi njegovo
razkritje škodovalo njegovi izvedbi;
podatek, ki je bil pridobljen ali sestavljen zaradi pravdnega, nepravdnega ali
drugega sodnega postopka, in bi njegovo razkritje škodovalo njegovi izvedbi;
podatek iz dokumenta, ki je v postopku izdelave, in je še predmet posvetovanja v
organu, njegovo razkritje pa bi povzročilo napačno razumevanje njegove vsebine;
podatek o naravni oziroma kulturni vrednoti, ki v skladu z zakonom, ki ureja
ohranjanje narave ali kulturne dediščine, ni dostopen javnosti zaradi varovanja
naravne oziroma kulturne vrednote;
podatek iz dokumenta, ki je bil sestavljen v zvezi z notranjim delovanjem oziroma
dejavnostjo organov, in bi njegovo razkritje povzročilo motnje pri delovanju
oziroma dejavnosti organa.

Kljub napisanemu pa morajo organi upoštevati izjeme od izjem, določene v 2. in 3. odst.
6. člena ZDIJZ, kjer mora organ kljub obstoju ene ali več zgoraj zapisanih izjem vseeno
omogočiti vpogled v dokument, če je javni interes glede razkritja močnejši od javnega
interesa ali interesa drugih oseb za omejitev dostopa do zahtevane informacije, razen v
naslednjih primerih (t. i. absolutne izjeme 55 ) ter če gre za podatke o porabi javnih
sredstev ali podatke, povezane z opravljanjem javne funkcije ali delovnega razmerja
javnega uslužbenca, razen v primerih, ki jih določa zakon (Informacijski pooblaščenec,
2013).
Če je organ zahtevo z odločbo zavrnil ali s sklepom zavrgel, ima prosilec pravico do
pritožbe. O pritožbi odloča Informacijski pooblaščenec. Pritožba se vloži skladno s poukom
o pravnem sredstvu v odločbi oziroma v 15-ih dneh od vročitve odločbe, in sicer pri
organu, ki je izpodbijano odločbo izdal. Organ bo po prejemu pritožbe preizkusil, ali je ta
pravočasna, dovoljena in ali jo je vložila upravičena oseba, nato pa bo pritožbo prosilca z
dokumenti zadeve odstopil Pooblaščencu v reševanje (Informacijski pooblaščenec, 2013).
Pooblaščenec bo odločil po opravljenem ugotovitvenem postopku (pregledal bo zahtevane
dokumente in po potrebi opravil pri organu ogled brez prisotnosti stranke). Zoper odločbo
pooblaščenca je zagotovljeno sodno varstvo v skladu z določbami o upravnem sporu, to
pomeni, da se zoper njegovo odločbo na drugi stopnji lahko vloži tožba na Upravno
sodišče. Za tožbo se ne plača sodna taksa (Informacijski pooblaščenec, 2013).

55

Če gre za podatke, označene z oznakama strogo tajno in tajno; če gre za podatke, ki vsebujejo ali so

pripravljeni na podlagi tajnih podatkov tuje države ali mednarodne organizacije, s katero ima Slovenija
sklenjeno mednarodno pogodbo v zvezi z izmenjavo ali posredovanjem tajnih podatkov; če gre za podatke iz
davčnih postopkov, ki jih organov v Sloveniji posreduje organ tuje države; če gre za podatek iz državne
statistike; če gre za davčno tajnost, razen če je davčni postopek že pravnomočno končan oz. je zavezanec za
davek to obveznost ugotovil v obračunu davka in ga ni plačal v predpisanem roku (ZDIJZ, 6. člen).
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Vpogled v informacijo je brezplačen, pri posredovanju prepisa, fotokopije ali
elektronskega zapisa pa lahko organ zaračuna materialne stroške (za fotokopijo A4 strani
npr. 0,06 evra). Če stroški ne presegajo 10 evrov, organ v vsakem primeru ne zaračuna
materialnih stroškov. Stroškovnik je Vlada predpisala z Uredbo o posredovanju in ponovni
uporabi informacij javnega značaja. Prosilec lahko od organa zahteva, da mu ta vnaprej
pove, koliko bo posredovanje informacije stalo56 (Informacijski pooblaščenec, 2013).
6.5.1.3

Participacija uporabnikov storitev

Participacija je eden najosnovnejših elementov sodelovanja državljanov v upravnih
procesih. S participacijo želi javna uprava vključiti uporabnike svojih storitev na vseh
ravneh odločanja. Eden pomembnejših delov odločanja, pri katerem se vključevanje
uporabnikov že izvaja, je njihova vključitev v pripravo in sprejemanje predpisov
uporabnike svojih storitev.
Sodelovanje javnosti pri pripravi in sprejemanju predpisov vsebuje bodisi pravico oziroma
dejansko možnost državljanov, da izrazijo svoja mnenja ali stališča o predlaganem
predpisu. Takšna oblika sodelovanja javnosti pomeni precejšnjo spremembo načina
priprave predpisov v evropskem kontinentalnem pravnem prostoru. Državljani lahko bodisi
prek svojih predstavnikov v parlamentu ali pa neposredno prek različnih oblik neposredne
demokracije vplivajo na vsebino zakonov. V večini evropskih držav takšna ureditev izhaja
iz domneve, da je javnost v sam postopek priprave predpisa vključena z načeli
predstavniške demokracije. V praksi pa je takšna domneva pogosto nerealna. Javnost ni v
zadostni meri vključena v postopek nastajanja predpisov in od tu izhaja potreba po
drugačni ureditvi tega vprašanja (Bugarič, 2005, str. 9).
V Sloveniji pravica do konzultacije pri sprejemanju podzakonskih predpisov ni sistemsko
urejena. Srečamo jo le pri nekaterih področnih zakonih. Takšne določbe vsebujejo npr.
Zakon o gozdovih, Zakon o urejanju prostora in Zakon o javnih uslužbencih, v delu, ki se
nanaša na dolžnost konzultacije sindikatov pri spremembah uslužbenske zakonodaje, ki
vplivajo na delovna razmerja, kar ureja 26. člen (Bugarič, 2005, str. 17). Relativno nov ter
pomemben dokument s področja sodelovanja javnosti pri pripravi in sprejemu predpisov
pa je iz leta 2009 Resolucija o normativni dejavnosti (v nadaljevanju ReNDej).
S pripravo in sprejemom predpisov ob sodelovanju strokovne in druge zainteresirane
javnosti se zasledujejo cilji, kot so krepitev pravne države, zagotavljanje pravne varnosti,
varovanje človekovih pravic in temeljnih svoboščin, spoštovanje načela delitve oblasti na
državni ravni in v razmerju do lokalne samouprave ter Evropske unije, dosledno
spoštovanje hierarhije pravnih aktov, zagotavljanje jasnosti, preglednosti, kakovosti in
določnosti predpisov, uveljavljanje državljanske participacije, izvajanje presoje posledic

56

Če organ ugotovi, da bodo materialni stroški posredovanja informacij presegli 83,46 EUR, lahko od prosilca

zahteva vnaprejšnji polog odmerjenega zneska za kritje stroškov posredovanja zahtevane informacije
(Informacijski poblaščenec, 2013).
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predpisov in upoštevanje prizadevanj Evropske unije in Organizacije za ekonomsko
sodelovanje in razvoj za pripravo boljših predpisov (ReNDej, 2009).
Državno upravo zavezujejo k vključevanju javnosti v postopke odločanja številni pravni in
politični dokumenti. Zagotavljanje legitimnosti sprejetih odločitev in zmanjševanje
demokratičnega deficita z omogočanjem sodelovanja čim širšega kroga subjektov pri
pripravi odločitev predstavljata izhodišče za sprejem kakovostnih in učinkovitih predpisov
ter njihovo izvajanje za uresničevanje politik na posameznem področju. Javnosti je treba
omogočiti trajno sodelovanje, in sicer s prejemanjem predlogov in mnenj za ureditev ali
spremembo posameznega vprašanja ter s predstavitvijo predlogov ureditve v postopku
priprave in sprejemanja predpisa. Sodelovanje javnosti je lahko spontano, ki izhaja iz
interesa posameznika ali pa organizirano s pozivom ciljnim skupinam in strokovnjakom.
Ob tem je treba upoštevati, da imajo določene interesne organizacije s posebnimi predpisi
oziroma dogovori opredeljeno vlogo v postopkih priprave predpisov (ReNDej).
Pri vključevanju javnosti je treba upoštevati (ReNDej):
a) načela
• načelo pravočasnosti: pravočasno obveščanje javnosti (strokovne, zainteresirane
ali ciljne javnosti) in zagotavljanje razumnega časa za sodelovanje (pregled gradiv,
pripravo predlogov, pripomb in mnenj);
• načelo odprtosti: omogočanje posredovanja pripomb in predlogov in mnenj v čim
zgodnejši fazi priprave odločitev;
• načelo dostopnosti: dostopnost gradiv in strokovnih podlag, uporabljenih v pripravi
odločitev;
• načelo odzivnosti: obveščanje sodelujočih o razlogih za upoštevanje ali
neupoštevanje njihovih pripomb, predlogov in mnenj;
• načelo transparentnosti: zagotavljanje transparentnosti postopka s predstavitvijo
vsebine urejanja ter ravni in postopka sprejemanja odločitev, načina in rokov
sodelovanja, pripomb in predlogov ter mnenj vseh udeležencev;
• načelo sledljivosti: zagotavljanje transparentnosti prejema in upoštevanja
predlogov, pripomb in mnenj, kakor tudi gradiv, nastalih v samem procesu
sodelovanja (npr. zapisnikov), ter njihova dostopnost.
b) minimalna priporočila
• sodelovanje javnosti pri pripravi predpisov naj traja praviloma od 30 do 60 dni;
izjema so predlogi predpisov, pri katerih sodelovanje po naravi stvari ni mogoče
(na primer: nujni postopki, državni proračun);
• pripravi naj se ustrezno gradivo, ki vsebuje povzetek vsebine s strokovnimi
podlagami, ključna vprašanja in cilje;
• po končanem postopku sodelovanja naj se pripravi poročilo o sodelovanju s
predstavitvijo vpliva na rešitve v predlogu predpisa;
• poziv k sodelovanju naj se izvede na način, ki bo zagotovil odziv ciljnih skupin in
strokovnih javnosti ter obveščenost najširše javnosti; oblikujejo naj se liste
subjektov, katerih sodelovanje pri pripravi predpisov določa zakon in subjektov, ki
se ukvarjajo s področjem, zaradi kontinuiranega sodelovanja in obveščanja.
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Splošno sprejeto stališče v teoriji je, da je eden izmed najbolj razširjenih instrumentov za
dosego bolj kakovostne regulacije t. i. ocena vplivov regulacije oz. predpisov.
Poimenovanja sistemov, ki ocenjujejo vplive oz. učinke regulacije, so različna, kot najbolj
razširjeno pa se je uveljavilo Regulatory Impact Analysis (RIA) (Rakar, 2005, str. 53).
Analiza učinkov predpisov predstavlja poseben postopek preverjanja učinka predpisa na
družbo ter omogoča sistematično obliko presoje različnih učinkov predpisa na družbo.
Glavni namen analize učinkov predpisov je pridobiti čim bolj natančne empirične
informacije o negativnih in pozitivnih učinkih predpisov na javne finance, gospodarstvo,
okolje in družbo kot celoto. Ob tem je treba poudariti, da analiza učinkov predpisov nima
namena nadomestiti odločanja tistih, ki so odgovorni za odločanje o regulaciji, temveč jim
omogočiti lažje in bolj argumentirano odločanje. Analiza učinkov naj bi torej bila pomoč
pri sprejemanju odločitev in ne nadomestilo za politično presojo. V povezavi s pripravo
analize učinkov pa je pomembno tudi vprašanje, ali je neko področje oziroma cilj, ki smo
si ga zastavili, sploh treba regulirati (Revizijsko poročilo, 2012).
Znana sta dva pristopa preverjanja učinkov (Revizijsko poročilo, 2012):
• predhodno preverjanje učinkov predlaganih predpisov in
• preverjanje učinkov že sprejetih predpisov.
Prvi pristop se uporablja v fazi priprave predpisa, drugi pa se nanaša na izvedbo analize
učinkov za predpis, ki je že v veljavi in se dejansko že izvaja. Pri izvajanju predhodne
analize učinkov gre za proučevanje in pripravo ocene vplivov posameznega predpisa, ki je
v pripravi, na družbo kot celoto, medtem ko z izvajanjem tako imenovane naknadne
analize učinkov proučujemo rezultate že sprejetega predpisa ter ugotavljamo
(ne)doseganje zastavljenih ciljev. Izvedba predhodne in naknadne analize učinkov
omogoča primerjavo med vnaprej ocenjenimi in dejanskimi učinki posameznega predpisa
(Revizijsko poročilo, 2012).
Presoje posledic predpisov, ki so namenjeni podpori v postopku sprejemanja odločitev, ne
morejo in ne smejo nadomeščati političnih odločitev. Presoja posledic predpisov služi za
utemeljevanje ukrepov za doseganje zastavljenih ciljev določene politike v internih
usklajevanjih in posvetovanjih z zainteresirano javnostjo. Predstavila naj bi različne
možnosti za ukrepanje in podala prednosti in slabosti (analitično oceno) za posamezne
alternative, kjer je to mogoče (ReNDej).
Primerna pozornost v postopku sprejemanja predpisov mora biti namenjena aktivnostim
za spodbujanje posvetovanj s strokovno in z drugimi zainteresiranimi javnostmi, zato je
ključnega pomena oblikovanje standardov za vključevanje javnosti. Na ta način je mogoče
zagotoviti sodelovanje vseh strokovnih, kadrovskih in drugih človeških virov države pri
oblikovanju in graditvi pravnega reda (ReNDej).
Za vsak predlog zakona je treba izdelati presojo posameznih posledic, ki jih ta predlog
povzroča. Za podzakonske predpise se izdela le v primeru, ko celovite ocene ni bilo
mogoče izdelati ob predlogu zakona. Pri predlogih zakonov, za katere se predlagata
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obravnava in sprejem po nujnem postopku zaradi interesov varnosti ali obrambe države
ali zaradi odprave posledic naravnih nesreč ali zato, da se preprečijo težko popravljive
posledice za delovanje države, se presoja posledic, ki je zaradi nujnosti ukrepanja ni
mogoče v celoti opraviti ob pripravi predloga, opravi po dveh letih izvajanja predpisa. Z
njo se seznanita Državni zbor in širša javnost (ReNDej).
6.5.1.4

Usmerjenost k uporabniku

Demokratizacija uprave, tj. usmerjenost uprave k ljudem, tako uporabnikom kot
zaposlenim, je eno temeljnih načel novega upravljanja javnega sektorja. Naravnanost k
uporabnikom naj bi dosegli z omejevanjem samozadostnosti uprave in z upoštevanjem
zahtev in želja uporabnikov javnih storitev. Pravzaprav gre za operacionalizacijo gesla
uprava v službi ljudi. Kvaliteta upravnega dela je tako opredeljena z elementi odnosa
javnih uslužbencev do uporabnikov, informiranja javnosti (transparentnost dela), trajanja
reševanja zadev in dostopnosti. Naravnanost k strankam, proaktivnost, avtonomija in
notranje podjetništvo so temeljne karakteristike najbolj uspešnih podjetij, ki bi s smiselno
aplikacijo našle svoje mesto tudi v javni upravi (Kovač, 2000, str. 283).
Načelo usmerjenosti k uporabniku predstavlja opis, ki določa javno upravo kot dejavnost,
ki deluje v smeri zadovoljstva uporabnikov. Uporabnike javne uprave sestavljajo tako
fizične kot pravne osebe, stranke v upravnih ali kakšnih drugih postopkih. Uporabnike pa
sestavljajo tudi osebe, ki potrebujejo zgolj informacije (Virant, 2002, str. 5). Ustvarjanje
zadovoljstva strank, kar predstavlja načelo usmerjenosti k uporabniku, pa zahteva tudi
postavljanje meja, kjer je ta trud še dovoljen. Glavni kriterij odločanja o omogočanju
zadovoljstva predstavlja javni interes ter načelo zakonitosti, ki temelji na pravnih
podlagah. Ravno zaradi tega pa se srečujemo z javno upravo, ki je deležna kup kritik ter
številna nezadovoljstva (Virant, 2002, str. 5).
Načelo usmerjenosti k uporabniku zajema naslednje zahteve (Virant, 2002, str. 6−8):
• storitve javne uprave morajo biti prostorsko urejene, kar razumemo predvsem kot
čim več storitev na enem mestu ter čim hitrejše postopke. Glavni pozitivni premik
k temu kažejo internetne storitve, ki bistveno skrajšajo čakalne dobe, trajanje
postopkov ter čas, ki ga posameznik potrebuje, da obišče ustanovo. Pri tem je
pomembna tudi odprava krajevne pristojnosti, saj omogoča strankam, da do
organov postopajo ne glede na njegovo stalno prebivališče;
• storitve javne uprave morajo biti stroškovno spremenljive, kar pomeni, da mora
biti cena storitev dosegljiva vsem državljanom ter ob enem čim bolj preprosta;
• potrebna je čim večja informiranost uporabnikov o upravnih storitvah
(propagiranje brošur, oglasne deske, obvestila na internetu itd.). Za čim boljšo
javno upravo je bistvenega pomena tudi zanesljivost javnih uslužbencev, da ti delo
opravijo v pravilnem času oziroma roku za odločanje;
• pomembna je etičnost zaposlenih oziroma z drugo besede »prijazna« javna
uprava, ki temelji predvsem na razumevajočih in spoštljivih odnosih;
• pomembni so tudi urejeni poslovni prostori ter njena okolica kot npr. parkirišča,
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•

dostopnost stavke za občane, razporejenost prostorov ter klima v prostorih
organizacije;
od javne uprave se zahteva tudi čim hitrejša odzivnost na mnenje strank, katera
se po navadi preverjajo preko knjige pohval in pritožb ter preko osebnih stikov.

Eden izmed ključnih ukrepov na področju usmerjenosti javne uprave uporabnikom je t. i.
e-uprava. Za uresničitev ciljnega stanja e-uprave skozi navedena obdobja so bili izvedeni
številni projekti in aktivnosti, ki so podrobneje opisani v Akcijskem načrtu e-uprave. Med
njimi je potrebno izpostaviti naslednje (Strategija e-uprave RS za obdobje 2006 do 2010,
2006).
2006
•

Enotna vstopna točka za pravne osebe, preproste elektronske storitve,
racionalizacija in informacijska podpora postopkom, dostopi do podatkov v
podsistemih in izmenjava podatkov, e-podpis, e-vročanje ter zagotavljanje
pregledne, cenejše in odzivne javne uprave. Povezovanje državne uprave za
pridobivanje potrdil za začetek poslovanja pravnih oseb, avtomatska izmenjava
podatkov s pravnimi osebami in njihovimi podsistemi.

