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POVZETEK
Zaposlitev je pomemben korak vsakega posameznika, zato je še posebej pomembno, da
smo seznanjeni s celotnim postopkom zaposlitve. Zavedati se moramo svojih dolžnosti, ki
so opredeljene v pogodbi, na drugi strani pa ne moremo pozabiti tudi na pravice, ki jih
ima posameznik.
Diplomsko delo opisuje zaposlovanje v zasebnem in javnem sektorju.
Dejstvo je, da obstajajo razlike pri zaposlovanju v obeh sektorjih in da javni sektor velja
za razmeroma zaprt sistem. Zasebni sektor zaposluje glede na potrebe dejavnosti, ki jo
podjetje oz. firma izvaja. Zaposluje za čas, ko delodajalec zaposlenega res potrebuje in
vse bolj redko za nedoločen čas. Za razliko od tega je javni sektor bolj velikodušen, saj se
zaposluje za nedoločen čas, kar v veliki meri otežuje fleksibilno prilagajanje potrebam in
je temelj togosti sistema.
Reforme ki prihajajo relativno kmalu bodo te razlike počasi uravnale.

Ključne besede: zasebni sektor, javni sektor, zaposleni, javni uslužbenec, postopek
zaposlitve, pogodba, prenehanje pogodbe
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SUMMARY
EMPLOYMENT IN THE PRIVATE AND PUBLIC SECTOR
Employment is an important step in lives of every indivudual. Therefore it is especially
important to know the whole procedure of getting a job. One has to be aware of their
duties which are specified in the contract, but on the other hand one should not forget
their rights as well.
This diploma describes employment in private as well as public sector.
The fact is that there are differences as far as the employment in the above mentioned
sectors is concerned. Public sector is believed to be a very closed system.
Private sector, however, employs new people depending on their employment needs and
for limited time only. Public sector, on the other hand, employs for indeterminate term
and therefore makes itself very unwieldy and rigid.
Shortly some reforms are about to be introduced which should even out the differences
between the two sectors.

Key words: private sector, public sector, employees, public servant, recruitment
procedure, contract, termination of contract
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1 UVOD

Slovenija je pravna in socialna država (Ustava RS, 2.člen) in kot taka nalaga državnim
organom, da kot javni interes prepoznajo potrebo po urejanju družbenih razmerij, ki
omogočajo posameznikom, da s svojim delom pridobivajo sredstva, potrebna zase in za
svojo družino (Vodovnik, 2006, str.15).
49. člen Ustave določa, da ima vsakdo prosto izbiro zaposlitve in da je vsakomur pod
enakimi pogoji dostopno delovno mesto.
Iskanje zaposlitve in zaposlitev sama na željeno delovno mesto pa v današnjem času
predstavlja velik dosežek v posameznikovem življenju. Pri tako veliki brezposelnosti, ki
smo ji priča in svetovnem kriznem stanju, je za marsikaterega človeka uspeh že zaposlitev
na katerokoli delovno mesto.
Tako kot se spreminja družba in tehnologija, tako se spreminja tudi naš odnos do dela.
Delovnih mest je vedno manj, izobraženih ljudi pa vedno več, zato se prav za vsako
delovno mesto bije »boj za obstanek« oz. za pridobitev zaposlitve. Vedno več je
usposabljanja in izobraževanja zaposlenih, kar nekaterim pomeni dodatno obremenitev ali
celo stres. Od zaposlenih se prav tako zahteva vedno večjo produktivnost. Na delo se v
tem trenutku gleda kot na ekonomski vir in manj kot na vrednoto, ki nam prinaša nekaj
pozitivnega, nekaj, kar nas oblikuje in izpolnjuje. Tako je delo bilo in ostaja tudi v
prihodnosti sredstvo, ki nam omogoča različne socialne interakcije, ki nam omogočajo
osebnostno rast in je sredstvo, s katerim lahko dosežemo željen socialni status ( po
Boštjančič, 2005).
Z zmanjševanjem števila zaposlenih v javni upravi in prerazporeditvijo njihovega dela, se
postopoma zapira oz. upočasnjuje dostop do delovnega mesta v javni upravi. Zaposlitev v
javni upravi je bil vedno sinonim za sigurnost zaposlitve, danes pa se to mišljenje počasi
spreminja.
Stanje v katerem delajo delavci, ki so zaposleni v zasebnem (gospodarskem) sektorju in
pri katerem manjka »zaposlitvene sigurnosti« bo privedlo do tega, da se bodo zaposlitveni
kriteriji med sektorjema deloma uskladili.
Razlika se kaže predvsem v učinkovitosti dela, ki ga v javnem sektorju zelo težko
izmerimo, v zasebnem pa je dobiček največji kazalec uspešnosti in s tem sigurnosti
delovnih mest. Oba sektorja stremita k zadovoljstvu svojih strank, le da si javni sektor
velikokrat dopušča čas reševanja problemov, medtem ko si zasebni sektor to ne more
privoščiti, saj je od tega odvisen dobiček.
Izguba dela za človeka nima le materialnih posledic, temveč pomeni izgubo občutka
indentitete, saj nezaposlenost zmanjšuje pomembne socialne stike zunaj družine. Delo
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človeku ponuja možnost za razvijanje spretnosti in ustvarjalnosti ter daje občutek smisla,
ki ga ob izgubi dela izgubi (Haralambos, 2005, str.255,256).
Zvišanje števila zaposlitev za določen čas v zasebnem sektorju in strah za ohranitev
delovnega mesta prikazuje razvrednotenje družinskih in tudi socialnih zadev.
Največji problem države danes prikazuje prva zaposlitev državljanov in s tem socialna
sigurnost mladih družin. Z rešitvijo tega problema bi se mogoče dalo rešiti tudi problem
starostne upokojitve.
Skrb vzbujajoče je hitro povečanje števila brezposelnih diplomantov, in sicer za 240
odstotkov v desetih letih (Pečaver in Miko, 2011, str.16).
Najti primerno zaposlitev je ena najpomembnejših nalog vsakega posameznika in
predstavlja pomembno poglavje v njegovem življenju.
Še vedno prevladuje mnenje, da je služba v javni upravi varnejša in s tem predstavlja
neko eksistenčno varnost družine, po drugi strani pa je vstop v uslužbensko razmerje
javne uprave bistveno težji, daljši, težavnejši so koraki do zaposlitve, postopki so zelo
strukturirani. Prevladuje načelo objektivnosti (nepristranskosti). Zaposlitev v sistemu javne
uprave daje večjo varnost pred izgubo zaposlitve.
Delovna mesta v gospodarstvu so bolj fleksibilna, vse bolj je prisotno načelo
subjektivitete, pri zaposlenih pa več motiviranosti za delo. Prevladuje tudi zaposlovanje za
določen čas, kar ne pomeni negativno, saj se s strahom za svoje delovno mesto veča
zavzetost opravljanja nalog zaposlenih.
Več primerjalnih kazalcev med zaposlenimi v javnem in zasebnem sektorju pove, da prvi
delajo manj in manj učinkovito.
Postopki zaposlitve in prenehanja pogodbe v javnem in zasebnem sektorju bi morali biti
primerljivi.
Po izkušnjah vemo, da postopki zaposlovanja od razpisa do vstopa v uslužbensko
razmerje v javnem sektorju traja veliko dlje kot postopek zaposlitve v gospodarskem
sektorju.
Javni sektor zaposluje osebe predvsem za nedoločen čas, le izjemoma zakon določa
zaposlitev za določen čas, medtem, ko je zaposlitev za določen čas v gospodarstvu
prerasla število zaposlitev za nedoločen čas.
Namen diplomskega dela je predstaviti in natančno opisati sistem zaposlovanja javnih
uslužbencev in postopke zaposlovanja v gospodarskih družbah.
Osnovni cilj naloge je raziskati podrobnosti in razlike v postopku zaposlitve ter sami
pogodbi o zaposlitvi, ki jo sklene javni uslužbenec v javnem sektorju in pogodbe
zaposlenega v zasebnem sektorju. Cilj je raziskati povezanost postopkov pri zaposlovanju
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in prenehanju pogodbe o zaposlitvi in tako teoretično rešiti problem. S pomočjo literature
predstaviti naravo, vsebino in temeljne značilnosti in tako priti do ugotovitev.
V diplomskem delu sem uporabila metodo deskripcije, s katero sem predstavila
obravnavane pojme: delovno razmerje, delavec in delodajalec, javna uprava, javni in
zasebni sektor, javni uslužbenec.
Uporabila sem knjižno literaturo, vire z interneta, članke in zakonodajo. Najpogostejša vira
sta Zakon o delovnem razmerju Ur.list RS, št:42/2002 in Zakon o javnih uslužbencih Ur.list
RS št.56/2002.
Diplomska naloga je sestavljena iz dvanajstih poglavij.
Na začetku diplomske naloge so razloženi pojmi, kot so javna uprava, javni sektor,
zasebni sektor, ki so pomembni za poznavanje obravnavanega problema.
S četrtim poglavjem prehajam na obrazložitev načel skupnih za oba sektorja in tudi tistih,
ki so specifični za javni sektor.
Peto in šesto poglavje predstavljata zaposlitev v zasebnem sektorju, in sicer individualna
in kolektivna delovna razmerja, ter sklenitev in prekinitev delovnega razmerja v zasebnem
sektorju.
V sedmem poglavju je v središču pozornosti uslužbenec v javnem sektorju, njegove
možnosti, načini in postopki zaposlitve ter načini prenehanja delovnega razmerja.
V osmem poglavju zajamem tudi izobraževanje in usposabljanje javnih uslužbencev.
Deveto poglavje opisuje prenehanje pogodbe o zaposlitvi v javnem sektorju.
Deseto je namenjeno primerjavi podobnosti in razlik zaposlitev po Zakonu o delovnih
razmerjih in po Zakonu o javnih uslužbencih.
V enajsto poglavje pa sem vključila trenutno aktualen članek z interneta, ki ga je napisal
g. Bine Kordež z naslovom Četudi odpustimo ves javni sektor, se primankljaja ne bomo
znebili.
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2 ČLOVEK IN DELO V ZASEBNEM IN JAVNEM SEKTORJU