2007 in 2008
• Vzpostavitev centralne evidence socialnih transferjev.
• Povezovanje podatkovnih baz socialnih transferjev in baz podatkov, ki so
pomembni za odločanje o pravicah.
• Informacijska podpora odločanju pri socialnih transferjih: e-odločbe, e-sklepi, evročilnice).
• Ena vstopna točka (portal) – eno mesto uveljavljanja in odločanja o socialnih
pravicah.
• Združevanje zemljiške knjige, zemljiškega katastra in katastra stavb (medsebojna
izmenjava podatkov).
• Vzpostavitev elektronskih arhivov (informacijske rešitve za arhiviranje spletne
vsebine in ključne vsebine, ki nastaja v e-obliki v okviru projektov za podporo
ustanavljanja pravnih oseb).
2009 in 2010
• Izmenjava podatkov z institucijami Evropske unije, ki bo zagotavljala povezljivost
med registri in drugimi uradnimi evidencami v RS, elektronsko izmenjavo podatkov
med ustanovami javne uprave RS in ustanovami v ostalih državah članicah EU −
odzivna in interoperabilna javna uprava RS nasproti EU.
• Integracija procesov, informacij in storitev znotraj javne uprave med vsemi tremi
vejami oblasti.
2011
•

Nadaljevanje projekta Merjenje administrativnih stroškov in bremen v predpisih RS
(2. in 3. faza) in vzpostavitev portala minus 25 %.
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7 NAČELA JAVNIH USLUŽBENCEV V NEMČIJI

Nemčija je po svoji ureditvi federacija, ki jo sestavlja 16 zvezdnih dežel. Funkcije državne
oblasti so v skladu z zvezno ustavo (temeljnim zakonom) razdeljene med zvezo in dežele.
Delitev pristojnosti med zvezo in deželami opredeljuje 30. člen nemške ustave. Ustava
določa, da je izvrševanje državnih pristojnosti in izpolnjevanje državnih nalog zadeva
dežel, v kolikor ustava ne določa ali dopušča drugačne ureditve (Grad in ostali, 2006, str.
135).
Tudi uslužbensko razmerje v Nemčiji je opredeljeno že v 5 odstavku 33. člena nemške
ustave, katero so sprejeli leta 1949. Položaj uradnikov je urejen predvsem v Zveznem
zakonu o uradnikih (Bundesbeamtengesetz − BBG). Plače uradnikov enotno ureja
poseben zvezni zakon (Zvezni zakon o plačah − BBesG), medtem ko plače uslužbencev in
delavcev urejajo predvsem kolektivne pogodbe (npr. Tarifvertrag für den Öffentlichen
Dienst – TCöD). Za uradnike je pomembna tudi Uredba o karierah zveznih uradnikov
(Bundeslaufbahnverordnung − BLV).
V Nemčiji se status javnih uslužbencev razlikuje od statusa državnih uslužbencev. Medtem
ko za državne uslužbence veljajo javnopravna pravila in obveze, velja za druge zaposlene
v javnem sektorju enaka ureditev kot za zaposlene v zasebnem sektorju (Haček in Bačlija,
2007, str. 159).
Nemška pravna ureditev pozna tri kategorije javnih uslužbencev: uradniki, uslužbenci ter
delavci. Uradniki so zaposleni na podlagi Zveznega zakona o uradnikih, imajo posebno
socialno zavarovanje ter dosmrtni status. Imenovani so po pravilih javnega prava z
upravnim aktom. Uslužbenci so zaposleni na podlagi kolektivne podobe za javno upravo.
Delovna razmerja za uslužbence ter delavce pa se sklepajo na podlagi podobe o zaposlitvi,
ravno tako pa so tudi obravnavani v zasebnem pravu.
33. člen nemške ustave določa, da se tradicionalna načela strokovne javne uprave, torej
načela strokovnih javnih uslužbencev v primerjavi z javnimi uslužbenci, ki nimajo statusa
javnih uslužbencev, upoštevajo pri sprejemanju zakona. Načela, ki so se pojavila v
procesu razvoja javne uprave, so jedro strukturnih načel strokovne javne službe ter so
bila priznana z Weimarsko ustavo, od kar so povezovalna in spoštovana. Zato nekatera
strukturna načela sedanje nemške javne uprave segajo še iz časa po letu 1919. Ta načela
se nenehno izboljšujejo in krepijo po pristojnosti Zveznega ustavnega sodišča. So
podlaga, na kateri sodišče preučuje zakonitosti sprememb zakona o javni službi.
Tradicionalna načela vključujejo načelo življenjskega mandata, načelo za vzdrževanje,
načelo zaslug, načelo kariere, nevtralnost do strankarske politike, prepoved stavke in
načelo delodajalčeve skrbnosti (The federal public service, 2009, str. 34).
Javna uprava ima ključno vlogo pri zagotavljanju sedanjega in prihodnjega obstoja države
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z izvajanjem ključnih nalog. Iz tega razloga so avtorji ustave dodelili to nalogo strokovnim
javnim uslužbencem, ki zagotavljajo, glede na njihovo strokovno znanje in zvesto
opravljanje službe, stabilnost uprave ter s tem služijo kot protiutež političnim silam, ki
oblikujejo državo. Primarna naloga javnih uslužbencev je, da delajo za dobro državljanov
in države kot celote. Ker se javni uslužbenci zavežejo, da bodo javne službe za njihovo
celotno delovno dobo, morajo izkazovati visoko stopnjo strokovnih dosežkov, občutek za
odgovornost in zavezanost k skupnemu dobremu. Pravice in dolžnosti, ki oblikujejo
zaposlitveno pogodbo javnih uslužbencev zagotavljajo, da ima javni interes prednost pred
interesom posameznih skupin ali njihovim lastnim interesom. Predvsem pa je to posebno
delovno razmerje javnih uslužbencev, na katerih se nemška ustava vidi kot jamstvo, da se
demokratična volja političnega telesa dejansko izvrši (The federal public service, 2009, str.
41).
Javni uslužbenci se morajo držati naslednjih zadolžitev (The federal public service, 2009,
str. 42):
• javni uslužbenci morajo izpolniti svoje naloge nepristransko in pravično ter
upoštevati splošne koristi pri izvajanju svoje funkcije. Še posebej se morajo
izogniti kakršnemukoli iskanju lastnih interesov in prednosti;
• ne smejo sprejemati nagrad ali daril;
• javni uslužbenci morajo izvajati dane naloge in slediti splošnim smernicam svojih
nadrejenih. Njihova dolžnost poslušnosti jih ne odvezuje polne osebne
odgovornosti. Javni uslužbenci morajo preveriti zakonitost vsakega uradnega
dejanja. Poročati morajo tudi, če imajo kakšne zadržke glede zakonitosti pri
kakšnem uradnem aktu, in sicer nemudoma, ko so v dilemi. V primeru zadržkov, ki
so bili ugodno razrešeni, ne da bi se karkoli popravilo ali izboljšalo, se mora javni
uslužbenec vedno obrniti na višji nivo. V tem primeru javni uslužbenec ne
prevzema osebne odgovornosti. Dolžnost, da ubogajo preneha veljati v primeru,
če se krši človekovo dostojanstvo ali pa gre za kaznivo dejanje. Dolžnost
poslušnosti in dolžnost ugovora vesti služita za zagotovitev sposobnosti javne
uprave za funkcije, ki bi bile sicer oslabljene, če bi vsak javni uslužbenec, ki ima
možnost, da opusti izvajanje uradnega dejanja, zaradi lastnih pridržkov, ukaza ne
izvršil. Skozi svoje celotno upravljanje morajo javni uslužbenci delovati svobodno,
demokratično v smislu ustave. Lahko sodelujejo v političnih dejavnostih, kot je z
ustavo dovoljeno, vendar pri opravljanju nalog svojega mandata ne smejo izražati
nikakršnih političnih mnenj. Pri opravljanju politične dejavnosti morajo delovati
zmerno in rezervirano glede na njihov položaj v družbi ob upoštevanju nalog
svojega mandata;
• Javni uslužbenci nimajo pravice do stavke. Temeljni zakon določa, da zaradi svojih
posebnih obveznosti, ki so javnim uslužbencem zaupane, so le-ti dolžni, da
zagotovijo varovanje in naloge javne uprave. Stavka bi bila v nasprotju s tem ter
bi bila usmerjena proti parlamentu. Tako kot vsi državljani imajo javni uslužbenci
temeljno pravico do ustanavljanja društev ter s tem neomejeno možnost
organiziranja in branjenja svojih interesov.
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Njihove pravice vključujejo (The federal public service, 2009, str. 43):
• načelo življenjskega mandata, ki zagotavlja, da javni uslužbenci izpolnijo svojo
ustavno nalogo in zagotavlja nevtralnost javne uprave ter pravne in ekonomske
neodvisnosti javnih uslužbencev. Le v izjemnih okoliščinah, izrecno opredeljenih z
zakonom, je možno, da zapustijo javno službo, npr., ko dosežejo upokojitveno
starost, odstranitev iz javne službe na lastno željo javnega uslužbenca ali
odpustitev iz službe kot disciplinski ukrep;
• načelo vzdrževanja pomeni, da so javni uslužbenci upravičeni do plač in pokojnin,
ki ustrezajo njihovim položajem v upravi. Plače morajo zagotoviti ustrezen
življenjski standard, pri čemer se upošteva stopnja, pomen in odgovornost urada,
tako da se javni uslužbenci lahko v celoti zavežejo javni službi kot življenjskemu
poklicu;
• načelo zaslug, ki temelji na 33. členu nemške ustave, pravi, da je vsak Nemec na
podlagi svojih sposobnosti, usposobljenosti in strokovnih dosežkov primeren za
javne funkcije. To velja enako za dolgoročno zaposlitev vseh javnih uslužbencev.
Načelo zaslug, kot je določeno z ustavnim zakonom, pomeni:
o da bi postal javni uslužbenec, mora prosilec imeti potrebne kvalifikacije za
želeno karierno pot;
o da bi postal javni uslužbenec, mora prosilec imeti potrebne kvalifikacije za
posebne funkcije;
• Načelo kariere, kjer karierni sistem odseva možne karierne poti javnih
uslužbencev. Zakon o karierah javnih uslužbencev vsebuje splošno zavezujoča
pravila, ki veljajo za kadrovske odločitve v vseh vejah javne uprave. V povezavi s
kariernim načelom pa je tudi pogoj usposabljanje ter izobraževanje javnih
uslužbencev, da le-ti lahko opravljajo naloge, ki so določene z napredovanjem ter
z načelom zaposlovanja. Na zvezni ravni obstaja štiri vrste kariere: preprosta,
srednja, višja ter visoka, katere določa Zvezni zakon o uradnikih (BBG, 17. člen);
• Poleg tega imajo javni uslužbenci in njihove družine pravico do varstva in zaščite s
strani svojega delodajalca. Ta pravica se uporablja (lahko uveljavlja) tudi po
zaključeni karieri. Obseg dolžnosti delodajalca oskrbe temelji na posameznikovem
primeru in lahko vključuje pomoč in svetovanje, finančne koristi ter zaščito pred
napadi s strani drugih strank.

7.1

PRIMERJAVA NAČEL JAVNIH USLUŽBENCEV V SLOVENIJI TER
NEMČIJI

Tako Slovenija kot Nemčija, obe torej članici Evropske unije, morata upoštevati smernice
in merila evropske zakonodaje, zato je razumljivo, da najdemo pri načelih obeh držav kar
veliko enakosti in podobnosti.
Eden ključnih dokumentov je Evropski kodeks dobrega ravnanja javnih uslužbencev, ki je
zavezujoč tako za slovenske javne uslužbence, kot tudi za nemške uradnike. V njem
najdemo načela, kot so (Evropski kodeks dobrega ravnanja javnih uslužbencev, 2011, str.
115

16−28):
• Zakonitost: Uradnik deluje v skladu z zakonom ter uporablja pravila in postopke,
določene v zakonodaji Skupnosti. Poskrbeti mora, da so sklepi, ki vplivajo na
pravice ali interese fizičnih ali pravnih oseb, pravno utemeljeni in vsebinsko
usklajeni z zakoni (4. člen);
• Prepoved diskriminacije: Uradnik mora pri obravnavanju zahtev s strani
javnosti in pri odločanju spoštovati načelo enakega obravnavanja. Zagotoviti mora,
da je vsaka razlika v obravnavanju utemeljena z objektivnimi in ustreznimi
značilnostmi danega primera (5. člen);
• Sorazmernost: Pri odločanju uradnik zagotovi, da so sprejeti ukrepi sorazmerni z
zastavljenim ciljem. Ravno tako tudi spoštuje pravično razmerje med interesi
posameznikov in splošnim javnim interesom (6. člen);
• Zloraba položaja: Pooblastila se izvajajo samo za namene, za katere so bila
dodeljena na podlagi ustreznih določb (7. člen);
• Nepristranskost in neodvisnost: Uradnik se vzdrži samovoljnega delovanja, ki
bi negativno vplivalo na posameznike, kakor tudi pristranskega obravnavanja, ne
glede na utemeljitev (8. člen);
• Objektivnost: Uradnik mora pri odločanju upoštevati ustrezne dejavnike in
njihovo dejansko pomembnost, pri tem pa izključi vse nepomembne elemente (9.
člen);
• Zakonito pričakovanje in doslednost: Uradnik ravna dosledno, v skladu s
svojimi preteklimi dejanji (10. člen);
• Poštenost: Uradnik izvršuje svoje naloge nepristransko, pošteno in razumno (11.
člen);
• Vljudnost: Uradnik pri odnosih z javnostjo vedno deluje v interesu službe, je
korekten, vljuden in dostopen (12. člen);
• Odgovarjanje na pisma v jeziku državljana: Uradnik zagotovi, da vsak
državljan EU oziroma vsak posameznik, ki piše institucijam v enem od uradnih
jezikov, prejme odgovor v istem jeziku (13. člen);
• Pravica do zaslišanja in dajanja izjav: Kjer gre za pravice ali interese fizičnih
ali pravnih oseb, uradnik zagotovi, da se pravica do zagovora spoštuje v celotnem
postopku sprejemanja sklepa (16. člen);
• Varstvo podatkov: Uradnik, ki obravnava osebne podatke državljana, spoštuje
zasebnost in integriteto tega posameznika v skladu z načeli Uredbe (ES) št.
45/2001 Evropskega parlamenta in Sveta o varstvu posameznikov pri obdelavi
osebnih podatkov s strani institucij in organov Skupnosti in o prostem pretoku
takih podatkov (21. člen);
• Zahteva za informacije: Če je uradnik pristojen za zadevno vprašanje,
posameznikom omogoči dostop do informacij, ki jih le-ti zahtevajo (22. člen).
Načelo enakopravne dostopnosti, zakonitosti, častnega ravnanja, načelo zaupnosti, načelo
dobrega gospodarjenja ter odprtosti do javnosti so zajeta torej že v Evropskem kodeksu
dobrega ravnanja javnih uslužbencev. V nadaljevanju so predstavljana še ostala načela, ki
v kodeksu niso zajeta.
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Javni uslužbenci morajo upoštevati tudi omejitve in dolžnosti v zvezi s sprejemanjem daril,
načelo strokovnosti, odgovornost za rezultate, načelo varovanja poklicnih interesov
(prepoved nadlegovanja), načelo javnega natečaja, politične nevtralnosti ter
nepristranskosti, načelo kariere ter prehodnosti.
V tabeli št. 2 je navedena pravna podlaga načel javnih uslužbence v Nemčiji, s pomočjo
katere lahko podrobneje preučimo, katere so podobnosti ter razlike med načeli v obeh
državah.
Tabela 2: Primerjava načel Slovenija – Nemčija

SLOVENIJA
Načelo enakopravne
dostopnosti
Načelo zakonitosti

Načelo strokovnosti
Načelo častnega ravnanja

Omejitve in dolžnosti v zvezi
s sprejemanjem daril
Načelo zaupnosti
Načelo odgovornosti za
rezultate
Načelo dobrega
gospodarjenja
Načelo varovanja poklicnih
interesov
Načelo prepovedi
nadlegovanja
Načelo javnega natečaja
Načelo politične nevtralnosti
in nepristranskosti
Načelo kariere

Načelo prehodnosti
Načelo odprtosti do javnosti

NEMČIJA
• Bundeslaufbahnverordnung (BLV) – 4. člen
• Bundesbeamtengesetz (BBG) – 9. in 25. člen
• Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz (AGG)
• Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland
(GG) – 31. člen
• Bundesbeamtengesetz (BBG) – 60. in 63. člen
• Landesbeamtengesetz (LBG) – 48. člen
• Beamtenstatusgesetz (BeamtStG) – 33. Člen
• Beamtenstatusgesetz (BeamtStG)
• Bundesbeamtengesetz (BBG) – 9., 21. in 61. člen
• Beamtenstatusgesetz (BeamtStG) – 33. in 34. člen
• Bundesbeamtengesetz (BBG) – 60. in 61. člen
• Landesbeamtengesetz (LBG) – 47. Člen
• Bundesbeamtengesetz (BBG) – 24. člen in 71. člen
• Landesbeamtengesetz (LBG)- 33. člena do 35. člena
• Bundesbeamtengesetz (BBG) – 67. člen
• Beamtenstatusgesetz (BeamtStG) – 37. člen
• Bundesbeamtengesetz (BBG) – 62., 63., in 75. člen
•

Beamtenstatusgesetz (BeamtStG) – 33. Člen

•

Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz (AGG)

•

Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz (AGG) − 3.
člen (3,4)
Bundesbeamtengesetz (BBG) – 8. Člen
Beamtenstatusgesetz (BeamtStG) – 33. člen
Bundesbeamtengesetz (BBG) – 60. Člen
Bundeslaufbahnverordnung (BLV)
Bundesbeamtengesetz (BBG) – 9., 16. do 26. člena
Landesbeamtengesetz − 9. do 26. Člena
Beamtenstatusgesetz (BeamtStG) – 14. člen
Bundesbeamtengesetz (BBG) – 27. Člen
Bundesbeamtengesetz (BBG) – 70. Člen

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Vir: Lasten vir

Načelo strokovnosti je eno izmed temeljnih pogojev načela zaposlovanja v Nemčiji.
Merila za izbor kandidatov temeljijo na primernosti, usposobljenosti in strokovni
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uspešnosti, ne glede na spol, izvor, raso, etično pripadnost, invalidnost, versko ali
politično prepričanje ter ne glede na spolno usmerjenost (BBG, 9. člen ter BeamtStG, 9.
člen). Načelo strokovnosti je vpeljano tudi v načelo kariere, katero kot pogoj za
napredovanje zahteva določeno usposabljanje ter izobraževanje javnih uslužbencev, da
le-ti lahko opravljajo naloge, ki so določene z napredovanjem ter načelom zaposlitve
(BBG, 21. člen). BBG (61. člen) predstavlja izobraževanje ter usposabljanje kot obveznost
javnega uslužbenca, da ta sodeluje v uradnih kvalifikacijskih ukrepih za ohranitev znanja
ter razvoj spretnosti.
Omejitve in dolžnosti v zvezi s sprejemanjem daril zajema Zvezni zakon o uradnikih
(BBG) ter Zakon za uradnike na deželni ravni (LBG). Zaradi pomembnosti prepovedi
sprejemanja daril, je izrecna prepoved navedena tudi v 42. členu zakona, ki ureja položaj
državnih javnih uslužbencev. Javni uslužbenci tudi po prenehanju delovanja ne smejo
sprejemati daril ali drugi ugodnosti v zvezi z njihovim delom. Izjeme morajo odobriti
najvišji upravni organi (71. člen, BBG). Odobritev se lahko sprejme v najvišji vrednosti 50
€. Kršitev prepovedi sprejemanja nagrad, daril ali drugih koristi predstavlja disciplinski
prekršek, tako da javnim uslužbencem grozi disciplinski postopek in odpustitev iz javne
uprave, upokojenim javnim uslužbencem pa celo ukinitev pokojnine.
Velik poudarek daje nemški upravni sistem ravno načelu odgovornosti za rezultate,
saj predstavlja najstrožji sistem odgovornosti javnih uslužbencev. Zvezni zakon o
uradnikih (BBG) obravnava odgovornost za rezultate oziroma odškodninsko odgovornost
že v povezavi z načelom zakonitosti. Glavna obravnava teme pa se nahaja pod splošnimi
pravicami in obveznosti javnih uslužbencev v 75. ter 76. členu BBG. Posebne omejitve
veljajo tudi po prenehanju uradniškega razmerja, kjer so določene časovne omejitve na tri
oziroma pet let (BBG, 105. člen). Podrobnosti o pregonu ureja Zvezni zakon o disciplinskih
prestopkih (Bundesdisziplinarordnung − BDO). V Nemčiji javni uslužbenec stori disciplinski
postopek, če krši svoje dolžnosti, prav tako pa je disciplinski prestopek obnašanje javnega
uslužbenca zunaj službe, in sicer, če lahko glede na okoliščine posameznega primera
vpliva na spoštovanje in zaupanje v njegov položaj ali na ugled uradništva. V določenih
primerih je mogoče disciplinski postopek uvesti celo proti upokojenemu ali nekdanjemu
javnemu uslužbencu. Disciplinski postopek se začne na podlagi suma, da je javni
uslužbenec kršil svoje službene dolžnosti. Disciplinske ukrepe oziroma sankcije izreka
predstojnik ali disciplinsko sodišče (Haček, 2005, str. 63).
Načelo varovanja poklicnih interesov in načelo prepovedi nadlegovanja je v
nemškem Zveznem zakonu o uradnikih obravnavana le posredno, v zvezi z načelom
prepovedi diskriminacije, zato prepoved nadlegovanja posledično vpelje tudi Zvezni
disciplinski zakon (Bundesdisziplinargesetz − BDG). Do leta 2006 je bil na področju
prepovedi spolnega nadlegovanja na delovnem mestu ključen Zakon o varovanju delavcev
proti spolnem nadlegovanju na delovnem mestu (Beschäftigtenschutzgesetz –
BeschSchG), kateremu se je pridružil tudi Zakon o enakem obravnavanju (AGG). Zakon v
3. členu definira pojma nadlegovanje ter spolno nadlegovanje, Ustavni delavski zakon
(Betriebsverfassungsgesetzes - BetrVG) pa nalaga delodajalcem, da zaščitijo delavca ter
118

mu omogočijo osebnostni razvoj, ki temelji na pravičnosti (BetrVG, 75. člen). Delodajalec
mora ravno tako sprejeti razumne ukrepe v posameznih primerih. Obstaja možnost
opomina, opozorila, premeščanje, redna ali izredna odpoved. Vodja službe mora sprejeti
potrebne administrativne in kadrovske ukrepe (BSchG, 4. člen), kar pa pomeni, da do
uradnika vodi disciplinski postopek.
Načela javnega natečaja srečamo v povezavi z načelom zaposlovanja. Zvezni zakon o
uradnikih (BBG) v 9. členu določa, da se prosta delovna mesta javno objavijo, mesta, za
katera pa javni razpis ni potreben, pa določa Uredba o karierah zveznih uradnikov.
Načelo politične nevtralnosti in nepristranskosti je vsebovano v Zveznem zakonu o
uradnikih (BBG) ter v zakonu, ki ureja položaj državnih javnih uslužbencev (BeatStG).
Javni uslužbenci morajo svoje naloge opravljati nepristransko in pravično, s poudarkom na
javnem interesu. Dejanja javnega uslužbenca morajo temeljiti na zavzemanju za
svobodno ter demokratično ureditvijo, v skladu z ustavo (BBG 60. člen in BeamtStG 33.
člen). Pravica do političnega udejstvovanja je omejena s tem, da mora pri tem javni
uslužbencev ohraniti pravo mero in zadržanost, ki izhaja iz njegovega položaja in
obveznosti službe; lahko je tudi član politične stranke, če le-ta seveda ni prepovedana
zaradi protiustavnega delovanja (Haček, 2005, str. 61).
Načelo kariere je predstavljeno že v prejšnjem poglavju, kjer so opredeljene pravice
javnih uslužbencev v Nemčiji. Načelo je podrobneje obravnavano v Zveznem zakonu o
uradnikih (BBG, od 16. do 26. člena), kateremu je namenjeno celo tretje poglavje.
Poudarek je na primernosti, usposobljenosti in strokovni uspešnosti javnih uslužbencev.
Načelo prehodnosti ima v nemškem upravnem sistemu ravno tako veliko pozornost, saj
je posebej obravnavano v četrtem poglavju Zveznega zakona o uradnikih (BBG, od 27. do
29. člena). Nemčija pozna dve obliki mobilnosti uradnikov: premestitev, ki pomeni
pridobitev novega delovnega mesta pri drugem organu in prerazporeditev, ki pomeni
obveznost, da uradnik, ki ohrani svoje delovno mesto, opravlja naloge v drugem organu.
Premestitev uradnika v okviru delovnega področja istega delodajalca se opravi, če to
uradnik sam predlaga ali če obstaja službena potreba po premestitvi. Če se po premestitvi
položaj uradnika ne poslabša, gre torej za enakovreden položaj, se ga lahko premesti tudi
brez njegovega soglasja. Če gre za premestitev na delovno področje drugega delodajalca
(npr. iz Zveze v posamezno Zvezno deželo), je potrebno pridobiti soglasje tega uradnika.
Položaj uradnika se lahko pri premestitvi brez njegovega soglasja poslabša le v primeru,
da je pri spremembi strukture ali nalog določenega organa postalo njegovo delovno mesto
nepotrebno. Prerazporeditev je po svoji naravi začasna, ter se opravi na podlagi službenih
potreb. Uradnika se lahko se lahko začasno prerazporedi v celoti ali delno na drugo
ustrezno delovno mesto, soglasje uradnika se zahteva le v primeru, če ta prerazporeditev
traja več kot 2 leti. Uradnika se lahko na podlagi njegovega soglasja prerazporedi tudi k
drugemu delodajalcu, s tem da soglasje ni potrebno, če gre za enakovredno delovno
mesto in prerazporeditev ne traja več kot pet let (Predlog Zakona o javnih uslužbencih,
2008).
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Tudi Nemčija ima torej v svoji ureditvi upoštevana vsa načela javnih uslužbencev, ki so
veljavna v slovenski upravni ureditvi. Razlika se opazi v pravni podlagi le-teh. V slovenski
ureditvi so vsa načela urejena v krovnem zakonu o javnih uslužbencih, kjer imajo tudi
posebno poglavje, v Nemčiji pa jih najdemo pod pravicami in dolžnostmi uradnikov BBG
ter v ostalih zakonih.
Razlika se kaže v statusu uradnikov, kjer v Nemčiji srečamo časovno razlikovanje
uradnikov (doživljenjski status). Nemški uradniki so odgovorni tudi premoženjsko, poleg
kazenskega in disciplinskega. Ena izmed zanimivih razlik v primerjavi s slovenskim
sistemom je dolžnost delodajalca, da skrbi za uradnika ter njegovo družino tudi v pokoju,
saj le-ta obdrži status tudi po zaključku delovnega razmerja.
Kot zanimivost razlikovanja načel ter s tem posledično pravic in prepovedi javnih
uslužbencev, lahko omenimo izrecno prepoved stavke za vse nemške državne uradnike.
Prepoved stavke v Nemčiji se utemeljuje s tem, da so pravice in dolžnosti javnega
uslužbenca določene z zakonom in ne s kolektivno pogodbo, torej bi bila stavka
usmerjena proti zakonodajalcu, kar pa je po nemškem ustavnem sistemu izrecno
prepovedano. Nemški sistem kolektivnih pogodb za javne uslužbence ne predvideva,
predvideva pa jih za druge zaposlene v javnem sektorju (delavce, nameščence) (Haček,
2005, str. 61).
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8 RAZISKAVA NAČEL JAVNIH USLUŽBENCEV V UPRAVNIH
ENOTAH

Empirični del magistrskega dela predstavlja vprašalnik, ki je sestavljen iz dveh delov. V
prvem delu so zajeta splošna vprašanja o načelih javnih uslužbencev ter etičnega
kodeksa. Drugi del pa se nanaša na uresničitev posameznih načel v praksi, in sicer: načelo
enakopravne dostopnosti, načelo zakonitosti, načelo strokovnosti, načelo častnega
ravnanja, načelo prepovedi sprejemanja daril, odgovornosti za rezultate, dobrega
gospodarjenja in načelo varovanja poklicnih interesov.
Raziskava je bila opravljena preko spletne strani Moja anketa (mojaanketa.si) ter je bila
poslana preko elektronske pošte vsem upravnim enotam Slovenije. Na anketni vprašalnik
so odgovarjali načelniki upravnih enot (v nadaljevanju UE) ter uradniki UE na Koroškem
(Dravograd, Radlje ob Dravi, Slovenj Gradec ter Ravne na Koroškem).

8.1

OPIS ANKETNEGA VPRAŠALNIKA

Anketni vprašalnik sestavlja 15 vprašanj, ki se nanašajo na načela javnih uslužbencev ter
njihovo uveljavljanje v javni upravi oziroma natančneje v teh UE. Vprašanja so bila
zaprtega tipa, tako da so bili odgovori že podani, dana pa bila tudi možnost komentiranja
odgovora, kar ponuja možnost dodatne objasnitve izbora odgovora.
Prvih šest vprašanj analizira splošno stanje uresničevanja načel javnih uslužbencev v javni
upravi. Anketirance se je spraševalo o oceni dejanske uveljavitve načel javnih uslužbencev
v slovenski javni upravi, o nadzoru nad delovanjem slovenskih javnih uslužbencev ter
spoštovanjem načel, o seznanjenosti ter delovanju po etičnem kodeksu, o sankcijah v
primeru kršitev načel ter ali je sprejetje Zakona o državni upravi ter Zakona o javnih
uslužbencih izboljšalo spoštovanje načel javnih uslužbencev. Drugi sklop vprašanj pa se
nanaša na konkretna načela javnih uslužbencev. Anketirance se je spraševalo o
diskriminaciji, izobraževanju, etiki, korupciji, nasilju na delovnem mestu, napredovanju v
organizaciji ter o ekonomičnosti delovanja javnih uslužbencev.
Graf 1: Število zaposlenih v EU 2008−2011
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V Upravnih enotah se število zaposlenih iz leta v leto manjša. Najopaznejša razlika je
zaznana med letom 2011 in letom 2012, kar je posledica krčenja javne uprave in s tem
varčevanja države, zato predstavlja zajeta populacija bistveno manjše število, kot bi bilo
to možno zajeti prejšnja leta.

8.2

ANALIZA REZULTATOV ANKETNEGA VPRAŠALNIKA

Slika št. 3 prikazuje kateri načelniki UE so sodelovali v raziskavi na temo Načela javnih
uslužbencev. Anketni vprašalnik je bil poslan vsem 58 načelnikom UE, vendar pa lahko iz
slike vidimo, da jih je sodelovalo le 27, kar predstavlja le 46,6 % vseh načelnikov UE RS.
Slika 3: Načelniki UE, ki so sodelovali v raziskavi

Vir: Lasten vir

Graf št. 2 prikazuje sodelovanje zaposlenih na koroških UE. Pri anketi je sodelovalo 54
zaposlenih iz koroških UE, kar predstavlja 55,1 % vseh zaposlenih na teh UE.
Graf 2: Število zaposlenih koroških UE, ki so sodelovali pri anketi
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Analiza vprašalnika se nanaša na vprašanja, ki so bila postavljena anketirancem. Kot že
omejeno, se prvi del vprašanj nanaša na splošno stanje načel javnih uslužbencev ter
upoštevanje etičnega kodeksa javnih uslužbencev.
1. vprašanje: Kako bi ocenili dejansko uveljavitev načel javnih uslužbencev v
slovenski javni upravi?
Graf 3: Uveljavitev načel javnih uslužbencev v slovenski javni upravi
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Povprečje vseh odgovor je ocena 3,85, kar predstavlja 77 % uveljavitev načel javnih
uslužbencev s strani načelnikov v slovenski javni upravi. Šest načelnikov UE je odgovorilo
z oceno zadovoljivo, devetnajst z oceno dobro in dva z oceno zelo dobro. Torej lahko
sklepamo, da je ocena dejanske uveljavitve načel javnih uslužbencev z vidika načelnikov
UE v slovenski javni upravi dobra.
Slabše zadovoljstvo se kaže pri uveljavitvi načel javnih uslužbencev s strani zaposlenih.
5,6 % zaposlenih je označilo uveljavitev načel kot slabo, polovica jih meni, da je
uveljavitev načel zadovoljiva, 33,3 % zaposlenih jo označuje kot dobro uveljavitev ter
11,1 % zaposlenih kot zelo dobro. Povprečje vseh odgovorov predstavlja ocena 3,5, kar
predstavlja 61,1 % zadovoljstvo z uveljavitvijo načel.
Če primerjamo rezultate, lahko ugotovimo, da je nekaj odstotkov več zaposlenih v UE v
primerjavi z načelnikom UE, ki meni, da je uveljavitev načel javnih uslužbencev v
slovenskem javnem prostoru zelo dobra. Razlike se kažejo tudi v oceni zadovoljivo ter
slabo, kjer lahko ugotovimo, da so uslužbenci UE uveljavitvijo načel ocenili uveljavitev
načel tudi z oceno slabo. Glede na povprečje ocen lahko razberemo, da so načelniki UE
bistveno bolj zadovoljni z uveljavitvijo načel javnih uslužbencev, kot uslužbenci v koroških
UE.
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2. vprašanje: Ali javni uslužbenci opravljajo svoje delu v skladu s Kodeksom etike
javnih uslužbencev v državnih organih in organih lokalnih skupnosti (2011)?
Graf 4: Delovanje javnih uslužbencev v skladu z etičnim kodeksom
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Pri tem vprašanju so si bili načelniki UE enotni, saj je vseh 27 odgovorilo s potrdilno
odločitvijo, torej lahko sklepamo, da vsi načelniki UE opravljajo svoje delo v skladu z
etičnem kodeksom, kljub temu, da smo dandanes priča kršitvam ravno na tem področju.
Tudi uslužbenci v koroških UE so podobnega mnenja. Le 5,6 % zaposlenih v koroških UE
meni, da javni uslužbenci ne delujejo v skladu s kodeksom etike in se pojavijo na tem
področju kršitve, kot je razvidno v številnih primerih.
3. vprašanje: Ali so javni uslužbenci dovolj seznanjeni s Kodeksom ravnanja javnih
uslužbencev (2001) ter s Kodeksom etike javnih uslužbencev v državnih organih in
organih lokalnih skupnosti (2011)?
Graf 5: Seznanjenost z etičnim kodeksom

Seznanjenost s kodeksom iz leta 2001 ter 2011
100,00%
80,00%
60,00%
40,00%
20,00%
0,00%