Na podlagi pogodbe o zaposlitvi opravlja delavec delo na delovnem mestu, ki je
dogovorjeno v pogodbi.
Opravlja odvisno delo, za katerega prejme plačilo. Pri svojem delu je podrejen delodajalcu
in mora osebno in vestno opravljati delo, varovati poslovne skrivnosti delodajalca in ga
obveščati o bistvenih okoliščinah, ki bi lahko vplivale na izpolnjevanje pogodbenih
obveznosti. Delodajalec pa mora zagotavljati delavcu delo in plačilo za delo, varne
delovne razmere in varovati delavčevo osebnost.
Da pa do uresničevanja zgoraj navedenih pravic in obveznosti pride, je nujen nek
postopek in zakon, na podlagi katerega se pravice in dolžnosti določijo.
V Sloveniji imamo zaposlitev v javnem in zaposlitev v zasebnem sektorju. Generalni oz.
splošni zakon je Zakon o delovnih razmerjih (v nadaljevanju ZDR), za javni sektor pa sta
dotična bolj Zakon o javnih uslužbencih (v nadaljevanju ZJU) in Zakon o sistemu plač v
javnem sektorju (v nadaljevanju ZSPJS).
Javni sektor po Zakonu o javnih uslužbencih (ZJU) sestavljajo državni organi in uprave
lokalnih skupnosti, javne agencije, javni skladi, javni zavodi, javni gospodarski zavodi ter
druge osebe javnega prava, ki so posredni uporabniki državnega proračuna ali proračuna
lokalih skupnosti.
Javno upravo sestavljajo državna uprava (vlada), lokalne (občinske) uprave,«paradržavna
uprava« , tj.specializirane osebe javnega prava z javnimi pooblastili (javne agencije,
zbornice).
Temeljni element vsake organizacije je človek oz. delovno mesto. Tudi v organizacijah
javne uprave (ministrstvih, organih v sestavi ministrstev, upravnih enotah, občinski
upravi) lahko izvajajo funkcijo organizacije samo ljudje, ki v teh organizacijah delajo.
Osebe, ki opravljajo službo v javni upravi, teorija imenuje »javni uslužbenec«.
Družbeni položaj javnega uslužbenca je bil in je še danes vsaj v nekaterih pogledih
drugačen od položaja osebe, zaposlene v zasebnem sektorju. Sodobni pogled pa na
službo v javni upravi gleda kot na družbeno koristno funkcijo. Javni uslužbenec opravlja
naloge, ki so pomembne za celotno družbeno skupnost, saj je del aparata, ki ja zadolžen
za izvrševanje javnega interesa.
Pomen dela javnega uslužbenca je v marsičem drugačen kot pomen dela zaposlenega v
zasebnem sektorju. Delo javnega uslužbenca nima vpliva le na organizacijo, v kateri dela,
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temveč širši vpliv, saj javna uprava upravlja z javnimi zadevami in strokovno servisira
politične organe, da lahko odločajo o javnih zadevah.
Položaj javnih uslužbencev je specifičen tudi zato, ker se sredstva za njihove plače
zagotavljajo iz proračuna in ker učinka njegovega dela skorajda ni mogoče izmeriti.
Organi javne uprave niso tako kot organi zasebnega sektorja izpostavljeni trgu, ki je
najboljši pokazatelj uspešnosti in učinkovitosti v zasebnem sektorju.
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3 OPREDELITEV POJMOV

3.1 DELOVNO RAZMERJE, DELAVEC, DELODAJALEC
Delovno razmerje je razmerje med delavcem in delodajalcem, v katerem se delavec
prostovoljno vključi v organiziran delovni proces delodajalca in v njem za plačilo, osebno
in nepretrgoma opravlja delo po navodilih in pod nadzorstvom delodajalca (4. člen ZDR).
Ko ZDR govori o delavcih, pri tem razume vse zaposlene, torej tudi javne uslužbence.
Prav tako ZDR med delodajalce šteje vse subjekte (pravne in fizične osebe, državne
organe, lokalne skupnosti itn.), ki zaposlujejo delavce. Opozoriti je treba, da ZDR posebej
opredeljuje manjše delodajalce, to so tisti, ki zaposlujejo deset 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.
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.
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. To pomeni, da je minimalni obseg
pravic, ki ga mora delodajalec zagotoviti delavcu, določen z zakonom oz. s kolektivno
pogodbo, ki ga zavezuje, in da obsega teh pravic na individualni ravni tudi dogovorno ni
mogoče zniževati (Belopavlovič, 2003, str.13).
Delavec je le del, člen organiziranega delovnega procesa, ki ga sam ne vodi in ne upravlja
ter tudi ne nosi odgovornosti za uspeh oz. rezultat podjetja, temveč v njem opravlja
odvisno delo, po navodilih in pod nadzorom delodajalca. Bistveni element, ki opredeljuje
delavca v delovnem razmerju, je njegovo odvisno delo, podrejen položaj v razmerju do
delodajalca, za razliko od neodvisnega delavca.
Delavec opravlja odvisno delo v okviru delovnega razmerja vedno za plačilo, delovno
razmerje je vedno odplačno pravno razmerje.
Če je opravljanje dela delavčeva glavna obveznost iz pogodbe o zaposlitvi, je plačilo za
delo njegova glavna pravica oz. glavna delodajalčeva obveznost iz pogodbe o zaposlitvi.
Delavec mora delo, za katerega se je zavezal s pogodbo o zaposlitvi, opravljati osebno in
ga ne more opravljati po drugi osebi. Ker je delovno razmerje dvostransko razmerje, mora
vsaka pogodbena stranka izpolniti obveznosti iz sklenjene pogodbe o zaposlitvi tako, kot
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se glasijo in ne more enostransko spreminjati dogovorjenih obveznosti (Belopavlovič,
2003, str.30).

3.2 JAVNA UPRAVA
Pojem javna uprava ni enotno definiran. Vsekakor je širši od pojma državna uprava in
zajema poleg organov državne uprave še uprave lokalnih skupnosti ter pravne osebe
javnega prava, ki so nosilci javnih pooblastil.
Pojem javna uprava vključuje vse organe in organizacije, ki opravljajo naloge v javnem
interesu in se financirajo iz državnega proračuna.
V javno upravo tako sodi državna uprava, ki vključuje ministrstva, organe v njihovi sestavi
in upravne enote, javne službe in lokalno samoupravo.
Sistem javne uprave opravlja naloge javnega pomena in zagotavlja javne dobrine, ki so za
obstoj družbe nujno potrebne, do njih pa ni mogoče priti po načelu trga, ampak le preko
državnih organizacij. Te so lahko v celoti ali le delno v lasti države.
Javna uprava je celota vseh dejavnosti upravljanja, ki sodijo v izvršilne (funkcije javnega
upravljanja in v administrativne in poslovodne funkcije javnega upravljanja).
Sistem javne uprave je sestavljen iz državne uprave (centralni teritorialni sistem in
instrument države za izvajanje njenih oblastnih funkcij), lokalne samouprave (je način
upravljanja javnih zadev, ki neposredno temelji na lokalni skupnosti in predstavlja lokalni
teritorialni sistem), javne službe (dejavnosti, ki zagotavljajo javne dobrine in javne
storitve), javni sektor.
Naloge javne uprave:
-

policijske naloge (preko upravno notranjih zadev država preverja svoje državljane
pri njihovem pravilnem ravnanju in upoštevanju ustave in zakonov),
javne naloge prek javnih služb (družbene dejavnosti, ki zagotavljajo socialno
pravičnost znotraj neke družbe),
pospeševalne in razvojne naloge (država posega v pospeševanje gospodarskih in
negospodarskih dejavnosti),
skrb za obstoj sistema,
ustvarjalna vloga javne uprave,

Funkcije javne uprave so strokovne podlage za oblikovanje in izvrševanje sprejetih politik.
»Uprava je torej del upravljanja v organizaciji, in sicer tisti del, v katerem se odločitve o
ciljih organizacije konkretizirajo v smeri doseganja določenega cilja. Uprava ne pomeni
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odločanja o ciljih, temveč izvrševanje teh ciljev vendar ne neposrednega operativnega
izvrševanja odločitev, temveč sprejemanje novih odločitev« (Virant, 1998, str.16).