Uslužbenci

Načelniki

Da, so dovolj seznanjeni

72,20%

88,90%

Ne, niso dovolj seznanjeni

27,70%

11,20%

Vir: Lasten vir

124

Pri vprašanju, ki se ravno tako nanaša na zgornje vprašanje o upoštevanju etičnega
kodeksa, pa si načelniki UE niso več enotni. Trije načelniki EU menijo, da le-ti niso dovolj
seznanjeni z etičnim kodeksom, ostalih 24 (88,9 %) pa meni, da so dovolj seznanjeni.
Rezultati pri uslužbencih so nekoliko slabši, saj 27,7 % zaposlenih na koroških UE meni,
da niso dovolj seznanjeni s kodeksom javnih uslužbencev. Razlog slabšega rezultata vidim
predvsem v nepoznavanju Kodeksa etike javnih uslužbencev v državnih organih in organih
lokalnih skupnosti (2011), kar je povezano tudi z manjšanjem števila izobraževanj ter
usposabljanj javnih uslužbencev.
4. vprašanje: Ali je po vašem mnenju ureditev Zakona o državni upravi in Zakona o
javnih uslužbencih izboljšala spoštovanje načel javnih uslužbencev?
Graf 6: Izboljšanje spoštovanje načel javnih uslužbencev z ZDU in ZJU
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O vplivu na izboljšanje spoštovanja načel javnih uslužbencev, skladno s sprejemom
Zakona o državni upravi ter Zakona o javnih uslužbencih, je mnenje deljeno. Sedem
načelnikov UE (26 %) je mnenja, da zakona nista prinesla izboljšanja spoštovanja načel, s
tem ko jih večina (74,1 %) vendarle meni, da to sta storila. Torej je sprejetje teh dveh
zakonov z vidika načelnikov pozitivno vplivalo na spoštovanje načel ter učinkovitost javne
uprave v povezavi s pojmom prijazna uprava.
Slabši rezultati so zaznani pri zaposlenih v koroških UE, kjer je 61,1% zaposlenih mnenja,
da sta zakona prispevala k boljšemu spoštovanju načel, kar 38,8 % pa meni, da le-to
nista storila.
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5. vprašanje: Ali se vam zdi nadzor nad delovanjem javnih uslužbencev in
spoštovanjem načel javne uprave ustrezen?
Graf 7: Ustreznost nadzora nad delovanjem javnih uslužbencev
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Nadzor nad delovanjem javnih uslužbencev in spoštovanjem načel javne uprave je po
mnenju načelnikov UE ustrezen. Ravno tako, pa so takšnega mnenja tudi zaposleni na
koroških EU.
6. vprašanje: So po vašem mnenju sankcije v primeru kršitev načel javnih
uslužbencev v svojem obsegu in vsebini primerne? Če je vaš odgovor ne, prosim
pripišite, kaj bi bilo potrebno spremeniti.
Graf 8: Primernost sankcij na področju kršitev načel javnih uslužbencev
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Sankcije na področju kršitev javnih uslužbencev so z vidiki načelnikov UE v 92,6 % v
svojem obsegu in vsebini primerne, dva načelnika UE pa sta mnenja, da ta ni primeren.
Rezultat je podoben tudi v primeru zaposlenih v koroških UE, kjer se s sankcijah ne strinja
16,7 % zaposlenih. Komentirali so, da je potrebno sankcije izvršiti. Sankcije bi more biti
strožje, s takojšnim učinkom, saj bi le takšen način pripomogel k večji zavesti
posameznika o njegovi odgovornosti.
Drugi sklop vprašanj (7−15) se nanaša na določeno načelo javnih uslužbencev.
Obravnavna so načela enakopravne dostopnosti, strokovnosti, načelo zakonitosti, načelo
strokovnosti, načelo častnega ravnanja, načelo prepovedi sprejemanja daril, odgovornosti
za rezultate, dobrega gospodarjenja in načelo varovanja poklicnih interesov.
DISKRIMINACIJA NA PODROČJU ZAPOSLOVANJA V UE
7. vprašanje: Ali menite, da se pojavlja diskriminacija na področju zaposlovanja
oziroma natančneje pri izbiri kandidata za določeno delovno mesto?
Graf 9: Diskriminacija na področju zaposlovanja
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Načelo enakopravne dostopnosti vključuje tudi diskriminacijo na področju zaposlovanja,
pri čemer meni 18,6 % vseh načelnikov UE, da le-ta obstaja. Glede na to, da se je na
anketo odzvalo le 27 načelnikov UE, je ta delež zastrahujoč. Kakšen bi bil dejansko
odstotek, če bi nanj odgovorili vsi načelniki UE? 22 načelnikov UE, je kljub vsemu, še
vedno mnenja, da zaposlovanje poteka v skladu z načeli javnih uslužbencev.
Rezultati so bistveno slabši z vidika uslužbencev v koroških UE, kjer je mnenje precej
deljeno. 44,5 % zaposlenih je mnenja, da se diskriminacija na delovnem mestu ne
pojavlja. Zastrašujoč pa je podatek, da kar 55,5 % vseh zaposlenih v koroških UE meni,
da je pri izbiri kandidatov za delovno mesto prisotna diskriminacija.
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Na podlagi prijav ter obravnavanj diskriminacije v Sloveniji se je v poročilu iz leta 2011
zagovornik načela enakosti opredelil, da po doslej znanih in zbranih podatkih država ni
sposobna dokazati, da je varstvo pred diskriminacijo v Sloveniji učinkovito. Številni
mednarodni mehanizmi nadzora nad uresničevanjem teh obveznosti (zlasti v okviru OZN,
SE in OVSE) Slovenijo vztrajno opozarjajo, da nima zadovoljivega sistema zbiranja
podatkov, zaradi česar je nezadovoljivo ali celo onemogočeno poročanje o stanju varstva
pred diskriminacijo v državi in o uspešnosti politike (Letno poročilo zagovornika enakosti,
2012).
Vendar pa kljub vsemu lahko najdemo študijo na temo diskriminacije na delovnem mestu.
Leta 2010 je Fakulteta za management v Kopru izvedla študijo o diskriminaciji na trgu
dela v Sloveniji, ki jo je s pomočjo Evropske komisije financiral Urad za enake možnosti.
Rezultati študije so pokazali, da je diskriminacija na trgu dela v Sloveniji značilno prisoten
pojav. Študija ugotavlja, da imajo sindikati in delodajalci slab sistem spremljanja in
evidentiranja diskriminacije na delovnem mestu. Rezultati študije so prav tako pokazali,
da so posamezniki na slovenskem trgu dela najbolj diskriminirani na podlagi sledečih
osebnih značilnosti: spol, starost, etnična pripadnost in invalidnost (Diskriminacija na
delovnem mestu, 2013).
IZOBRAŽEVANJE IN USPOSABLJANJE V UE
8. vprašanje: Izobraževanje je ključno za dobro in učinkovito upravo. Koliko
izobraževanj oziroma usposabljanj ste se udeležili v letu 2011, 2012 ter 2013?
Graf 10: Izobraževanje in usposabljanje v letu 2011-2013
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Iz grafa št. 10 lahko razberemo, da se je leta 2011 večina zaposlenih izobraževala
dvakrat, leta 2012 ter 2013 pa samo enkrat. Iz leta v leto upada število dni, ki vključujejo
ali presežejo tri programe izobraževanja oziroma usposabljanja, kar kaže na odraz krize
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države ter varčevanje na račun javnih uslužbencev.
Ker je bilo temu vprašanju omogočeno tudi dodajanje komentarja, smo lahko to področje
podrobneje analizirali. Iz raziskave je mogoče ugotoviti, da so zaradi varčevalnih ukrepov
pri izobraževanjih imela prednost brezplačna izobraževanja, ob enem pa so bila le-ta
zmanjšana na minimum. Usposabljanje izvajajo UE po programu, ki ga izdelajo vsako leto
na podlagi podatkov iz zapisov izvedenih letnih razgovorih z zaposlenimi in na podlagi
drugih podatkov o delovnih procesih.
Kot primerjavo odgovorov ankete je potrebno v pogled vzeti tudi podatke iz grafa št. 11
ter 12, katera prikazujeta, koliko zaposlenih se je izobraževalo s pogodbo o izobraževanju
v UE v letih 2008 – 2012 ter koliko dni so se zaposleni izobraževali ter usposabljali v
posameznem letu.
Graf 11: Pogodba o izobraževanju v UE od 2008 do 2012
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Iz grafa št. 11 lahko razberemo, da se število zaposlenih, ki imajo pogodbo o
izobraževanju manjša, tako na dodiplomskem kot tudi na podiplomskem nivoju. Napram
vsem zaposlenim predstavlja število teh zaposlenih zelo mali delež, kar jasno nakazuje, da
država krči ter omejuje tudi pogodbe o izobraževanju zaposlenih ter zaposluje kader, ki že
ima zahtevano stopnjo izobrazbe.
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Graf 12: Število dni usposabljanja in izobraževanja zaposlenih v UE
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Ravno tako se manjša tudi število dni izobraževanja in usposabljanja zaposlenih v UE.
Leta 2009 so se zaposleni izobraževali in usposabljali 3,77 dni v letu, leta 2010 3,47 dni,
leta 2011 3,23 dni, leta 2012 pa le še 2,23 dni. Kljub temu, da še ni javno dostopnih
podatkov iz letu 2013, pa lahko pričakujemo, da bodo podatki kazali na zmanjšanje števila
dni namenjenih izobraževanju ter usposabljanju na zaposlenega še manjše.
ETIKA V JAVNI UPRAVI
9. vprašanje: Kakšen je nivo etike v slovenski javni upravi?
Graf 13: Nivo etike v slovenski javni upravi
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Anketiranci so imeli na voljo pet odgovorov rangiranih od ocene zelo slabo do ocene zelo
dobro. Povprečje vseh odgovor načelnikov UE je ocena 3,41, kar predstavlja 68 % nivo
etike v državni upravi. Trije načelniki UE so odgovorili z oceno slabo, enajst z oceno
zadovoljivo, dvanajst z oceno dobro in eden načelnik UE pa z oceno zelo dobro.
Iz grafa lahko razberemo tudi, da so uslužbenci v koroških UE bistveno manj zadovoljni z
nivojem etike v javni upravi. 22,2 % jih je mnenja, da je nivo slab, 44,4 % pa jih meni, da
je zadovoljiv. V primerjavi z načelniki UE je odstotek zaposlenih, ki menijo, da je nivo
etike dober ter zelo dober, manjši. Povprečje vseh odgovor zaposlenih predstavlja oceno
3,33, kar predstavlja 66,7 % zadovoljstvo z nivojem etike v javni upravi.
Če povzamemo rezultate, lahko sklepamo, da je nivo etike s strani načelnikov UE ter
zaposlenih na koroških UE, ocenjen z oceno dobro, kar priča o zadovoljivem rezultatu
glede na kritičnost zaposlenih v UE.
KORUPCIJA v UE
10. vprašanje: Ali ste se na svojem delovnem področju že srečali s pojmom korupcije?
Če da, kolikokrat?
Graf 14: Pojav korupcije v UE
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Čeprav je pojav korupcije vedno bolj razširjen, lahko iz anketnega vprašalnika ugotovimo,
da anketirani v UE zaznajo le malo korupcije. Tudi pri anketirancih, ki so se že srečali z
korupcijo, lahko ugotovimo, da so se le-ti s pojavom srečali le zelo malokrat.
Leta 2009 je bila narejena raziskava z imenom Stališča o korupciji 2009. Raziskavo je
opravil Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij Inštituta za
družbene vede (Fakulteta za družbene vede − FDV). Na vprašanje o sprejemanju
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podkupnine v javnih službah se je kot prevladujoče mnenje v celotni časovni seriji izkazalo
prepričanje o razmeroma veliki razširjenosti korupcije v javnih službah, kar prikazuje graf
št. 15 (FDV − CJMMK, Stališča o korupciji, 2009, str. 7).
Graf 15: Razširjenost pojava korupcije in sprejemanje podkupovanja v javnih službah

VIR: FDV − CJMMK, Stališča o korupciji (2009, str. 7)

Večina (44 %) anketirancev ocenjuje, da podkupnino v javnih službah sprejema "precej
javnih uslužbencev". Približno tretjina vprašanih (33 %) meni, da podkupnino sprejema
"le nekaj javnih uslužbencev", 13 % jih meni, da to počnejo skoraj vsi javni uslužbenci, le
zanemarljiv delež anketirancev (2 %) pa meni, da javni uslužbenci podkupnine ne
sprejemajo. Slika splošne ocene o razširjenosti korupcije v javnih službah se v daljšem
časovnem obdobju ni bistveno spremenila, a je kritični pol te slike, še posebej v zadnji
meritvi, izostren. Pričakovana ostaja tudi sociodemografska struktura anketirancev, ki
izrekajo stališča o razširjenosti korupcije. Analiza pokaže, da prepričanje o razširjenosti
korupcije močneje prevladuje med anketiranci, ki so mlajši, nižje izobraženi, z nizkim
materialnim statusom, med upokojenci in brezposelnimi (FDV − CJMMK, Stališča o
korupciji, 2009, str. 7).
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Graf 16: Indeks korupcije 1999 -2012

Vir: KPK (2013, str. 10)

Iz grafa št. 16 je razvidno, da se je RS v raziskavi Indeks korupcije uvrščala sorazmerno
dobro ali celo zelo dobro. V letu 1999, ko je bila v raziskavo vključena prvič, je na lestvici
od 0 do 10 (ocena deset pomeni, da korupcije v določeni državi praktično ni zaslediti)
dosegla rezultat 6,0 in se uvrstila na 25. mesto. V letu 2001 je dosegla doslej najnižji
rezultat, 5,2, s katerim se je uvrstila na 34. mesto. Podatki raziskave CPI kažejo, da se je
raven korupcije v RS od leta 2003 do leta 2008 vztrajno zmanjševala – leta 2003 je RS
dosegla rezultat 5,9 (zasedla je 29. mesto) in leta 2008 6,7 (zasedla je 26. mesto) –
doslej najboljši, lahko rečemo, da celo izjemno dober rezultat. V letu 2009 je dosegla
rezultat 6,6, v letu 2010 6,4, pri zadnjem merjenju v letu 2011 pa 5,9. Sicer še zmeraj
velja, da je takšen rezultat zadovoljiv – predvsem v mednarodno primerjalnem merilu,
medtem ko se med državami EU27 nahajamo nekoliko pod povprečjem – a jasnega
trenda padanja se vsekakor ne sme spregledati (KPK, 2013, str. 10).
Poudariti velja, da se je leta 2011 Slovenija med 182 državami uvrstila na 35. mesto
(dosegla je indeks 5,9), medtem ko je v letu 2010 z indeksom 6,4 zasedla 27. mesto. To
pomeni, da je v primerjavi z letom 2010 na lestvici padla za osem mest. Ob tem je
potrebno opozarjati, da rezultat ni presenečenje. Večkratna opozorila komisije potrjuje, da
sta v Sloveniji problem in globina korupcije večja, kot smo si pripravljeni priznati. Komisija
poudarja, da padca za skoraj 10 mest v enem letu zato ni mogoče razumeti kot
pokazatelj, da se je zgolj v enem letu stanje na tem področju tako poslabšalo, ampak da
ta ocena šele zdaj bolj realno prikazuje stanje, ki je v Sloveniji prisotno že desetletje in
več (KPK, 2013, str. 10).
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11. vprašanje: Kateri je najpomembnejši vzrok za korupcijo v slovenski javni upravi?
Graf 17: Vzrok za korupcijo v slovenski javni upravi
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Med najpomembnejše štiri razloge načelniki UE navajajo pomanjkljivo razvita etina načela,
neustrezen nadzor institucij in slabo sankcioniranje, nizke kazni v primeru kršitev ter
pomanjkanje želje v boju s korupcijo. Trije načelniki UE poleg naštetih, kot
najpomembnejši vzrok korupcije v slovenski javni upravi, navajajo tudi splošno stanje v
družbi ter problem pri pojmovanju kaj je korupcija, ki je po njihovem mnenju preveč
ohlapen in toleranten.
V primerjavi z odgovori načelnikov UE, uslužbenci koroških UE večjo vlogo pripisujejo
slabim sankcioniranjem in nižjim kaznim ter pomanjkljivo razvitim etičnim načelom.
Zaposleni navajajo kot vzrok za korupcijo neprimeren in neustrezen nadzor, ki izhaja iz
vrha zaposlenih.
Spoznanje, da je splošno pomanjkanje etike in integritete pri upravljanju javnih zadev
med poglavitnimi vzroki korupcije v javnem sektorju, je bilo eno od izhodišč svetovne
skupnosti, na osnovi katerih je Generalna skupščina Združenih narodov skupaj z državami
članicami že v prejšnjem stoletju začela razvoj globalne protikorupcijske doktrine ter
pravnih in etičnih standardov. V povezavi s stanjem zaščite prijaviteljev je letu 2012
komisija dokončala tri leta trajajoči projekt z organizacijo seminarjev in usposabljanj
javnih uslužbencev o obvladovanju problematike absentizma, diskriminacije, trpinčenja in
korupcije. Posebna pozornost je bila namenjena spodbujanju spoštovanja človekovega
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dostojanstva in dobrih medsebojnih odnosov, etike in dobrega upravljanja, obvladovanju
psihosocialnih tveganj in odklonskih pojavov v delovnem okolju, mediaciji in upravljanju
sporov ter zaščiti javnih uslužbencev, ogroženih zaradi razkrivanja in prijav korupcije,
drugih nezakonitih in neetičnih ravnanj. Ugotovitve mednarodnih institucij in spoznanja iz
prakse namreč kažejo, da so strukturni vzroki omenjenih škodljivih pojavov pogosto isti
(KPK, 2013, str. 34).
NASILJE NA DELOVNEM MESTU
12. vprašanje: Ali ste se v svoji organizaciji že srečali z nasiljem na delovnem mestu?
Graf 18: Nasilje na delovnem mestu
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V slovenski javni upravi so se trije načelniki UE že srečali z nasiljem na delovnem mestu,
ostali pa so mnenja, da nasilje na delovnem mestu ne obstaja. Nasilje na delovnem mestu
se torej pojavlja z vidika načelnikov UE v 11,2 % UE.
Bistveno večjo zaznavo nasilja na delovnem mestu je opaznega pri uslužbencih koroških
UE, kjer se kar 33,3 % anketiranih že srečalo z nasiljem na delovnem mestu. Rezultat je v
primerjavi z načelniki UE razumljiv, saj je za nasilje na delovnem mestu značilno, da izhaja
iz višjega hierarhičnega nivoja na nižji nivo.
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13. vprašanje: Kaj je po vaši oceni razlog za nasilje na delovnem mestu?
Graf 19: Razlog za nasilje na delovnem mestu
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Med najpomembnejše razloge za nasilje na delovnem mestu načelniki UE navajajo
negativen značaj zaposlenih, slabo komunikacijo, slabo organizacijo delovnega procesa ter
delovno okolje, ki je izrazito tekmovalno. Pripisali so tudi, da se nasilje na delovnem
mestu pojavlja na horizontalnem ali vertikalnem nivoju, vsak od teh načinov pa ima svoje
vzroke.
Največja razlika med načelniki ter uslužbenci UE je v vrednotenju zaščite pravic
zaposlenih, katerega kot vzrok za nasilje navajajo le uslužbenci koroških UE. Uslužbenci
na prvo mesto uvrščajo avtoritativni slog vodenja ter upravljanja, kar je v primerjavi z
načelniki UE razumen rezultat. Nerazumljivo bi bilo, da bi načelniki vrednotili kot poglavitni
vzrok nasilja na delovnem mestu avtoritativni slog, saj so ravno oni tisti, ki vodijo ter so
na vrhu organizacije. Zaposleni bolj zaznavajo tudi tekmovalnost in presežek delovne sile.
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Raziskava Evropske fundacije za izboljšanje življenjskih in delovnih razmer (Eurofound) iz
Dublina je preučevala razširjenost pojava mobinga v Sloveniji in EU. Ugotavljajo, da je
vsaka deseta zaposlena ženska in vsak petnajsti zaposleni moški v Sloveniji žrtev
nadlegovanja in ustrahovanja na delovnem mestu. To je za dobro polovico bolj pogosto
od povprečja Evropske unije. Raziskave v drugih, predvsem zahodno evropskih in
skandinavskih držav, kažejo, da je okoli 5 % zaposlenih žrtev izrazitih in ponavljajočih se
dejanj psihičnega nasilja, okoli 10 % zaposlenih je žrtev občasnih dejanj, okoli četrtina
vseh zaposlenih pa se sooča z negativnimi socialnimi vedenji, ki jih po definiciji ne
moremo uvrstiti med psihično nasilje na delovnem mestu, vendar so močan dejavnik
stresa in pomembno vplivajo na kakovost življenja. Psihično nasilje se pogosteje pojavlja v
javnem kot v zasebnem sektorju, vendar ga ponekod najdemo več tudi v zasebnih
podjetjih. Mobing pogosteje izvajajo nadrejeni in po delovni funkciji enakovredni
sodelavci, medtem ko primerov, ko je žrtev mobinga nadrejeni, poznamo zelo malo.
Pogosteje so žrtve mobinga ženske, zlasti mlade ženske, medtem ko so moški pogosteje
povzročitelji (Dernovšek, 2007).
NAPREDOVANJE
14. vprašanje: Kako ocenjujete možnost napredovanja v vaši organizaciji?
Graf 20: Možnost napredovanja v UE
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Možnost ocenitev napredovanja se zelo razlikuje med odgovori načelnikov UE. Samo eden
načelnik UE ocenjuje možnost napredovanja z oceno zelo slabo, devet jih ocenjuje z
oceno slabo, enajst z oceno zadovoljivo, pet z oceno dobro ter eden z oceno zelo dobro.
Povprečno je napredovanje z vidika načelnikov UE ocenjeno z 2,85, kar pa prestavlja 57
% zadovoljstvo uslužbencev.
Polovica vseh anketiranih zaposlenih na koroških UE so z možnostjo napredovanja slabo
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zadovoljni, tretjina pa jih napredovanje označuje z oceno zadovoljivo. Zelo zanimiv
rezultat je tudi razlika v oceni zelo dobro, kjer je 16,70 % uslužbencev zelo zadovoljnih z
napredovanjem, načelnikov UE pa le 3,80 %. Rezultati jasno kažejo, da so načelniki UE
dejansko že na »najvišjem« položaju, predvidevam pa, da je takšen rezultat pri
uslužbencih posledica dobre izkušnje z napredovanjem. Povprečje rezultatov predstavlja
oceno 2,83 ter 56,7 % zadovoljstvo z napredovanjem.
Ocena napredovanja, tako z vidika načelnikov UE kot tudi zaposlenih, je dokaj nizka, zato
bi bila nadgradnja zakonodaje na tem področju pozitivna sprememba, ki bi zaposlenim
omogočala večjo možnost napredovanja v organizaciji ter s tem večjo motivacijo za delo.
EKONOČMIČNOST DELOVANJE JAVNEGA USLUŽBENCA
15. vprašanje: Ali za vas pomenijo naslednje trditve ekonomičnost delovanja javnega
uslužbenca?
Pri zadnjem vprašanju smo preverjali načelo ekonomičnosti javnih uslužbencev. Postavili
smo štiri trditve, kjer so se morali načelniki UE ter zaposleni na koroških UE odločiti, ali lete predstavljajo ekonomično ravnanje javnih uslužbencev. Dodatnih težav oziroma
nepoznavanja načela ekonomičnost ni zaznati.
Trditve so:
• Javni uslužbenec odtuji sredstva upravnih organov za osebno uporabo.
Graf 21: Ali je trditev ekonomična − odtujitev sredstev?
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•

Javni uslužbenec poneveri račun za stroške za več kot 10 % nad pravim zneskom.
Graf 22: Ali je trditev ekonomična − poneverjanje računa za več kot 10 %?
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•

Javni uslužbenec poneveri račun za stroške za manj kot 10 % nad pravim
zneskom.
Graf 23: Ali je trditev ekonomična − poneverjanje računa za manj kot 10 %?
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•

Javni uslužbenec porabi za delo več časa kot je potrebno.