3.3 JAVNI SEKTOR
Je širši pojem, ki ga poleg javne uprave sestavljajo še javni zavodi, javna podjetja in
druge neprofitne organizacije.
Javni sektor sestavljajo:
-

državni organi in uprave samoupravnih lokalnih skupnosti
javne agencije, javni skladi, javni zavodi in javni gospodarski zavodi
druge osebe javnega prava, če so posredni uporabniki državnega proračuna ali
proračuna lokalne skupnosti (1.člen ZJU).

3.4 ZASEBNI SEKTOR
Pomembna značilnost oz. razlika v primerjavi z javnim sektorjem je predvsem ta, da se
plače zaposlenih ne stekajo iz državnega proračuna in da je v zasebnem sektorju prisotna
konkurenca na trgu delovne sile in zaposlovanja.
V zasebnem sektorju je veliko več nagrajevanja in ocenjevanja, večja je prisotnost
variabilnega dela plač, medtem ko je delo v javnem sektorju težko merljivo in večji del
zaslužka je fiksen in ni odvisen od učinkovitosti samega dela.
Zaposleni v zasebnem sektorju veliko lažje izgubi službo, če njegovo delo ni učinkovito,
saj v zasebnem sektorju v večji meri prevladujejo zaposlitve za določen čas, medtem ko je
v javnem sektorju več zaposlitev za nedoločen čas, kar pomeni tudi relativno sigurnost
zaposlenih.

3.5 JAVNI USLUŽBENEC
Javni uslužbenec je posameznik, ki sklene delovno razmerje v javnem sektorju (1. člen
ZJU).
Temeljni element vsake organizacije je človek oz. delovno mesto. Tudi v organizacijah
javne uprave lahko izvajajo funkcije organizacije samo ljudje, ki v teh organizacijah
delajo. Družbeni položaj javnega uslužbenca je bil in je še danes vsaj v nekaterih pogledih
drugačen od položaja osebe, zaposlene v zasebnem sektorju.
Sodobni pogled pa na službo v javni upravi gleda kot na družbeno koristno funkcijo.
Javni uslužbenec opravlja naloge, ki so pomembne za celotno družbeno skupnost, saj je
del aparata, ki je zadolžen za izvrševanje javnega interesa, ki se po demokratični poti

8

izraža v obliki zakonov, proračuna in drugih političnih odločitev, hkrati pa pripravlja
strokovne podlage za politično odločanje.

Pomen dela javnega uslužbenca je v marsičem drugačen kot pomen dela zaposlenega v
zasebnem sektorju, predvsem z vidika vpliva njegovega dela, ki je širok in ni omejen le na
eno organizacijo. Položaj javnih uslužbencev je specifičen zato, ker se sredstva za njihove
plače zagotavljajo iz proračuna in ker učinka njihovega dela skorajda ni mogoče izmeriti.
Organi javne uprave niso izpostavljeni trgu, ki je najboljši pokazatelj uspešnosti in
učinkovitosti v zasebnem sektorju, zato vrednosti njihovega dela ni mogoče ovrednotiti
drugače kot s politično odločitvijo (Virant, 1998, str. 187,188).
Vseh zaposlenih v javnem sektorju ni mogoče primerjati med seboj. V podjetju oz. v
privatnem sektorju ločimo zaposlene na tiste, ki izvajajo temeljno dejavnost, in tiste, ki
delajo v upravi podjetja, lahko v javnem sektorju ločimo med zaposlenimi, ki izvajajo
javne naloge oz. javno službo, se pravi, da izvajajo osnovno dejavnost organizacije ali
organa, od tistih, ki so sicer zaposleni v javnem sektorju, vendar njihovo delo le omogoča
izvajanje osnovne dejavnosti. Ta dela pogosto imenujemo spremljajoča dela in naloge
spremljajoče dejavnosti.
Klasifikacija delovnih mest razvršča javne uslužbence v tri kategorije (stopnje):
- višji upravni delavci nudijo pomoč pri vodenju upravnih organov,
- upravni delavci (imenujejo se za opravljanje strokovnih del),
- strokovno-tehnični delavci (opravljajo dela, s katerimi se zagotovijo splošni,
tehnični in drugi pogoji za delo).

3.6 RAZMERJE MED JAVNO IN ZASEBNO SFERO
Diplomska naloga temelji na zaposlovanju, tako v zasebnem oz. gospodarskem sektorju in
v javnem oz. negospodarskem sektorju, zato bom uvodoma na kratko podala razmerje
med javno in zasebno sfero.
Razmerje med javno in zasebno sfero, med skupnostjo in posameznikom, je temeljno
vprašanje sodobne družbe. Življenje v organizirani skupnosti zahteva podrejanje zasebnih
interesov javnim. Življenje v državi je neizogibna usoda vsakogar izmed nas. Uravnavanje
družbenih razmerij v državi pa temelji na prisili. Vsaka odločitev, ki se sprejme v procesu
javnega upravljanja, pomeni poseg v posameznikovo zasebno sfero.
Javna sfera se je skozi zgodovino umikala zasebni, razen ko je bila intervencija nujno
potrebna za zagotovitev reda, varnosti in osnovnih pogojev proizvodnje in tržne menjave
ter za zagotavljanje infrastrukturnih objektov in naprav, ki so omogočali proizvodnjo in
menjavo. Sčasoma je začela država s svojimi intervencijami posegati v proizvodnjo in
menjavo zaradi zagotavljanja enakomerne gospodarske rasti oz. zaradi preprečevanja
oscilacij v gospodarski rasti.
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V sodobni državi je ureditev razmerij med javno in zasebno sfero, med posameznikom in
skupnostjo osrednje politično vprašanje oz. osrednje vprašanje, na katero mora odgovoriti
upravni proces (Virant, 1998, str.21).
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4 PRAVNO UREJANJE DELOVNIH RAZMERIJ V ZASEBNEM IN
JAVNEM SEKTORJU