Graf 24: Ali je trditev ekonomična − porabljeno več časa za delo kot je potrebno?
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Iz grafov lahko razberemo, da z izjemo 3,7 % načelnikov UE ter 6 % vseh zaposlenih v
koroških UE, vsi vedo, kaj predstavlja ekonomičnost ravnanja javnih uslužbencev ter
katere trditve le-to ne predstavljajo. Preverjanje tega vprašanja v praksi pa bi dejansko
pokazale, koliko uslužbencev ter načelnikov UE načelo ekonomičnosti v praksi dejansko
upošteva.

8.3

UGOTOVITVE RAZISKAVE

S pomočjo anketnega vprašalnika smo preverjali prvo hipotezo, ki pravi: »Na temelju
pregleda načel javnih uslužbencev z vidika ustavnih vrednot lahko domnevamo, da so
načela pomemben temelj pravne ureditve in etičnega kodeksa javnih uslužbencev.«
Dejstva, ki potrjujejo, da so načela pomemben temelj pravne ureditve in etičnega kodeksa
javnih uslužbencev ter predstavljajo dobrodošlo nadgradnjo sistema, pričajo rezultati
prvega dela vprašalnika.
Na to kaže ocena dejanske uveljavitve načel javnih uslužbencev, kjer načelniki UE menijo,
da so načela javnih uslužbencev uveljavljena v kar 77 %. Rezultat zadovoljstva
uslužbencev koroških UE je sicer nekoliko slabši (61,1 %), vendar še vedno dovolj
zadovoljiv, da lahko uveljavitvi načel pripišemo oceno dobro. Vsi načelniki UE ter ravno
tako zaposleni v koroških UE opravljajo naloge v skladu z etičnim kodeksom, kljub temu
da smo vedno bolj pogosto priča kršitvam načel. Večina načelnikov (88,9 %) je tudi dovolj
seznanjena z etičnim kodeksom, obstaja pa še vedno 11,2 % anketiranih, ki bi potrebovali
dodatno seznanjenost ter usposabljanje na tem področju. Rezultati pri uslužbencih so
nekoliko slabši, kjer 27,7 % zaposlenih meni, da niso dovolj seznanjeni s kodeksom javnih
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uslužbencev. Slabši rezultat vidim predvsem v nepoznavanju Kodeksa etike javnih
uslužbencev v državnih organih in organih lokalnih skupnosti (2011), kar pa je povezano
tudi z manjšim številom izobraževanj ter usposabljanj javnih uslužbencev. Zakon o državni
upravi ter Zakon o javnih uslužbencih, po mnenju načelnikov UE, prispeval k izboljšanju
spoštovanja načel, kljub vsemu, da pa še vedno obstaja problematika nadzora nad
delovanjem javnih uslužbencev. Slabši rezultati so ravno tako pri zaposlenih v koroških
UE, kjer 61,1% zaposlenih meni, da sta zakona prispevala k boljšemu spoštovanju načel,
38,8 % pa jih meni, da le-to nista storila. Potrebna bi bilo sprememba zakonodaje na
področju nadzorovanja ter sankcij v primeru kršitev načel javnih uslužbencev, kljub temu
da so rezultati raziskave pokazali, da so sankcije primerne ter nadzor ustrezen. Nekateri
še vedno menijo, da bi morale biti sankcije strožje ter s takojšnim učinkom, saj le ta
način pripomore k večji zavesti posameznika o njegovi odgovornosti.
Drugi del vprašanj se je nanaša na posamezno načelo, iz katerega lahko ugotovimo,
katera načela predstavljajo največje kršitve na področju pravne ureditve načel javnih
uslužbencev.
Iz raziskave lahko razberemo, da še vedno obstaja diskriminacija na področju
zaposlovanja, kar pomeni, da delovna mestna niso dostopna vsem pod enakim pogojem.
Kršitve se pojavljajo predvsem pri izbiri kandidata, ki še vedno temelji na družinskih vezeh
in s tem prepričuje izbiro tistega kadra, ki je strokovno najbolj usposobljen. Posledično pa
se krha tudi načelo strokovnosti, saj zaposleni ne predstavljajo najboljše možne strokovne
usposobljenosti na upravnem področju. Pojav diskriminacije bolj zaznavajo zaposleni
(55,5 %), ki predstavlja velik odstotek diskriminacije na področju zaposlovanja.
Problematika krize gospodarstva je pokazala svoje zobe tudi na področju izobraževanja in
usposabljanja, kjer se je v povprečju 90 % vseh zaposlenih v UE leta 2011 izobraževalo in
usposabljalo. Zastrahujoč je podatek, da obstajajo tudi UE, kjer se udeležilo
nadgrajevanja svojega znanja manj kot polovica zaposlenih. Poraja se vprašanje, koliko so
zaposleni dejansko seznanjeni z novimi spremembami na področjih, ki so v njihovi
pristojnosti? Raziskava kaže tudi na prednostno udeležbo pri brezplačnih usposabljanjih,
saj so bila plačljiva izobraževanja in usposabljanja zaradi varčevalnih ukrepov močno
omejena. Večina zaposlenih v koroških UE se je v letu 2009 – 2012 udeležila le enega
usposabljanja oziroma izobraževanja, po letih pa se vidi tudi upad števila izobraževanj (tri
ali več kot tri), kar lahko ravno tako pripišemo varčevalnim ukrepom države.
Vprašljiv je tudi nivo etike v javni upravi, saj le ta predstavlja približno 68 % zadovoljstvo
vseh anketiranih. To je torej področje, kjer je potrebno narediti korak naprej ter usmeriti
reformo v odnose med javnimi uslužbenci in državljani, med javnimi uslužbenci ter
organizacijo, odnos do upravne organizacije ter do dela, ki ga javni uslužbenci opravljajo.
Potrebno je poudariti, kaj so glavne etične vrednote v javni upravi ter povečati nadzor in
sankcije v primeru kršitve etičnih načel javnih uslužbencev. Ob enem pa je potrebno
javnim uslužbencem podrobneje predstaviti pravice in dolžnosti, v primeru, ko ugotovijo,
da kakšno dejanje ni v skladu s pravili etičnega kodeksa. Tu predstavlja glavni poudarek
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pravna zaščita tistih, ki razkrijejo neetično in nezakonito ravnanje.
Ugotovimo lahko, da je v upravi še vedno prisotna korupcija, čeprav le-ta po pričevanju
rezultatov prikazuje manjši odstotek kot je pričakovano. Med najpomembnejše štiri
razloge načelniki UE navajajo pomanjkljivo razvita etična načela, neustrezen nadzor
institucij in slabo sankcioniranje, nizke kazni v primeru kršitev ter pomanjkanje želje v
boju s korupcijo. Načelniki UE poleg naštetih, kot najpomembnejši vzrok korupcije v
slovenski javni upravi, navajajo tudi splošno stanje v družbi ter problem pri pojmovanju,
kaj je korupcija. V primerjavi z odgovori načelnikov UE, uslužbenci koroških UE večjo
vlogo pripisujejo slabim sankcioniranjem in nižjim kaznim ter pomanjkljivo razvitim etičnim
načelom. Zaposleni navajajo kot vzrok za vse več korupcije, neprimeren in neustrezen
nadzor na vrhu zaposlenih. Kot rešitev boja proti korupciji v javni upravi je potrebno
vgrajevanje etičnih načel v ustavo, zakone in podzakonske akte. Ti naj bi določali
standarde obnašanja javnih uslužbencev. Pomembno je, da je v ustavi in zakonih
določena tudi zadostna mera zaščite državljanov pred neetičnim obnašanjem javnih
uslužbencev. Etična načela morajo biti čim bolj natančneje opredeljena, da ne bi prihajalo
do dvoumnih tolmačenj, ob enem pa bi bilo potrebno poostriti sankcije v primeru
neetičnega ravnanja. Potrebna je tradicionalna vloga sodne, zakonodajne in izvršilne veje
oblasti v povezavi z večjim nadzorom in večjo zavzetostjo za preganjanje nezakonitega
delovanja javnih uslužbencev. Eden izmed dejavnikov, ki bi lahko pomagal zagotoviti
delovanje javne uprave v skladu z javnim interesom, so mediji in nadzor s strani javnosti,
kar pa je posredno povezano tudi z varuhom človekovih pravic in temeljnih svoboščin, ki
lahko prav tako vpliva na etične standarde v javni upravi. Za preprečevanje korupcije in
dvig etičnosti pri delovanju javne uprave ni dovolj samo besedna podpora določenim
vrednotam, ampak je potrebno aktivno ukrepanje vseh prebivalcev države.
V UE lahko poleg sledi korupcije zasledimo tudi nasilje na delovnem mestu, saj se le-ta
pojavlja pri 11,2 % anketiranih načelnikih UE. Bistveno večja zaznava nasilja na delovnem
mestu je opazna pri uslužbencih koroških UE, kjer se je kar 33,3 % anketiranih že srečalo
z nasiljem na delovnem mestu. Rezultat je v primerjavi z načelniki UE razumljiv, saj se
nasilje po navadi izvaja iz višjih na nižji položaj. Med najpomembnejše razloge za nasilje
na delovnem mestu načelniki UE navajajo negativen značaj zaposlenih, slabo
komunikacijo, slabo organizacijo delovnega procesa ter delovno okolje, ki je izrazito
tekmovalno. Največja razlika med načelniki ter uslužbenci UE je v vrednotenju zaščite
pravic zaposlenih, katerega kot vzrok za nasilje navajajo samo uslužbenci koroških UE.
Uslužbenci na prvo mesto uvrščajo tudi avtoritativni slog vodenja ter upravljanja, kar je v
primerjavi z načelniki UE tudi razumen rezultat. Zaposleni bolj zaznavajo tudi
tekmovalnost ter presežek delovne sile. Za preprečevanje nasilja na delovnem mestu je
pomembna seznanjenost zaposlenih o nasilju na delovnem mestu ter njegovih posledicah,
pravočasno reševanje konfliktov, redno obveščanje zaposlenih o dogajanju v organizaciji
ter ustvarjanje kulture sodelovanja in zaupanja med zaposlenimi, kjer je poudarek na
pravni zaščiti žrtve oziroma prijavitelja nasilja na delovnem mestu. Velik pomen pa je
potrebno pripisati tudi oblikovanju delovnih nalog ter zahtev in pričakovanj, kaj delovno
mesto zahteva od zaposlenega.
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Napredovanje v UE je najslabše ocenjeno, saj predstavlja komaj 57 % zadovoljstvo vseh
anketiranih. Polovica vseh anketiranih zaposlenih na koroških UE so z možnostjo
napredovanja slabo zadovoljni, tretjina pa je napredovanje označila z oceno zadovoljivo.
Rezultat kaže, da so načelniki UE dejansko že na »najvišjem« položaju, predvidevam pa,
da je takšen rezultat pri uslužbencih posledica dobre izkušnje z napredovanjem. Ocena
napredovanja tako z vidika načelnikov UE, kot tudi zaposlenih, je dokaj nizka, zato bi bila
nadgradnja zakonodaje na tem področju pozitivna sprememba, ki bi zaposlenim
omogočala večjo možnost napredovanja v organizaciji ter s tem večjo motivacijo za delo.
Zaposleni imajo torej manjšo možnost napredovanja, zato bi bila sprememba zakonodaje
ter večja možnost napredovanja dobra dobrodošlica, ki bi zaposlenim omogočila večjo
motivacijo ter zadovoljstvo z delom.
Novosti ter rešitve, ki se dotikajo načel javnih uslužbencev, prinaša Zakon o delovnih
razmerjih (ZDR-1), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 5. marca
2013. Predlagana je skupna ureditev odškodninske odgovornosti v primerih kršitev
prepovedi diskriminacije, tako kršitev enake obravnave, kot tudi kršitev nezagotavljanja
ustreznega varstva pred spolnim in drugim nadlegovanjem ali trpinčenjem na delovnem
mestu. Delodajalec je sicer kandidatu oziroma delavcu odškodninsko odgovoren po
splošnih pravilih civilnega prava. Predlog zakona pa izrecno določa, da se kot
nepremoženjska škoda šteje tudi sam poseg v osebnostno pravico zaradi neenake
obravnave oziroma diskriminatornega ravnanja delodajalca oziroma zaradi nezagotavljanja
varstva pred spolnim in drugim nadlegovanjem ali trpinčenjem na delovnem mestu. V
skladu z zahtevami dokumentov EU, ki narekujejo, da se v nacionalnih zakonodajah članic
zagotovijo in uveljavijo sankcije oziroma odškodnine za kršitve, ki so učinkovite,
sorazmerne in odvračilne, je določeno, da mora biti odškodnina sorazmerna s škodo, ki jo
je utrpel kandidat oziroma delavec in učinkovita. Na novo je predlagana obveznost
delodajalca, da mora o sprejetih ukrepih za zaščito delavcev pred spolnim in drugim
nadlegovanjem ali pred trpinčenjem na delovnem mestu obvestiti delavce, zaradi
neizpolnjevanja obveznosti, pa bi imel inšpektor pooblastilo tudi za izdajo ureditvene
odločbe (Predlog ZDR-1, 2012).
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9 USKLAJENOST NAČEL JAVNIH USLUŽBENCEV Z NAČELI
EVROPSKEGA UPRAVNEGA PROSTORA

Evropski upravni prostor (EUP) je virtualne narave; je metafora, ki ima praktične posledice
za države članice EU in države kandidatke. Bistvo EUP je nabor temeljnih načel in
minimalnih standardov, ki glede na neobstoj pravnega reda Evropskih skupnosti na
področju javne uprave določajo delo upravnih organizacij širom po Evropi s temeljnim
ciljem učinkovitega izvajanja pravnega reda EU. EUP izhaja iz predpostavke, da se v
današnjem času delovanje javnih uprav posameznih držav zbližuje do te mere, da
govorimo o skupnih vrednotah in posledično o skupnih izhodiščih za upravne strukture,
postopke in upravljavske pristope (Kovač, 2003, str. 19).
V povezavi z načelom javnih uslužbencev se pojavljata dva pojma/koncepta: »dobra
uprava« in » dobro upravljanje«. Dobra uprava pomeni, da so postopkovni mehanizmi
enako pomembni kot izidi: sami po sebi so sestavni del pravice do dobre uprave. Načina
delovanja uprave ni mogoče ločiti od vsebine samih ukrepov. Pravica do dobre uprave
zato vsebuje tako temeljna načela kot tudi postopkovna jamstva. Ne glede na njeno
pravno naravo potrebuje dobra uprava za spodbujanje določenega obnašanja in olajšanje
usposabljanja javnih uslužbencev, ukrepe za (re)organiziranje uprave (Venice
Commission, 2011, str. 3 in 19).
Razvoj koncepta »dobra uprava« nakazuje tabela št. 3, v nadaljevanju pa so predstavljeni
ključni stebri razvoja dobre uprave.
•

Razvoj načel sega že v leto 1950, kjer je poudarek na varstvu državljanskih in
političnih pravic (svoboda gibanja, osebno dostojanstvo, nedotakljivost človeškega
življenja).

•

Eden prvih dokumentov, ki je na evropski ravni obravnaval načela »dobre
uprave«, je bila tudi Resolucija Sveta Evrope, sprejeta s strani ministrov leta 1977.
Vsebovala je naslednja načela: pravica biti slišan, pravica dostopa do informacij,
pravico do pravne pomoči in zastopanja, dolžnost obrazložiti upravno odločitev in
dolžnost obvestiti stranke o možnem pravne sredstvu (Zalar v Setnikar Cankar,
2013, str. 9).

•

Evropski Kodeks dobrega ravnanja javnih uslužbencev, ki vsebuje 27 členov, je
pravno nezavezujoč instrument, ki ga je pripravil Evropski varuh človekovih pravic
in je odobren z nekaj spremembami, s strani Evropskega parlamenta v njihovi
Resoluciji 6. 9. 2001. Ta odobritev je dala močno legitimnost načelom, ki jih
vsebuje, kar pomeni, da je posledično uporabna v vseh institucijah in organih EU.
Kodeks vsebuje podrobna pravila o izvajanju splošnega načela, zapisanega v 41.
členu listine, prvotno razglašene leta 2000. Trenutno so na ravni institucij EU
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Kodeks dobrega ravnanja javnih uslužbencev in številni posamezni kodeksi.
Evropski Kodeks dobrega ravnanja javnih uslužbencev določa številna načela, ki jih
morajo upoštevati evropski uradniki (Venice Commission, 2011, str. 14).
•

Priporočilo CM/Rec (2007) 7 opozarja, da je dobra uprava vidik dobrega
upravljanja in spodbuja države članice Sveta Evrope k spodbujanju dobre uprave
znotraj okvira načel vladavine prava in demokracije. Priporočilo vsebuje kot
dodatek Etični kodeks, ki določa 9 načel dobre uprave, ki so: zakonitost, enakost,
nepristranskost, sorazmernost, pravna varnost, ukrepanje v razumnem roku,
udeležba, spoštovanje zasebnosti in transparentnost. Model kodeksa vsebuje tudi
več pravil, ki urejajo upravne odločitve in poglavje, posvečeno pritožbam proti
upravnim odločitvam in odškodninam. Države članice so pozvane k sprejetju
primernih standardov, določenih v vzorčnem kodeksu in k zagotavljanju uspešne
izvedbe le teh (Venice Commission, 2011, str. 13).