Normativna ureditev v Sloveniji določa vse pravne temelje in zakone na katerih temeljijo
delovna in uslužbenska razmerja. Ureditev delovnih razmerij temelji na načelih Ustave RS,
na Zakonu o delovnih razmerjih in Zakonu o javnih uslužbencih in na številnih zakonih, ki
ta dva zakona dopolnjujeta ter na mednarodnih pravnih virih, ki se nanašajo na človekove
pravice in temeljne svoboščine.
Na področju dela so najpomembnejše institucije: Mednarodna organizacija dela,
Organizacija združenih narodov, Svet Evrope in Evropska unija. Pomembni so akti, ki jih te
mednarodne institucije sprejemajo. To so mednarodne konvencije in priporočila
Mednarodne organizacije dela.
Zelo pomembni sta dve konvenciji MOD, to je konvencija MOD št.122 o politiki
zaposlovanja, ki je bila ratificirana leta 1971, ter konvencija MOD št. 168 o spodbujanju
zaposlovanja in varstvu pred brezposelnostjo iz leta 1988.
Pravno ureditev individualnih delovnih razmerij ureja v Republiki Sloveniji Zakon o
delovnih razmerjih, ki je bil sprejet in objavljen v Uradnem listu Republike Slovenije št.
42/2002, dne 15.5.2002 in je začel veljati s 1.1.2003.
Omenjeni splošni zakon velja za delovna razmerja med delodajalci in vsemi vrstami oz.
kategorijami delavcev, če za državne organe, organe lokalne samouprave ter javne službe
s posebnim zakonom tematika ni urejena drugače (Vodovnik, 2006, str.93).
Zakon o kolektivnih pogodbah (Uradni list št.43/2006, dne 4.4.2006 in začel veljati
6.5.2006) ureja kolektivna delovna razmerja.
Uslužbensko razmerje se ureja po Zakonu o javnih uslužbencih (Uradni list št.32/2006,
sprejet dne 11.6.2002 in začel veljati 13.7.2002).

4.1

USTAVNA NAČELA DELOVNIH RAZMERIJ

Ustava je temeljni normativni akt države. S posameznimi ali skupnimi normami ustava
zagotavlja pravne temeljne v državi. Ustavne norme imajo funkcijo urejanja, usmerjanja,
interpretacije.
Zakonsko ureditev delovnih razmerij je mogoče pravilno razlagati le, če so pri razlagi
upoštevana načela delovnega prava.
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Načelo prepovedi diskriminacije je temeljno načelo delovnega prava. Pravna ureditev
določa v zvezi s prepovedjo diskriminacije prepoved nedopustnega diskriminiranja iskalca
zaposlitve oz. kandidata ali delavca zaradi rase, spola, verskega, političnega ali drugega
prepričanja, nacionalnega in socialnega porekla, starosti, zakonskega stanu, družinskih
obvez, premoženjskega stanja, članstva v političnih strankah in sindikatu ali drugih
osebnih okoliščin.
Posebno pomembna na tem področju je Konvencija MOD št. 111 o diskriminaciji pri
zaposlovanju in poklicih, 1958 (3/65) ter Konvencija MOD št.100 o enakem plačilu moških
in žensk za enako delo, 1951 (12/52). Pomembna je tudi Konvencija MOD št. 156 o
enakih možnostih delavcev in delavk z družinskimi obveznostmi, 1981 (77/87 mp)
(Vodovnik, 2006, str. 95).
Demokratičnost - po določilih 1. člena Ustave RS je Slovenija demokratična republika.
Demokracija »vladavina ljudi« je oblastno razmerje znotraj skupine ali skupnosti ljudi, za
katere je značilno, da lahko vsi v večjem ali manjšem obsegu vplivajo na sprejemanje
odločitev, ki veljajo za skupino ali skupnost (Vodovnik, 2006, str. 36).
Stopnja demokratičnosti odločanja v organizacijah, v katerih se opravlja delo, je odvisna
od tega, v kakšnem obsegu lahko zaposleni vplivajo na sprejemanje odločitev v
organizaciji. Upravičenje za sprejemanje odločitev ima svoje legitimne temelje v lastništvu
ali imetništvu produkcijskih tvorcev, zlasti kapitala ter dela in ustvarjalnosti ljudi.
Uspešnost organizacije je odvisna od ljudi in kapitala, zato so vlagatelji sredstev kot
posamezniki upravičeni, da sodelujejo pri sprejemanju odločitev.
Večje kot so možnosti nosilcev dela in ustvarjalnosti, da vplivajo na odločanje v
organizaciji, višja je stopnja demokratičnosti.
Stopnja demokratičnosti je manjša na področjih, kjer gre za pristojnosti državnih organov,
večja pa na področju, kjer gre za socialne javne službe, ki se izvajajo v javnih zavodih.
Pravnost-na področju delovnih in socialnih razmerij je pomembno, da pravna ureditev
varuje temeljni pravni položaj subjektov ter razmerij, ter zagotavlja legitimne temelje za
pogodbeno urejanje in uveljavljanje pravic, obveznosti in odgovornosti zaposlenih v
zunajsodnih in sodnih postopkih.
Pomembne so omejitve
Normativna ureditev in
spoštovanje človekovih
zagotavljanje skladnosti
predpisov.