Zagotoviti načela dobrega upravljanja ima zelo pomembno vlogo pri zagotavljanju
kakovostne javne uprave.
•

SIGMA (OECD) našteva načela dobrega upravljanja po naslednjem načinu:
spoštovanje vladavine prava; odprtost, transparentnost in odgovornost; poštenost
in enakost pri poslovanju z državljani, vključno z mehanizmi za posvetovanje in
udeležbo; uspešnost in učinkovitost storitve; jasni, transparentni in uporabni
zakoni in predpisi; doslednost in usklajenost pri oblikovanju politik in visoki
standardi etičnega obnašanja (Venice Commission, 2011, str. 11).

•

Dobro upravljanje v EU je za Evropsko komisijo, ki opredeljuje skupne politike na
evropski ravni, posebnega pomena. Leta 2001 je Evropska komisija v Beli knjigi o
evropski upravi opredelila pet načel dobrega upravljanja: odprtost, sodelovanje,
odgovornost, učinkovitost in usklajenost. 17. in 18. junija 2009 je Odbor regij EU
sprejel Belo knjigo o upravljanju na več ravneh, ki navaja, da "je vzpostavljanje
pristnega upravljanja na več ravneh v Evropi postalo pogoj za dobro evropsko
upravljanje" (Venice Commission, 2011, str. 7).

Dokument, ki združuje in vsebuje tako načela dobre uprave kot tudi načela dobrega
upravljanja, je leta 2011 združila Beneška komisija oziroma Evropska komisija za
demokracijo skozi pravo.
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Tabela 3: Razvoj evropskih načel javne uprave
Koncept

Izbrani
dokumenti

Izdajatelj
Leto

Dobra
uprava

Evropska konvencija
človekovih pravic

Svet Evrope
1950

Dobra
uprava

Dobra
uprava

Dobra
uprava

Resolucija Sveta
Evrope, št. (77) 31,
o zaščiti
posameznikov v
razmerju do aktov
upravnih oblasti
Evropski kodeks
dobrega ravnanja
javnih uslužbencev

Priporočilo
CM/Rec(2010)7
Odbora ministrov
državam članicam o
Listini Sveta Evrope
o izobraževanju za
demokratično
državljanstvo in
človekove pravice

Dobro
upravljanje

Evropska načela za
javno upravo
(dokument št. 27)

Dobro
upravljanje

Bela knjiga o
evropski upravi

Dobro
upravljanje
in dobra
uprava

Pregled pojmov
dobre uprave(GG) in
dobrega
upravljanja(GA)
Študija
470/2008,CDLAD(2001)

Svet Evrope
1977

Evropski varuh
človekovih pravic
2001, 2005

Svet Evrope
2007

SIGMA (OECD)
1999

Evropska komisija
(2001)

Beneška komisija
(Svet Evrope)
2011

Načela
a) Klasična ustavna načela
b) Vodstvena in sodobna načela dobre
uprave in dobrega vodenja
a)
1. Načelo zakonitosti;
2. Enakost, pravičnost, nediskriminacija;
3. Nepristranskost, sorazmernost,
varnost,
4. Pravica do zaslišanja, dostop do
informacij, spoštovanje zasebnosti;
5. Uporaba jezika;
6. Pomoč in zastopanje;
7. Obrazložitev in navedba pravnih
sredstev;
8. Nadomestilo škode.

b)
1. Sodelovanje;
2. Preglednost;
3. Uspešnost, učinkovitost, odločanje v
razumnem roku.

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

Varstvo človekovih pravic;
Vladavina prava;
Zanesljivost in predvidljivost;
skladnost;
pravičnost; poštenost ; nepristranskost
Etično vedenje;
Boj proti korupciji;
Odločanje v razumnem času;

b)
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Preglednost, odprtost, sodelovanje;
Tehnične in vodstvene sposobnosti;
Organizacijske sposobnosti;
Odgovornost, učinkovitost, uspešnost;
Poenostavitev postopkov;
Odzivnost na potrebe ljudi.

Združena vsa načela dobre uprave in
dobrega upravljanja

Vir: Sever in dr. (2013, str. 4)
Kot že zgoraj omejeno, sta načela evropske javne uprave razvili EU in Sigma kot del
poskusa EU po razvoju celovite politike reforme javne uprave (Sigma 1998, 1999), ki bi
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lahko pomagal državam prosilkam izpolniti köbenhavnska in madridska merila. Ta
evropska načela so razdeljena v štiri glavne skupine: zanesljivost in predvidljivost;
odprtost in transparentnost; odgovornost; učinkovitost in uspešnost (Sigma, 2009, str.
10).
Vsako skupino dopolnjuje vrsta načel, ki izhajajo iz štirih glavnih skupin, kot so načela
pravne varnosti, nepristranskosti, politične nevtralnosti, profesionalne integritete in
sorazmernosti. Načela v glavnem izhajajo iz sodne prakse Sodišča Evropskih skupnosti,
vendar tudi iz formalnih in neformalnih izmenjav praks med nacionalnimi birokracijami
držav članic (Sigma, 2009, str. 10).
V nadaljevanju so predstavljena načela evropske javne uprave, ki so prvič omenjene v
dokumentu Sigme iz leta 1999 ter so podlaga za razumevanje nadaljnje obravnave
usklajenosti načel, ki temelji na poročilu o trajnosti reformskih procesov uslužbenskega
sistema − Sigma, 2009.

9.1

ZANESLJIVOST IN PREDVIDLJIVOST

Številna načela, ki delujejo v prid zanesljivosti in predvidljivosti, so terminološko
opredeljena kot pravna varnost oz. sodna varnost dejanj ter odločitev javne uprave. Vsa
ta načela poskušajo odpraviti samovoljnost pri upravljanju javnih zadev. Načelo
zakonitosti je vsestranski mehanizem za zanesljivost in predvidljivost. To pomeni, da mora
javna uprava opravljati svoje obveznosti skladno z zakonom, javni organi pa morajo biti
pri svojem delu predvsem nepristranski, neodvisno od tega, na koga se odločitev nanaša.
Načelo zakonitosti strmi k strogi hierarhiji pravnih načel ter odloča zgolj o stvareh, ki so v
njeni pristojnosti (Sigma, 1999, str. 10).
Zanesljiva in predvidljiva javna uprava izvaja svoje naloge v skladu s pravom. Splošna
pravila določena z zakonom in interpretativna merila se uporabljajo nepristransko in
nediskriminatorno. Pravila prava tako nasprotujejo samovolji, favoriziranju in ostalim
deviacijam. Številna pravna načela nudijo oporo in lajšajo zanesljivost in predvidljivost
javne uprave (Bayramov in dr., 2011, str. 17):
• pravna pristojnost – javni organ lahko odloča le o določeni zadevi, ki so v njeni
pristojnosti oziroma javnem interesu; pristojnost organu nalaga tudi prevzem
odgovornosti za odločitve;
• diskrecijska pravica – oseba ima pri odločanju na voljo določeno stopnjo izbire
znotraj pravnega okvira, saj le ta ne more predvideti vseh okoliščin, ki se lahko
pojavijo; diskrecijska pravica se ne sme zamenjati s samovoljo pri odločanju; javni
organi bi naj sledili doktrini administrativne diskrecije, izdelane s strani sodišč za
urejanje in omejevanje uporabe diskrecije, ki vsebuje delovanje v dobri veri,
zasledovanje javnega interesa na razumen način, poštenost in enako
obravnavanje;
• sorazmernost – administrativni ukrepi morajo biti sorazmerni do konca, ki je v
skladu z zakonom; sorazmernost je še posebej pomembna pri preprečevanju
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•

•

•

zlorabe javnih pooblastil;
postopkovna pravičnost – za varovanje točne in nepristranske uporabe prava, z
upoštevanjem družbenih vrednot, kot sta spoštovanje oseb in zaščita njihovega
dostojanstva;
časovni roki – zaostanki pri ukrepanju lahko privedejo do nepravičnosti in škode
tako javnega kot privatnega interesa; takšni zaostanki so pogosto povezani z
neučinkovitostjo in nesposobnostjo javne uprave;
profesionalna integriteta – pomeni nepristranskost in strokovno neodvisnost;
nepristranskost je dosežena, ko zakon onemogoča vpletanje uradnikov v zadevah,
kjer lahko imajo osebni interes in s tem prepreči posege ali presojo zaradi
napačnih razlogov; strokovna neodvisnost pomeni neodvisnost misli in presoje, kar
omogoča ustrezno upoštevanje primera; pogosti razlogi za izgubo strokovne
neodvisnosti so podkupovanje, izsiljevanje, nekontrolirane politične ambicije
(pogosto povezana z omejevanjem lastnih misli v prid nadrejenih), želja po
napredovanju; strokovna neodvisnost predpostavlja odvisnost od sistema
zaposlovanja in napredovanja javne uprave, ki temelji na zaslugah, ne pa na
političnih povezavah.

Vzpostavitev predvidljive in zanesljive javne uprave je ideal, ki ga je v praksi težko doseči,
tudi v najbolj naprednih zahodnih demokracijah. Pokazatelji, ki prikažejo stopnjo
zanesljivosti in predvidljivosti javne uprave so: Pravna država (Worldwide Governance
Indicators Database, WGI), Pristranskost pri vladnih odločitvah (Global Competitiveness
Index, GCI), Neredno plačevanje in podkupnine (GCI).

9.2

ODPRTOST IN TRANSPARENTNOST

Pričakuje se, da bo delovanje javne uprave transparentno in odprto, kar pomeni, da
omogoča zunanji nadzor, kot tudi vpogled s strani prizadetih pravnih in fizičnih oseb.
Odprtost in transparentnost podpirata pravno državo in omogočata odgovornost javnih
organov za svoje delovanje. Za odprtost in transparentnost javne uprave sta najbolj
pomembna dva namena (Bayramov in dr., 2011, str. 18):
• zaščita javnega interesa z zmanjšanjem slabega upravljanja in korupcije;
• zaščita posameznih pravic z zagotavljanjem razlogov za administrativne odločitve
in s tem pomaga zainteresiranim strankam uveljavljati pravico do odškodnine po
pritožbenem postopku.
Upravno pravo ima na razpolago več orodij, s katerimi skrbi za odprtost in
transparentnost javne uprave. Med drugim morajo biti upravni ukrepi motivirani in vpisani
s strani pristojnega organa; javni registri morajo biti na razpolago splošni javnosti; javni
uslužbenci morajo sprejeti omejitve glede zaslužka iz zasebnih dejavnosti; organi javne
uprave bi morali biti zavezani k razlagi razlogov za svoje odločitve. Zgodovinski dokazi
širjenja EU, prav tako kot reforme javne uprave, izpeljane s strani EU v državah
kandidatkah za vstop, potencialnih državah kandidatkah za vstop in državah evropske
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sosedske politike, razkrijejo težave pri uveljavljanju načel odprtosti in transparentnosti.
Obstoječ interes javnih uradnikov, še posebej pri maksimiranju zaslužkov iz naslova
zasebnih dejavnosti z držanjem javnih položajev, občutljivost na poskuse boja proti
korupciji in navada za razvrstitev področij dejavnosti, ki normalno spadajo v odprte
domene, so najpogostejši razlogi za upor proti uvedbi odprtega in transparentnega
upravnega prava (Bayramov in dr., 2011, str. 18). Vendar pa načel javnosti in
transparentnosti ne gre razumeti na ta način, da mora delo uprave biti v celoti javno.
Nikakor se ne moremo izogniti potrebi po varovanju določenih zaupnih podatkov ali
zadev. Prav tako je treba zagotoviti varstvo osebnih podatkov, ki jih ni dovoljeno razkrivati
tretjim osebam z izgovorom, da se zagotavljata transparentnost in javnost uprave
(Vidmar, 2002, str. 20).
Za spremljanje odprtosti in transparentnosti javne uprave v državah vzhodnega
partnerstva se uporabljajo sledeči indikatorji: Transparentnost pri oblikovanju vladnih
politik (GCI), indeks zaznavanja korupcije (Transparency International, TI), E-uprava (UN
E-Government Development Database).

9.3

ODGOVORNOST

Odgovornost po upravnem pravu pomeni, da upravni organ odgovarja za svoja dejanja
drugim upravnim, zakonodajnim in sodnim organom. Prav tako je potrebno, da nobeden
upravni organ ni izvzet iz nadzora ali pregleda s strani drugih. Za to so se razvili različni
mehanizmi nadzora, od pregleda s strani sodišča, pa do pregleda s strani
parlamentarnega odbora. Odgovornost je v pomoč pri odkrivanju, ali javna uprava
spoštuje zakone ter načela odprtosti in transparentnosti, nepristransko in enakovredno.
Odgovornost je močno prepletena z evropskimi načeli, saj je sestavni del učinkovite,
efektivne, zanesljive in predvidljive javne uprave (Bayramov in dr., 2011, str. 19).
Upravno pravo mora jasno definirati zadeve, za katera upravni organi odgovarjajo. Te
zadeve vplivajo na to, kako javni uslužbenci sledijo omenjenim pravnim načelom in
postopkom odločanja. Institucije in mehanizmi nadzorujejo dejanja javnih uslužbencev in
organov. Nadzor je pomemben element pri zagotavljanju pravnega načela »uprava z
upoštevanjem zakonov« s ciljem zaščititi tako javni interes kot tudi pravice posameznikov.
Nadzorne institucije in mehanizmi se pojavljajo v različnih oblikah, kot so notranje in
zunanje revizije, sodišča, inšpektorati, komisije, ki postavljajo standarde, mediji in drugo.
Ker ima javna uprava po navadi več prostora za ukrepanje in več različnih nadzornih
mehanizmov, potrebuje stroga zavezanost k postavljanju pravnih norm in formalnih
postopkov večjo pomembnost pri preprečevanju zlorabe in/ali samovoljno interpretacijo v
korist obstoječih interesov. V preteklosti je bila to verjetno najšibkejša točka, ki se tiče
odgovornosti v javni upravi tako v državah, ki so se priključile EU, kot tudi v državah EAP.
Pravne nedoslednosti in slabo organizirane institucije, v smislu večje moči posameznih
uradnikov kot pravnih organov, bi sistematično onemogočile poskuse o dodelitvi
odgovornosti upravnih organov za njihova dejanja. Kljub vsemu pa proces evropskega
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povezovanja ponuja oporo za izvedbo reform, prav tako pa oporo nudijo tudi izkušnje
uspešnih držav članic EU (Bayramov in dr., 2011, str. 19).
Za spremljanje odgovornosti javne uprave se uporabljajo naslednji indikatorji:
odgovornost in svoboda govora (WGI), neodvisnost sodstva (GCI), prerazporeditev javnih
sredstev (GCI), enostavnost poslovanja (IFC/The World Bank).

9.4

UČINKOVITOST IN USPEŠNOST

Učinkovitost in uspešnost je relativno nova kategorija, ki je postala dimenzija uprave,
primarno na temelju fiskalnih omejitev državnih proračunov. Učinkovitost se sicer ne
nanaša le na javne finance, temveč na vse uporabljene vire, uslužbence, IT, nepremičnine
in opremo itd. Uspešnost stremi k evalvaciji javnih politik, saj pomeni doseganje ciljev in
reševanje javnih problemov, opredeljenih kot takih v zakonih (Kovač, 2003, str. 19).
Uspešnost javne uprave razumemo kot vzdrževanje primernega razmerja med sredstvi in
doseženimi cilji. Učinkovitost pa pomeni, da upravni organi uspešno dosegajo zastavljene
cilje, postavljene s strani zakona ali dogovorjene politike. Obe načeli pridobita
pomembnost glede proizvodnje in dostave javnih storitev družbi v okolju s fiskalnimi
omejitvami. Prevelika javna uprava ne more biti uspešna, saj povzroča nepotrebno
dodatno breme na javne finance. Uspešnost javne uprave je tako očitno vezana na njeno
odgovornost. Po drugi strani bi naj bila učinkovita javna uprava sposobna družbi
zagotoviti visoko kakovost javnih storitev, kot so izvedljiva socialna zaščita, javna
infrastruktura, informacijske storitve in drugo. To je pomembna sklicna točka pri ocenitvi
javnih storitev in oceni načina, na katerega so te storitve s strani javnih organov izpeljane.
Z uspešnostjo in učinkovitostjo so povezana tudi področja javnih naročil in javno-zasebnih
partnerstev. Ti instrumenti so pogosto uporabljani s strani javnih organov, ki s pogodbami
(del) proizvodnje aktivnosti prenesejo na zasebni sektor, medtem ko sami oblikujejo
politike in nadzirajo delovanje. Cilj tega je povečati uspešnost in učinkovitost upravljanja.
Predpisi in postopki za javna naročila in javno-zasebna partnerstva (vključno z direktivo
EU o javnih naročilih) tako spadajo v pravni in institucionalni sistem, ki vpliva na
uspešnost javne uprave (Bayramov in dr., 2011, str. 20).
Pokazatelji, ki prikažejo stopnjo učinkovitosti in uspešnosti javne uprave so: kakovost
uredb (WGI), vladna učinkovitost (WGI) in potratnost države – javni izdatki (GCI).

V tabeli št. 4 so predstavljeni že zgoraj omejeni indikatorji posameznega načela ter vir letega.
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Tabela 4: Indikatorji evropskih načel

Evropska načela
Zanesljivost in predvidljivost
(pravna varnost)

Odprtost in transparentnost

Odgovornost

Učinkovitost in uspešnost

9.5

Indikatorji
- Pravna država
- Pristranskost vladnih
odločitev
- Neredno plačevanje in
podkupnine

Vir
WGI
GCI
GCI

Transparentnost pri
GCI
oblikovanju vladnih
politik
TI
- Indeks zaznavanja
UNeGovDD
korupcije
- E-uprava
- Odgovornost in svoboda WGI
govora
- Neodvisnost sodstva
GCI
- Prerazporeditev sredstev GCI
- Enostavnost poslovanja
IFC/WB
- Kakovost uredb
WGI
- Vladna učinkovitost
WGI
- Potratnost države (javni
GCI
izdatki)
Vir: Bayramov in dr. (2011, str. 20)
-

ANALIZA USKLAJENOSTI NAČEL JAVNIH USLUŽBENCEV Z
EVROPSKIMI NAČELI UPRAVE

Za analizo usklajenosti načel javnih uslužbencev z evropskimi načeli javne uprave je
preučevano Poročilo Sigma o trajnosti reformski procesov uslužbenskega sistema iz leta
2009 ter pregled javne uprave v RS, ki jo je predstavila Organizacija za ekonomsko
sodelovanje in razvoj (OECD) dne 22. 6. 2012, v okviru okrogle mize na Ministrstvo za
pravosodje in javno upravo.
Ključni elementi uslužbenskega sistema za realizacijo načel evropske pravne ureditve
javne uprave, ki so obravnavani so (Ramšak Pešec, 2012):
• sistem javnih natečajev in izbirnih postopkov za zagotavljanje odprtosti javne
uprave ter poštenosti postopka za zaposlovanje ter politične nevtralnosti,
• kadrovanje vodstvene strukture javne uprave za spodbujanje profesionalizma ter
zagotavljanje depolitizacije javne uprave,
• varnost zaposlitve v javni upravi za zagotavljanje stabilnosti in politične
nevtralnosti uprave,
• usposabljanje javnih uslužbencev za razvoj potrebnih kompetenc za delo v upravi,
• sistem ocenjevanja javnih uslužbencev za krepitev učinkovitosti javne uprave in
spodbujanja uspešnosti javnih uslužbencev,
• plačilni sistem oziroma sistem nagrajevanja javnih uslužbencev za spodbujanje
dobrega in uspešnega dela hkrati z zagotavljanjem preglednosti ter poštenega in
enakopravnega nagrajevanja zaposlenih,
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•

sistemska ureditev pravic in obveznosti zaposlenih, vključno z omejitvijo političnih
in zasebnih interesov, spoštovanjem etičnega kodeksa, ukrepov za integriteto
zaposlenih ter preprečevanje in omejevanje korupcije za spodbujanje preglednosti
in nepristranskosti delovanja javne uprave.