delodajalčeve normativne, direktivne in disciplinske oblasti.
nadzor nad izvajanjem pravne ureditve morata zagotavljati
pravic in temeljnih svoboščin, z vsebinskega vidika pa
predpisov z ustavnimi vrednostnimi izhodišči in namenom

Izvajanje norm in nadzor temelji na tem, da je Slovenija pravna in socialna država
(2.člen Ustave RS).
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Kvaliteto »pravnosti« države je treba ocenjevati tudi po značilnostih dejanskega izvajanja
delovnopravnih norm v praksi. S tega vidika je pomemben obstoj in delovanje institucij, ki
skrbijo za izvajanja predpisov. Na področju delovnega prava gre za različne državne
organe, kot so inšpekcija dela, delovna in socialna sodišča, varuh človekovih pravic idr.
Pri tem je zelo pomembna hiarhičnost pravnih norm, od ustavnih do ratificiranih
mednarodnih pogodb, ki so po določilih 8. člena Ustave RS lahko neposredno uporabljajo.
Pomembni so predvsem nekateri temeljni akti Organizacije združenih narodov, konvencije
Mednarodne organizacije dela, akti Sveta Evrope kot je Evropska socialna listina in
Evropska konvencija o človekovih pravicah idr.
Socialno državo ustava določa kot državo za ljudi.
Za vrednotenje legitimnosti normativnega urejanja je izjemnega pomena določba 5. člena
Ustave RS, po kateri država skrbi za ohranjanje bogastva in kulturne dediščine ter
ustvarja možnosti za skladen civilizacijski in kulturni razvoj.
Enakost in enakopravnost (enakost pred zakonom) - ustava jamči v 1. odstavku
14. člena, da so vsakomur zagotovljene enake človekove pravice in temeljne svoboščine.
V razmerju posameznika do države Ustava določa, da so vsi pred zakonom enaki, torej
konkretna pravna ureditev za posamezne osebe iste kategorije oseb ne more imeti
različne veljave. Drug, prav tako pomemben vidik enakopravnosti je, da pravna ureditev
brez posebnih tehtnih, to je z ustavo utemeljenih razlogov, ne sme različno obravnavati
različnih kategorij oseb v podobnih življenjskih situacijah. Država si pri urejanju delovnih
razmerij prizadeva omenjene razlike čimbolj zmanjšati in čim bolj izenačiti položaj vseh
zaposlenih v odvisnem delovnem razmerju, s tem pa v največji možni meri uveljaviti
ustavno vrednoto enakopravnosti zaposlenih.
Ravnanje z ljudmi in kaznovanje 18. in 19. člen Ustave RS določata prepoved
mučenja, nečloveškega ravnanja in ponižujočega kaznovanja ali ravnanja. Vsakdo ima
pravico do osebne svobode, ki jo je mogoče omejiti le v primerih in po postopku, ki ga
določa zakon.
Ta splošna določba je pomembna tudi na področju delovnih razmerij, ker je delodajalec
nosilec disciplinske in direktivne oblasti v razmerju do zaposlenih, zato je dolžan v celoti
upoštevati omenjeno ustavno prepoved pri uveljavljanju te oblasti. Zaposlene osebe tudi v
delovnem razmerju ohranijo pravico do osebne svobode.
Integriteta v pravnih postopkih 21. člen Ustave RS konkretizira nedopustna ravnanja,
ki so prepovedana že v 18. členu Ustave.
Z vidika delovnih in socialnih razmerij je pomembna prepoved nedopustnih posegov v
človekovo osebnost v različnih pravnih postopkih ali med izvrševanjem kazni tako, da bi
bila njihova prostost omejena ali da bi bile žrtve izsiljevanja priznanj in izjav.
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Ta ustavna prepoved je pomembna na področju delovnih in socialnih razmerij, ker obstaja
nevarnost zlorab ali neustavne rabe delodajalčeve oblasti v različnih delovno pravnih
postopkih, kot so zlasti disciplinski postopek, postopek ugotavljanja delavčeve
nezmožnosti in v drugih postopkih uveljavljanja in varstva pravic zaposlenih. Delodajalec
se je v teh postopkih dolžan vzdržati nečloveškega ravnanja in ponižujočega ravnanja z
ljudmi, izsiljevanja priznanj ali izjav ter omejevanje njihove prostosti.
Duševna in telesna celovitost zaposlenih določila 34. in 35. člena Ustave RS varujejo
človekovo telesno in duševno celovitost tako, da kot zavarovane dobrine omenjajo
človekovo dostojanstvo, varnost, zasebnost in osebnostne pravice. Vse te dobrine so
lahko ogrožene tudi v sferi dela in socialne varnosti. Delodajalec je, podobno kot pri
odločanju o pravnem položaju zaposlenih, tudi pri organiziranju in vodenju delovnega
procesa in pri drugih aktivnostih, ki so pomembne za položaj delavca, dolžan ravnati
humano.
Druge človekove pravice in temeljne svoboščine zaposlenih med drugimi
človekovimi pravicami in temeljnimi svoboščinami je treba omeniti tajnost pisem in drugih
občil zaposlenih, ko oseba prejema pošto in sporočila na naslov delodajalca. Delodajalec
je dolžan varovati osebne podatke zaposlenih (38. člen Ustave RS). Ne sme kršiti pravice
zaposlenih oseb do prostega izražanja misli, govora in javnega nastopanja (1. odstavek
39. člena Ustave RS).
Pravno varstvo pravic načelo zunajsodnega in sodnega varstva Ustava RS v 22.
členu določa norme o enakem varstvu pravic ljudi v postopkih pred državnimi organi in
nosilci javnih pooblastil.
V 23. členu omenja pravico državljanov do sodnega varstva pred neodvisnim,
nepristranskim in z zakonom ustanovljenim sodiščem.
Tako je na področju delovnih in socialnih razmerij v skladu z Ustavo zagotovljeno sodno
varstvo. Sodno funkcijo izvajajo neodvisna in nepristranska delovna in socialna sodišča oz.
sodniki.
Načelo svobode dela določila 49. člena Ustave RS urejajo svoboščino oseb oz.
vsakogar, da prosto odloča o vprašanjih lastnih delovnih aktivnosti. Vsebina ustavnega
načela svobode dela je v prvi vrsti pravica oseb, da prosto izbirajo zaposlitev in pravica
vsakogar, da mu je pod enakimi pogoji dostopno vsako delovno mesto.
Prostost pri izbiri zaposlitve je ustavna vrednostna kategorija, ki ima tudi v času zaposlitve
za delavca pravne učinke. Delavec opravlja tisto delo za katero je sklenjeno delovno
razmerje in ne drugo. S tega vidika obstajajo omejitve pri določanju širine delovnih mest
ali področij dela v splošnih aktih, pri premestitvah in podobno.
Zdravje in varnost pri delu- ustava nalaga državi obveznost, da skrbi za zdravo
življenjsko okolje (72. člen Ustave RS). Zdravo življenjsko okolje je predmet zakonskega
urejanja, s tem da zakon ob upoštevanju omenjene vrednote določa pogoje in način za
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opravljanje gospodarskih in drugih dejavnosti. Položaj zaposlenih mora biti v zvezi s tem
urejen tako, da zaposlenim zagotavlja omenjeno pravico.
Pluralizem predstavništev socialnih partnerjev in njihovih aktivnosti Ustava
ustvarja pogoje za socialen dialog tako, da subjektom ekonomskih in socialnih razmerij
zagotavlja ustavni položaj. Zaposlenim je priznana kot temeljna »kolektivna pravica«, da
prosto ustanavljajo in organizirajo svobodno delujoče sindikate ter da so vanje prosto
vključujejo (76. člen Ustave RS).
Gre za pravico zaposlenih, da v organizacijah »sodelujejo pri upravljanju« na način in pod
pogoji, ki jih določa zakon (75. člen Ustave). To je pravica, ki jo pravni red ustanavlja, da
bi vsem zaposlenim v organizaciji omogočil ustvarjalni dialog z delodajalci, kjer je dialog
koristen (Vodovnik, 2001, str.23).