Poročilo SIGMA o trajnostnih reformskih procesih uslužbenska sistema iz leta
2009
Poročilo Sigma obravnava osem držav srednje in vzhodne Evrope (države SVE) od
pristopa k EU maja 2004 do poletja − jeseni 2008. Dokument proučuje obseg, v katerem
so se te države nadaljevale predpristopne reforme javne uprave po pristopu in obseg, v
katerem se njihovi sistemi javne uprave skladajo z evropskimi načeli uprave.
V Sloveniji je najbolj viden del popristopnih reform ustanovitev ministrstva za javno
upravo. To ministrstvo je nato postalo utrdba za reforme s poudarkom na kakovosti
predpisov, ukrepih za povečanje usmerjenosti javne uprave k državljanom, zmanjšanje
upravnih stroškov in uporabe orodij e-vlade. Vodenje sistema javne uprave je bilo
vključeno v pristojnost ministrstva, pripravljeni pa sta bili tudi dve noveli zakona o javnih
uslužbencih, ki sta bili sprejeti leta 2005 in 2008. Novela iz leta 2005 je bila predvsem
namenjena deregulaciji sistema javne uprave v zvezi z višjimi javnimi uslužbenci in
spodbujanju politizacije višje ravni javne uprave. Večine pobud za reformo in novel vlada
pozneje ni podprla, ker je bila večina prizadevanj usmerjena v priprave za izvajanje
zakona o sistemu plač v javnem sektorju, ki je bilo v hudi zamudi. Reforma javne uprave
je tako nazadovala, ponovno je uvedla politizacijo in ni bila dovolj vključena v širšo
posodobitev javne uprave. Slovenija je sprejela nov zakon o sistemu plač v javnem
sektorju leta 2002, vendar ga je v najboljšem primeru uspešno izvajala le deloma, pri
čemer so njegovo celotno uresničitev, predvideno za konec leta 2008, že večkrat preložili.
Kolektivno dogovarjanje je potekalo precej dlje, kot je bilo pričakovati, kar je tudi vzrok za
zamudo pri izvajanju omenjenega zakona (Sigma, 2009, str. 15 in 53).
Trajnost ureditve je po pristopu Slovenije na področju javnega natečaja zelo dobra, saj je
uzakonila sistem obveznih javnih natečajev. Dobra usklajenost z evropskimi načeli se kaže
v vsakodnevni praksi vodenja javne uprave in pri javnih uslužbencih uživa široko podporo.
V Sloveniji so bile na primer objave delovnih mest zahtevane že od sprejetja zakona o
delavcih v državnih organih iz leta 1990, ki je predhodnik zakona o javnih uslužbencih iz
leta 2002 (Sigma, 2009, str. 23).
Slovenija ima pri preverjanju usposobljenosti pri izbiri kandidatov, v nasprotju z javnimi
natečaji slabše rezultate, tako da so težnje po pristopu v državi neugodne. Do nedavnega
je imela strokovni izpit, ki je bil centralno voden, opravljal se je pred neodvisno izpitno
komisijo, bil je osredotočen na pravno znanje ter je zahteval, kakor so povedali kandidati,
od štiri do šest tednov resne priprave ob predavanjih na Upravni akademiji. Najnovejša
reforma iz leta 2008 je odpravila sistem opravljanja strokovnega izpita in ga nadomestila z
obveznim usposabljanjem, ki poteka na različnih kariernih stopnjah uslužbencev. Zaradi
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tega je Slovenija dejansko odpravila sistem standardiziranih preizkusov znanja za vstop v
javno upravo. Odgovori v raziskavi tudi kažejo, da se kandidati v Sloveniji običajno ne
preverjajo pred imenovanjem, kar izraža pravno zahtevo po opravljanju izpita nekaj časa
po zaposlitvi v javni upravi. Številčne vrednosti hkrati kažejo, da vsaj nekateri vodje v
javnem sektorju izkoristijo možnost za organiziranje obveznih pisnih preizkusov kot
dopolnila ustnim (Sigma, 2009, str. 27).
Po spremembi vlade leta 2004 je bilo več politično motiviranih zamenjav na ravni
generalnih direktorjev. Uradniški svet bi sicer lahko preprečil zelo očitno politizacijo višjih
uradnikov javne uprave, vendar ni bil sposoben preprečiti zaznav zunanjih (in notranjih)
opazovalcev, da je omenjena raven na ministrstvih postala politična raven. Svet je povečal
preglednost in legitimnost izbirnega postopka, ni pa mu uspelo preprečiti dejanske
politizacije višjih uradniških položajev (Sigma, 2009, str. 34).
Slovenija – podobno kot v večini obravnavanih področij – je na področju varnosti
zaposlitve vmesni primer. Državni sekretarji so imenovani politično in se lahko razrešijo
kadar koli. Generalni direktorji, direktorji vladnih uradov, direktorji organov v sestavi
ministrstev in načelniki UE se nasprotno lahko razrešijo v prvem letu po imenovanju
novega ministra; po tem so deležni zaščite vse do poteka njihovega petletnega mandata.
Posledično temu se je učinkovita zaščita generalnih direktorjev precej zmanjšala, saj lahko
novi ministri podedovano vodstveno osebje po svoji želji svobodno odpustijo. Ta ureditev
je bila uvedena v okviru spremembe zakona o državni upravi iz leta 2005. Že takrat je bila
kompromis, saj je nova vlada, ki je leta 2004 prevzela oblast, raven varnosti delovnega
mesta hotela zmanjšati še dodatno tako, da bi ministri generalne direktorje lahko razrešili
kadar koli. V Sloveniji se po pristopu k EU zmanjšuje zaščita visokih uradnikov, povečala
pa se je fluktuacija zaposlenih (Sigma, 2009, str. 41).
Slovenija ima nizko stopnjo vzdržnosti na področju sistema ocenjevanja po pristopu
predvsem zaradi tega, ker je uvedla precej pravne negotovosti v svoje sisteme
ocenjevanja uspešnosti. Leta 2005 je Slovenija svoj sistem ocenjevanja uspešnosti izvzela
iz zakona o javnih uslužbencih, da bi ga nadomestila z novo različico, ki se ureja z vladno
uredbo. Uredba je bila sprejeta šele ob koncu 2008, medtem pa se je uporabljal še star
sistem. Kot posledica tega se je negotovost ocenjevanja uspešnosti podaljšala v času. V
Sloveniji je politiko poklicnega usposabljanja razvijalo predvsem ministrstvo za javno
upravo, pomemben prispevek pa sta bila tudi podpora in sodelovanje upravne akademije.
Ta je bila do nedavnega organizacijska enota ministrstva. Spomladi leta 2008 je bila
preoblikovana in vključena v direktorat za organizacijo in kadre na ministrstvu. V okviru
direktorata je postala sektor za usposabljanje in strokovne izpite javnih uslužbencev ter je
tako vključena v razvoj in usklajevanje politike poklicnega usposabljanja. Izvajanje
usposabljanja je odvisno od univerz in podjetij zasebnega sektorja. Pri preoblikovanju se
je zmanjšalo število zaposlenih, vendar pa vplivi te spremembe na zmožnosti poklicnega
usposabljanja v Sloveniji še niso jasni (Sigma, 2009, str. 63).
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Po preučitvi vseh osem držav srednje in vzhodne Evrope, predstavlja Slovenija tretjo
skupino držav, skupaj z Madžarsko.
Slika 5: Usklajenost z evropskimi upravnimi načeli: primerjava po državah

Vir: Sigma, Trajnostnih reformskih procesih uslužbenska sistema (2009, str. 76)

Sistema javne uprave v obeh državah kažeta prednosti na enih področjih in
pomanjkljivosti na drugih. Poleg tega razvoj po pristopu poteka v različne smeri, saj se
napredek na nekaterih področjih združuje z oblikami reformnega preobrata na drugih.
Glede na tak razvoj bi lahko obe državi najbolje označili kot primera s koristnim reformnim
preobratom, ravni strokovnosti pa se na splošno skoraj niso spremenile. Enake izkušnje
kot Madžarska ima Slovenija pri poskusih konstruktivne reforme, združene z ukrepi, ki so
povečali neskladje med Slovenijo in evropskimi upravnimi načeli. Dejansko se v javni
upravi v Sloveniji združujejo prednosti in slabosti, tudi na istem področju upravljanja javne
uprave. To se kaže pri zaposlovanju in izbiri višjih uslužbencev v javni upravi, kjer obstaja
pregleden in sorazmerno dobro urejen postopek skupaj s sorazmerno visokimi stopnjami
dejanske politizacije osebja. Podobno lahko ugotovimo za plačni sistem (manjša pravica
do odločanja pri plačah in nagrajevanju, vendar se sistem že dolgo ne izvaja pravilno),
preverjanja (ni več strokovnih izpitov, temveč je uvedeno obvezno usposabljanje brez
ocenjevanja) itd. Tudi v Sloveniji je popristopni razvoj nejasen, vendar v primerjavi z
Madžarsko vključuje več sestavin nazadovanja reforme in manj sestavin konstruktivnega
vzpostavljanja institucij. Ustanovitev ministrstva za javno upravo in vključitev uradniškega
sveta v to ministrstvo sta prispevali h krepitvi sposobnosti vodenja. Toda deregulacija
zakonov o javni upravi leta 2005 je prinesla precej negotovosti na področjih, kot sta
sistem ocenjevanja uspešnosti in disciplinski sistem. Izvajanje zakona o sistemu plač v
javnem sektorju iz leta 2002 je bilo večkrat odloženo, vendar je bilo pričakovati popolno
izvedbo do konca leta 2008. Poleg tega je varnost zaposlitve v javni upravi manjša, višji
položaji bolj politizirani, dolgoletna upravna akademija pa je bila prestrukturirana. Po letu
2004 je Slovenija poskušala spremeniti smer v politiki javne uprave. Prvi koraki so bili
narejeni leta 2005, vendar se spremembe niso razvijale, prihodnost javne uprave pa je
tako ostala negotova (Sigma, 2009, str. 80).
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OECD pregled javne uprave v Republiki Sloveniji: za strateško vodeno in
učinkovito državo
Republika Slovenija je OECD zaprosila za pregled na področju povezave strateškega
načrtovanja in priprave proračuna, reorganizacije državne uprave, plačnega sistema in
vodenja zaposlenih v javni upravi, torej tistih področij, ki morajo biti zelo dobro razvita, da
bi lahko država delovala uspešno in učinkovito (MPJU, 2012).
Pregled javne uprave je vključeval tri področja (Ramšak Pešec, 2012):
• strateško načrtovanje in priprava proračuna (povezava strategij in ciljev z viri
financiranja, merjenje učinkovitosti),
• reorganizacija javne uprave (število organov javne uprave, njihova organizacijska
struktura, uslužbenski sistem),
• plačilni sistem javnega sektorja.
Priporočila EOCD na področju uslužbenskega sistema (Povzetek priporočil EOCD, 2012).
• Premisliti o izdelavi presoje zmogljivosti, ki jih nudijo trenutna znanja in
spretnosti ter kompetence zaposlenih v osrednji javni upravi, in zagotoviti, da
so višji vodstveni kadri osredotočeni na izvajanje politike in na pripravo
politike.
• Razviti zmožnosti za razvoj merljivih kazalnikov, s katerimi bi spremljali in
ovrednotili politike in programe.
• Združiti ali racionalizirati nekatere funkcije, ki so trenutno razdeljene po
organizacijah znotraj državne uprave, in sicer na podlagi funkcionalnega
pregleda funkcij.
• Opraviti pregled mreže UE, ki bo temeljil na stroškovni učinkovitosti oz.
ustvarjeni dodani vrednosti, in opraviti pregled modela opravljanja storitev, da
bi poiskali priložnosti za izboljšanje uspešnosti in učinkovitosti.
• Izvesti strategijo načrtovanja delovne sile za državno upravo in zagotoviti, da
je zmanjševanje osebja pravilno usmerjeno.
• Spremeniti trenutni okvir nagrajevanja posameznih uslužbencev, da bi okrepili
povezavo s strateškimi cilji in spodbudili kulturo, utemeljeno na uspešnosti.
• Pripraviti motivacijsko strategijo za zaposlene, utrditi nedavno plačno reformo,
proučiti ponovno oživitev sistema plačila po uspešnosti in maksimirati uporabo
nedenarnih spodbud.
• Proučiti, kako bi za novo strategijo ravnanja s človeškimi viri okrepili centralno
vodenje in upravljanje.
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10 PRISPEVEK REZULTATOV IN UGOTOVITEV RAZISKAVE K
ZNANOSTI IN STROKI

Za stroko predstavlja magistrska naloga pomembno delo, saj so prvič, po pregledu
literature, podrobneje obravnavana načela javnih uslužbencev, vključno s problematiko
vsakega načela ter njihovo natančno analizo. Pri načelih, kjer je mogoče, so problemi in
dejansko stanje v Sloveniji podkrepljeni tudi z dosedanjimi raziskavami in analizami, zato
jih ni potrebno posamično iskati, saj so načela združena v enem dokumentu. Magistrska
naloga torej prestavlja teoretičen ter empiričen prispevek znanosti.
V magistrski nalogi so predstavljena teoretična izhodišča, kot so javna uprava, javni
sektor, državna uprava, upravna enota ter javni uslužbenec. Opredeljeno je tudi človeško
delo, delovna razmerja ter uslužbenska razmerja, kar omogoča tako zaposlenim v javni
upravi kot tudi osebam, ki se izobražujejo v tej smeri, da lahko preučijo pojme ter jih
povezujejo med seboj.
Za zgodovinsko analizo ima pomembno vlogo obravnavan uslužbenski sistem, kjer so
postavljeni glavni zgodovinski mejniki ter cilji reforme uslužbenskega sistema. To poglavje
omogoča tudi pravno analizo, saj je navedena glavna zakonska podlaga uslužbenskega
sistema, od ključnih zakonov pa vse do kodeksov javnih uslužbencev.
Načela javnih uslužbencev so razdeljena na dve poglavji, kot v Zakonu o javnih
uslužbencih, kjer so načela podrobneje obravnavana. V prvem delu so analizirana skupna
načela sistema javnih uslužbencev, ki omogočajo celotnemu javnemu sektorju, da se
seznani z načeli ter z njihovo problematiko. Podane so rešitve ter pravice v primeru kršitev
načel, njihovo udejstvovanje v praksi pa je prikazano v empiričnem delu. Glavna kritična
podpoglavja načel predstavljajo diskriminacija, arbitrarnost, nezakonitost, odgovornost
javnih uslužbencev, korupcija ter nasilje na delovnem mestu. Določena načela omogočajo
uporabnost rešitev tudi v zasebnem sektorju ter s tem pripomorejo k večji prispevnosti
magistrske naloge. Drugi del se nanaša na državne organe in uprave lokalnih skupnosti.
Posebej vsestransko obravnavano načelo je načelo odprtosti do javnosti, ki se ne dotika
samo uradnikov, ampak predstavlja pomemben prispevek tudi vsem državljanom, da se
le-ti seznanijo torej z "odprto javno upravo" in s tem možnostjo do dostopnosti
dokumentov in informacij javnega značaja.
Preučevanje načel javnih uslužbencev v Nemčiji ter primerjava s Slovenijo lahko pomaga
pri pripravi predlogov sprememb zakonodaje, ki se dotikajo načel javnih uslužbencev, saj
je skoraj v celoti zajet sistem javnih uslužbencev v Nemčiji. Primerjava lahko služi tudi kot
pomoč pri pozitivni reformi sistema javnih uslužbencev v Sloveniji, kjer je v ospredju
status javnih uslužbencev in njihovih družin po upokojitvi.
Rezultati raziskave načel javnih uslužbencev v upravnih enotah pričajo, da so načela
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pomemben temelj pravne ureditve in etičnega kodeksa javnih uslužbencev, ki
predstavljajo dobrodošlo nadgradnjo sistema. Kljub temu pa še vedno obstajajo kritična
področja, katera bi bilo potrebno spremeniti z zakonodajo oziroma nadzorovati s
poostrenim nadzorom ter kaznovati s strožjimi sankcijami. Rezultati raziskave lahko
pomagajo tako Ministrstvu za pravosodje in javno upravo, kot tudi samim Upravnim
enotam, da spoznajo realno stanje v javni upravi ter naredijo napredek k boljšim
upoštevanjem načel. V upravnih enotah lahko pomagajo načelnikom ter ostalim
zaposlenim, da le-ti izboljšajo delovno okolje ter s tem ustvarijo prijetnejše delovno sfero.
Rezultati raziskave pa lahko pomagajo tudi organom, ki se ukvarjajo s tematiko v
povezavi z določenim načelom (npr. Zagovornik načela enakosti, Komisija za
preprečevanje korupcije, Upravna akademija itd.), da temo podrobneje analizirajo ter v
primeru kršitve tudi sankcionirajo.
Zadnje poglavje, ki se nanaša na usklajenost načel javnih uslužbencem načelom evropske
uprave, predstavlja dobro izhodišče, kje je slovenski prostor na področju javnih
uslužbencev. Pregled ponazarja tudi ključne pomanjkljivosti sistema ter morebitne
možnosti za čim bolj učinkovit sistem ter večjo usklajenost zakonodaje s pravnim redom
EU. Dokument lahko pripomore do odgovorov, katerim vprašanje je potrebno dati večji
poudarek ter kako uskladiti zakonodajo, da bo kar se da usklajena z evropsko ter bo
pripomogla do večje učinkovitosti javne uprave ter dela javnih uslužbencev.
V splošnem magistrska naloga predstavlja pomemben pripomoček zaposlenim ter vodjem,
ki lahko načela natančneje analizirajo ter pripomorejo k učinkovitejšemu delu, s tem pa k
učinkovitejši upravi. Na novo zaposlenim lahko naloga predstavlja uvod v osnovna načela
ravnanja v okviru njihove poklicne poti, za vodje pa je magistrska naloga dobro obvestilo,
kje naj bodo pozorni na napake zaposlenih ter lahko predstavlja dobro podlago za
seminarje in svetovanje tako vodjem kot zaposlenim. Magistrska naloga lahko predstavlja
tudi pomemben pripomoček študentom Fakultete za upravo ter ostalim, ki jih zanima ta
tematika, saj predstavljajo načela del učnega načrta določenih predmetov.
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11 ZAKLJUČEK

V Sloveniji je vzpostavljen posebni pravni režim, ki ureja delovnopravna razmerja oseb
javnega prava. Razlog za takšno vzpostavitev najdemo v posebnosti delovanja države,
občin ter drugih oseb javnega prava, ki izvajajo naloge v javnem interesu. Ker je uprava
družbeno zelo pomemben sistem, ki naj bi deloval skladno z družbenimi interesi in interesi
posameznika znotraj države, jo je potrebno stalno prilagajati novih zahtevam časa in
prostora. Pri reorganizaciji je ključnega pomena etika javnih uslužbencev, ki je ključ za
učinkovito in uspešno opravljanje nalog. S pravilnim ravnanjem lahko javni uslužbenci
prispevajo k oblikovanju kakovostno drugačne vloge države v odnosu do državljanov, zato
je pomembno, da so dobro seznanjeni z načeli, v skladu, s katerimi morajo ravnati.
Načela so opredeljena v Zakonu o javnih uslužbencih, vsebovana pa so tudi v Kodeksu
ravnanja javnih uslužbencev ter v ostalih zakonskih in podzakonskih predpisih. V
primerjavi s prejšnjim sistemom ureditve javnih uslužbencev, predstavljajo dobrodošlo
nadgradnjo uvajanja Kodeksa poklicne etike javnih uslužbencev.
Namen magistrske naloge je bila preučitev načel javnih uslužbencev po Zakonu o javnih
uslužbencih ter ostali zakonodaji, ki se nanaša na to temo. Pri obravnavi načel je vsako
načelo podrobneje obravnavano ter podkrepljeno s strokovnimi članki in sodno prakso. S
pomočjo vprašalnika je analizirana dejanska uveljavitev načel v Upravnih enotah RS.
Namen magistrske naloge pa je bila tudi preučitev obsega, v katerem se sistem javne
uprave in s tem tudi načela javnih uslužbencev usklajujejo z evropskimi načeli javne
uprave.
V začetnem delu magistrske naloge so predstavljena skupna načela javnih uslužbencev,
katere predstavlja načelo enakopravne dostopnosti, načelo zakonitosti, načelo
strokovnosti, načelo častnega ravnanja, načelo omejitve in dolžnosti v zvezi s
sprejemanjem daril, načelo zaupnosti, načelo odgovornosti za rezultate, načelo dobrega
gospodarjenja in načelo varovanje poklicnih interesov, v okviru katerega najdemo tudi
načelo prepovedi nadlegovanja. V nadaljevanju Zakona o javnih uslužbencih in ravno tako
v magistrski nalogi, je poudarek tudi na načelih, ki se nanašajo na javne uslužbence v
državnih organih in upravah lokalnih skupnosti. Podrobneje je obravnavno načelo javnega
natečaja, politične nevtralnosti in nepristranskosti, načelo kariere, prehodnosti in odprtosti
do javnosti v povezavi z načeli, ki veljajo za vse javne uslužbence.
Rdeča nit magistrske naloge sta dve hipotezi, kjer se prva nanaša na načela javnih
uslužbencev v Sloveniji, druga pa predstavlja večjo širino načel ter posega v evropski
upravni prostor.
Hipoteza št. 1 se glasi: »Na temelju pregleda načel javnih uslužbencev z vidika ustavnih
vrednot lahko domnevamo, da so načela pomemben temelj pravne ureditve in etičnega
kodeksa javnih uslužbencev.« Načela javnih uslužbencev so opredeljena v Zakonu o
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javnih uslužbencih, vsebovana pa so tudi v Kodeksu ravnanja javnih uslužbencev ter v
ostalih zakonskih in podzakonskih predpisih. V primerjavi s prejšnjim sistemom ureditve
javnih uslužbencev, predstavljajo dobrodošlo nadgradnjo uvajanja Kodeksa poklicne etike
javnih uslužbencev.
S pomočjo teoretične podlage ter anketnega vprašalnika smo ugotovili, da lahko hipotezo
št. 1 potrdimo, saj so glede na rezultate načela res pomemben temelj pravne ureditve in
etičnega kodeksa. Vsa načela imajo posredno ali neposredno vpeljano ter urejeno pravno
ureditev v slovenski zakonodaji, najpomembnejša izmed njih pa so zajeta že v sami Ustavi
RS, ki predstavlja najvišji ter najpomembnejši pravni red države. Ravno tako pa izhaja
etični kodeks javnih uslužbencev iz načel javnih uslužbencev ter zajema bistvene elemente
teh načel ter s tem ravno tako potrjuje hipotezo, da so načela pomemben temelj pravne
ureditve in etičnega kodeksa javnih uslužbencev. Hipotezo potrjujejo tudi rezultati
anketnega vprašalnika, kjer ocena dejanske uveljavitve načel javnih uslužbencev
predstavlja kar 77 % zadovoljstvo načelnikov ter zaposlenih na koroških UE. Iz raziskave
je tudi razvidno, kako pomembno je ravnanje v skladu z etičnim kodeksom, saj le tega
upoštevajo vsi, obstaja pa še vedno manjši odstotek javnih uslužbencev, ki potrebujejo
dodatno seznanjenost s pravili etičnega kodeksa ter načeli javnih uslužbencev. Ravno tako
načelniki ter uslužbenci potrjujejo vprašanje, ki se nanaša na Zakon o državni upravi ter
Zakon o javnih uslužbencih, pri čemer so anketirani mnenja, da le-ta ravno tako
prispevata svoj delež k izboljšanju spoštovanja načel, kljub vsemu, da še vedno obstaja
problematika nadzora nad delovanjem javnih uslužbencev. Potrebno bi bilo spremeniti
zakonodajo na področju nadzorovanja ter sankcij v primeru kršitev načel javnih
uslužbencev, saj bi morale biti sankcije strožje ter s takojšnim učinkom, saj le ta način
pripomore k večji zavesti posameznika o njegovi odgovornosti.
Problematiko načel javnih uslužbencev kaže predvsem drugi del vprašalnika, ki se nanaša
na diskriminacijo, izobraževanje in usposabljanje javnih uslužbencev, etiko v javni upravi,
korupcijo, trpinčenje na delovnem mestu, napredovanje zaposlenih ter ekonomičnost
delovanja javnih uslužbencev.
Iz raziskave lahko ugotovimo, da še vedno obstaja diskriminacija na področju
zaposlovanja, torej delovna mestna niso dostopna vsem pod enakimi pogoji. Kršitve se
pojavljajo predvsem pri izbiri kandidata, ki še vedno temelji na družinskih vezeh in s tem
prepričuje izbiro tistega kadra, ki je strokovno najbolj usposobljen. Posledično pa se krha
tudi načelo strokovnosti, saj zaposleni ne predstavljajo najboljše možne strokovne
usposobljenost na upravnem področju.
Kriza gospodarstva se kaže tudi na področju izobraževanja in usposabljanja. Zastrahujoč
je podatek, da obstajajo UE, kjer se je izobraževalo in usposabljalo manj kot polovica vseh
zaposlenih. Poraja se vprašanje, koliko so zaposleni seznanjeni z novimi spremembami na
področju javne uprave? Raziskava kaže tudi na prednostno udeležbo pri brezplačnih
usposabljanjih, saj so bila plačljiva izobraževanja in usposabljanja zaradi varčevalnih
ukrepov močno omejena.
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Vprašljiv je nivo etike v javni upravi, saj ta predstavlja komaj 68 % zadovoljstvo
načelnikov ter zaposlenih na koroških UE. Potrebno je poudariti, kaj so glavne etične
vrednote v javni upravi ter povečati nadzor in sankcije v primeru kršitev etičnih načel
javnih uslužbencev. Ob enem pa je potrebno javnim uslužbencem podrobneje predstaviti
pravice in dolžnosti v primeru, ko ugotovijo, da dejanje ni v skladu s pravili etičnega
kodeksa.
Ugotovimo lahko, da je v upravi še vedno prisotna korupcija, čeprav le-ta po pričevanju
rezultatov prikazuje manjši odstotek kot je pričakovano. Med najpomembnejše štiri
razloge načelniki UE navajajo pomanjkljivo razvita etina načela, neustrezen nadzor
institucij in slabo sankcioniranje, nizke kazni v primeru kršitev in pomanjkanje želje v boju
s korupcijo. Načelniki UE pa poleg naštetih, kot najpomembnejši vzrok korupcije v
slovenski javni upravi, navajajo tudi splošno stanje v družbi ter problem pri pojmovanju,
kaj je korupcija je, ki je preveč ohlapen in toleranten.
V UE lahko poleg korupcije zasledimo tudi nasilje na delovnem mestu, kjer se le ta v
našem primeru nahaja v 11,2 % anketiranih UE. Med najpomembnejše razloge za nasilje
na delovnem mestu anketirani navajajo negativni značaj zaposlenih, slabo komunikacijo,
slabo organizacijo delovnega procesa ter delovno okolje, ki je izrazito tekmovalno.
Napredovanje v UE je najslabše ocenjeno, saj predstavlja komaj 57 % zadovoljstvo
načelnikov ter zaposlenih na koroških UE. Ti imajo torej manjšo možnost napredovanja,
zato bi bila sprememba zakonodaje ter večja možnost napredovanja dobra dobrodošlica,
ki bi zaposlenim omogočila večjo motivacijo ter zadovoljstvo z delom.
Rešitev se kaže v natančnejši opredelitvi etičnih načel, da ne bi prihajalo do dvoumnih
tolmačenj, ob enem pa bi bilo potrebno poostriti sankcije v primeru neetičnega ravnanja.
Potrebna je tradicionalna vloga sodne, zakonodajne in izvršilne veje oblasti v povezavi z
večjim nadzorom in večjo zavzetostjo za preganjanje nezakonitega delovanja javnih
uslužbencev. Eden izmed dejavnikov, ki lahko pomagal zagotoviti delovanje javne uprave
v skladu z javnim interesom, so mediji in nadzor s strani javnosti, kar pa je posredno
povezano tudi z varuhom človekovih pravic in temeljnih svoboščin, ki prav tako lahko
vpliva na etične standarde v javni upravi.
S 1. majem 2004 se Slovenija uvršča med polnopravne države članice Evropske unije.
Glede na pomanjkljivo vzpostavitev pravnega reda Evropske skupnosti, ki bi se nanašal
neposredno na javno upravo, se je izoblikoval t. i. neformalni evropski pravni red v obliki
minimalnih standardov, katere mora upoštevati tudi Slovenija, zato smo preverjali
hipotezo št. 2, ki se glasi: »Na temelju pogleda pravne ureditve načel javnih uslužbencev
je mogoče dognati, da so načela javnih uslužbencev v Sloveniji usklajena z evropskimi
načeli uprave.«
Za analizo usklajenosti načel javnih uslužbencev z evropskimi načeli javne uprave je
preučevano Poročilo Sigma o trajnosti reformskih procesov uslužbenskega sistema iz leta
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2009 ter pregled javne uprave v Republiki Sloveniji, ki jo je predstavila Organizacija za
ekonomsko sodelovanje in razvoj (OECD) dne 22. 6. 2012, v okviru okrogle mize
Ministrstva za pravosodje in javno upravo. Sigma uvršča načela javnih uslužbencev v
Sloveniji med srednjo stopnjo usklajenosti z evropskimi načeli javnih uslužbencev, saj
javna uprava kaže na prednosti na enih področjih ter pomanjkljivosti na drugih področjih.
Največja skladnost z načeli evropske upravne ureditve predstavlja ureditev na področju
javnih natečajev za zaposlovanje uradnikov, ureditev pravic in obveznosti zaposlenih
glede zasebnih interesov ter sistem izobraževanja in usposabljanja javnih uslužbencev.
Kot pozitivna sprememba reforme javne uprave je omenjeno tudi Ministrstvo za javno
upravo, vendar pa tudi tukaj obstajajo pomanjkljivosti kot npr. prevelika usmerjenost
ministrstva v kakovost predpisov, usmerjenost uprave k uporabnikom, zmanjševanje
stroškov in toliko k usmerjenosti izboljšanja upravljanja s človeškimi viri. Kot poseben
problem je izpostavljen tudi dolgotrajen postopek priprave in uvajanje Zakona o sistemu
plač ter z njim povezana področja nagrajevanja in motiviranja zaposlenih. Kot slabosti
uslužbenskega sistema v Sloveniji je izpostavljena odprava strokovnega izpita, manj varna
zaposlitev ter politizacija najvišjih uradniških delovnih mest.
Pregled javne uprave je en izmed boljših načinov za izboljšavo politike javne uprave v
državi, saj pregled ugotavlja skladnost delovanja vlade in njeno sposobnost, da izpolni
zastavljene cilje ter njeno pripravljenost na prihodnje izzive. Po pregledu so OECD
predstavila priporočila, na katerih področjih je slovenska javna uprava slabše ocenjena v
skladu z upoštevanjem evropskih upravnih načel ter ponujajo predloge za možnost
izboljšanja usklajenosti. Če povzamemo, lahko hipotezo št. 2 potrdimo, saj so načela
javnih uslužbencev usklajena z načeli evropskega upravnega reda s srednjo stopnjo, kjer
lahko prehajamo med zelo dobro usklajenostjo določenih načel, do področij, kjer Slovenija
zaostaja za ostalimi državami in so potrebne reforme javne uprave.
Pomembnost načel izhaja torej že iz same Ustave RS, ostalih zakonskih in podzakonskih
predpisov ter evropskega pravnega reda, kjer je začrtan temelj etičnega ravnanja javnih
uslužbencev s poudarkom na morali. Da so ravno ta načela predmet spotike javnih
uslužbencev, je razvidno iz številnih sodnih praks Komisije za pritožbe, kjer so v ospredju
obravnave na področju premestitev javnega natečaja ter napredovanje. Vsako leto lahko
opazimo tudi pojav nasilja na delovnem mestu, kar priča, da tudi v slovenski upravi
obstaja nespoštovanje načela varovanja poklicnih interesov ali v določenih primerih tudi
nespoštovanje globljega načela, načela prepovedi nadlegovanja. Zaradi vrste dejavnikov,
ki lahko vplivajo na nekakovostno delo v slovenski upravi, je pomembno, da imajo načela
bistveno večjo vlogo pri oblikovanju sistema javnih uslužbencev, saj lahko le na takšen
način zagotovimo, da v upravi ne bo prišlo do diskriminacije, kršenja zakonitosti,
korupcije, nasilja na delovnem mestu in politične podvrženosti uslužbencev, kar bi
škodovalo uspešnemu delovanju države. Ob enem se zagotavlja večja strokovnost in
posledično boljši rezultati dela, možnost kariere ter možnost prehodnosti, večja zaupnost
dela in na drugi strani odprtost do javnosti, kar omogoča dodatni nadzor nad delovanjem
uprave in daje upravo bolj pregledno in odgovorno.
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PRILOGA: ANKETNI VPRAŠALNIK

ANKETNI VPRAŠALNIK − NAČELA JAVNIH USLUŽBENCEV
Moje ime je Petra Božič in sem študentka magistrskega programa Uprava II. stopnje na
Fakulteti za upravo v Ljubljani. Za temo magistrske naloge preučujem uveljavitev načel
javnih uslužbencev v javni upravi. V ta namen sem izdelala anketni vprašalnik, ki bo
predstavljal praktični del magistrske naloge.
Prosim Vas za sodelovanje in se Vam že vnaprej zahvaljujem za pomoč pri izdelavi naloge
ter s tem k zaključku šolanja. Odgovori na vprašanja so namenjeni izključno moji
raziskavi. Zagotovljena je anonimnost.
Prosim vstavite vaše informacije:
Upravna enota

1. Kako bi ocenili dejansko uveljavitev načel javnih uslužbencev v
slovenski javni upravi
Zelo slabo
Slabo
Zadovoljivo
Dobro
Zelo dobro

2. Ali javni uslužbenci opravljajo svoje delu v skladu s Kodeksom etike
javnih uslužbencev v državnih organih in organih lokalnih skupnosti
(2011)?
Da
Ne
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3. Ali so javni uslužbenci dovolj seznanjeni s Kodeksom ravnanja javnih
uslužbencev (2001)ter s Kodeksom etike javnih uslužbencev v državnih
organih in organih lokalnih skupnosti (2011)?
Da, so dovolj seznanjeni
Ne, niso dovolj seznanjeni

4. Ali sta po vašem mnenju Zakon o državni upravi in Zakon o javnih
uslužbencih izboljšala spoštovanje načel javnih uslužbencev?
Da
Ne

5. Ali se vam zdi nadzor nad delovanjem javnih uslužbencev in
spoštovanjem načel javne uprave ustrezen? Dopišete lahko tudi
komentar.
Da
Ne

6. So po vašem mnenju sankcije na področju kršitev načel javnih
uslužbencev v svojem obsegu in vsebini primerne? Če je vaš odgovor ne,
prosim pripišite, kaj bi bilo potrebno spremeniti.
Da
Ne

7. Ali menite, da se pojavlja diskriminacija na področju zaposlovanja
oziroma natančneje pri izbiri kandidata za določeno delovno mesto?
Da
Ne
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8. Izobraževanje je ključno za dobro in učinkovito upravo. Koliko
izobraževanj oz. usposabljanj ste se udeležili v letu 2011, 2012 ter 2013?
1

2

3

več kot 3

2011
2012
2013

9. Kakšen je nivo etike v slovenski javni upravi?
Zelo slab
Slab
Zadovoljiv
Dober
Zelo dober

10. Ali ste se na vašem delovnem področju že srečali s pojmom korupcije?
Če da, kolikokrat?
Ne
Da

11. Kateri je najpogostejši vzrok korupcije v slovenski javni upravi?
(možnih je več odgovorov) (možnih je več odgovorov)
Neustrezen nadzor institucij
Pomanjkljivo razvita etična načela
Pomanjkljiva zakonodaja, ki določa korupcijo kot kaznivo dejanje
Preveč diskrecijske pravice pri odločanju
Slabo sankcioniranje in nizke kazni
Pomanjkanje želje proti boju s korupcijo
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12. Ali ste se v vaši organizaciji že srečali z nasiljem na delovnem mestu?
Da
Ne

13. Kaj je po vaši oceni najpogostejši razlog za nasilje na delovnem
mestu? (možnih je več odgovorov) (možnih je več odgovorov)
Delovno okolje, ki je izrazito tekmovalno
Presežek delovne sile
Slabe možnosti za poklicno usposabljanje in izpopolnjevanje ter posledično graditev kariere
Avtoritativni slog vodenja in upravljanja
Premalo zaščitene pravice zaposlenih
Slaba organizacija delovnega procesa
Negativni značaj zaposlenih.
Slaba komunikacija
Drugo

14. Kako ocenjujete možnost napredovanja v vaši organizaciji?
Zelo slabo
Slabo
Zadovoljivo
Dobro
Zelo dobro
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15. Ali pomenijo naslednje trditve ekonomičnost oziroma gospodarno
ravnanje javnega uslužbenca ?
Da Ne
Javni uslužbenec odtuji sredstva upravnih organov za osebno uporabo.
Javni uslužbenec poneveri račun za stroške za več kot 10 % nad pravim zneskom.
Javni uslužbenec poneveri račun za stroške za manj kot 10 % nad pravim zneskom.
Javni uslužbenec porabi za delo več časa kot je potrebno.
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