4.2 SKUPNA NAČELA SISTEMA JAVNEGA USLUŽBENCA
Delovanje in zaposlovanje v javni upravi temelji na določenih načelih. V javnem sektorju
je delodajalec država, lokalna skupnost ali druga oseba javnega prava, zato je še bolj
pomembno, da se varuje vrednote enake dostopnosti do službe za razliko od zasebnega
sektorja.
V prvem delu so navedene skupne osnove sistema javnih uslužbencev, ki veljajo za vse
zaposlene v javnem sektorju, drugi del pa velja le za javne uslužbence v državnih organih
in upravah lokalnih skupnosti.
Skupna načela :
Načelo enake dostopnosti zaposlovanje javnih uslužbencev se izvaja tako, da je
zagotovljena enakopravna dostopnost delovnih mest za vse zainteresirane kandidate pod
enakimi pogoji, in da je zagotovljena izbira kandidata, ki je najbolj strokovno usposobljen
za opravljanje nalog na delovnem mestu.
Načelo zakonitosti javni uslužbenec izvršuje javne naloge na podlagi in v mejah ustave,
ratificiranih in objavljenih mednarodnih pogodb, zakonov in podzakonskih predpisov.
Omogoča razvoj profesionalnosti in objektivnosti ter kakovosti dela, javnim uslužbencem
pa zagotavlja varovanje njihovih poklicnih interesov. Načelo je izvedeno iz standarda
zakonitega in pravilnega opravljanja dela in tvori celoto z načelom strokovnosti.
Načelo strokovnosti javni uslužbenec izvršuje javne naloge strokovno, vestno in
pravočasno. Pri svojem delu ravna po pravilih stroke in se v ta namen stalno usposablja in
izpopolnjuje, pri čemer pogoj za strokovno izpopolnjevanje in usposabljanje zagotavlja
delodajalec.
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Načelo častnega ravnanja javni uslužbenec mora ravnati pri izvrševanju javnih nalog
častno, v skladu s pravili poklicne etike in standardi vzornega obnašanja. To načelo
zagotavlja uporabnikom, da bodo obravnavani spoštljivo.
Načelo omejitve in dolžnosti v zvezi s sprejemanjem daril javni uslužbenec, ki
opravlja javne naloge, ne sme sprejemati daril v zvezi z opravljanjem službe, razen
protokolarnih in priložnostnih daril manjše vrednost. Za darila manjše vrednosti se štejejo
darila, katerih vrednost ne presega 15.000 tolarjev (ZJU, 11. člen), znesek preračunano
znaša cca. 62,59 EUR. Skupna vrednost v posameznem letu ne sme presegati 30.000
tolarjev (ZJU, 11. člen), kar je preračunano cca. 125,19 EUR.
Za protokolarna darila se štejejo darila funkcionarjev ali javnih uslužbencev drugih držav
in mednarodnih organizacij, dana ob obiskih, gostovanjih ali drugih priložnostih, ter druga
darila, dana v podobnih okoliščinah.
Prepoved oz. omejitev velja tudi za zakonca javnega uslužbenca, osebo, s katero javni
uslužbenec živi v zunajzakonski skupnosti, in njegove otroke, starše ter osebe, ki živijo z
njim v skupnem gospodinjstvu.
Javni uslužbenec je dolžan darovalca opozoriti, da darila, ki presegajo vrednost iz prvega
odstavka, postanejo last delodajalca. Če darovalec pri darilu vztraja, je javni uslužbenec
dolžan dati darilo delodajalcu oz. organu delodajalca, ki je pooblaščen, da z njim
razpolaga.
Podatki o sprejetem darilu, njegovi vrednosti, osebi, od katere je darilo sprejeto, in drugih
okoliščinah se vpišejo v seznam daril. Podatke za vpis je dolžan sporočiti javni uslužbenec,
ki je darilo prejel.
Način razpolaganja z darili, način vodenja seznama in druga vprašanja v zvezi z
omejitvami in dolžnostmi za organe državne uprave, pravosodne organe, uprave lokalnih
skupnosti in osebe javnega prava v zvezi z darili predpiše vlada z uredbo. V uredbi je
določeno, da se darila do določene vrednosti ne vpisujejo v seznam.
Načelo zaupnosti javni uslužbenec mora varovati tajne podatke ne glede na to, kako jih
je izvedel. Dolžnost varovanja velja tudi po prenehanju delovnega razmerja dokler
delodajalec javnega uslužbenca te dolžnosti ne razreši.
Načelo odgovornosti za rezultate sili javne uslužbence, da kvalitetno, hitro in
učinkovito izvršujejo zaupane javne naloge in vzpostavlja odgovornost za rezultate
njihovega dela.
Načelo dobrega gospodarjenja javni uslužbenec mora gospodarno in učinkovito
uporabljati javna sredstva s ciljem doseganja najboljših rezultatov ob enakih stroških oz.
enakih rezultatih ob najnižjih stroških.
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Načelo varovanja poklicnih interesov delodajalec mora javnega uslužbenca varovati
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 in obveznostmi iz delovnega razmerja. Če se v sodnem postopku javnemu
uslužbencu stroški povrnejo, jih javni uslužbenec povrne delodajalcu. Način zagotavljanja
plačane pravne pomoči iz tega odstavka določi vlada.
Načelo prepovedi nadlegovanja prepovedano je vsako fizično, verbalno ali neverbalno
ravnanje ali vedenje javnega uslužbenca, ki temelji na katerikoli osebni okoliščini in
ustvarja zastrašujoče, sovražno, ponižujoče, sramotno ali žaljivo delovno okolje za osebo
ter žali njeno dostojanstvo.

4.3 POSEBNE DOLOČBE ZA JAVNE USLUŽBENCE V DRŽAVNIH ORGANIH
IN UPRAVAH LOKALNIH SKUPNOSTI
Posebne določbe :
Načelo javnega natečaja zapoveduje uradnikom obvezen izbirni postopek preko
javnega natečaja, razen v primerih, ko je z zakonom drugače določeno. V postopku
javnega natečaja se kandidati obravnavajo enakopravno; izbira se opravi na podlagi
izkazane boljše strokovne usposobljenosti. Javni natečaj zagotavlja enakopraven dostop
do vseh služb v javni upravi pod enakimi pogoji in s tem preprečuje pojave, kot so zveze
in poznanstva, politično kadrovanje in korupcija.
Načelo politične nevtralnosti in nepristranskosti uradnik mora izvrševati javne
naloge v javno korist, politično nevtralno in nepristransko. To načelo ščiti uradnike pred
nedovoljenimi posegi v njihov položaj in področje njihovega strokovnega dela ter jim
narekuje, da izvršujejo naloge nepristransko in v korist vseh državljanov.
Načelo kariere omogoča uradniku kariero z napredovanjem. Kariera je odvisna od
strokovne usposobljenosti in drugih delovnih in strokovnih kvalitet ter od rezultatov dela
in se ne uresničuje avtomatično s potekom določenega časa.
Načelo prehodnosti zagotavlja možnost, da je pod zakonsko določenimi pogoji javni
uslužbenec premeščen na drugo delovno mesto v okviru organov. S tem zakon pospešuje
mobilnost zaposlenih, ki je v korist javnih uslužbencev in delodajalcev. Omogočena je
premestitev po želji javnega uslužbenca in premestitev zaradi delovnih potreb mimo
njegove volje.
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Načelo odprtosti do javnosti organ obvešča javnost o svojem delovanju in o rezultatih
opravljenega dela uradnikov na način, določen z zakonom in podzakonskimi predpisi.
Etični kodeks ministrov in državnih sekretarjev ter kodeks ravnanja javnih
uslužbencev vlada je svoje najvišje funkcionarje zavezala k spoštovanju posebnega
etičnega kodeksa, ki ga morajo podpisati vsi kandidati za ministre in državne sekretarje še
pred svojim imenovanjem. Tako se med drugim zavežejo, da bodo delovali v skladu s
temeljnimi vrednotami spoštovanja človekovega življenja in dostojanstva, svobode,
poštenja, pravičnosti, solidarnosti in domoljubja. Svoje obveznosti morajo opravljati
učinkovito, pošteno in prizadevno, z javnimi sredstvi pa ravnati gospodarno, tako da je z
njihovo porabo dosežen čim boljši učinek.
Kodeks ravnanja javnih uslužbencev je dokument, ki velja za vse javne uslužbence. To so,
kot pravi kodeks, osebe, ki so zaposlene pri državnih organih, upravah samoupravnih
lokalnih skupnosti, javnih skladih, javnih agencijah in drugih osebah javnega prava, ki
pretežno izvajajo upravne naloge. Sprejela ga je Vlada RS v začetku leta 2001 na podlagi
predloga Sveta Evrope.
Je sestavni del načel izvrševanja javnih nalog od trenutka, ko javni uslužbenec potrdi, da
je bil z njim seznanjen, vsak javni uslužbenec pa je dolžan storiti vse potrebno, da se
ravna po določbah kodeksa. Namen kodeksa je opredeliti načela opravljanja javnih nalog,
po katerih se morajo ravnati javni uslužbenci, služil pa naj tudi kot pripomoček javnim
uslužbencem za uresničevanje navedenih standardov.
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5 ZAPOSLITEV V ZASEBNEM SEKTORJU

Zaposlovanje v zasebnem sektorju je lažje od zaposlitve v javnem sektorju. Pri
zaposlovanju delavcev v gospodarskih dejavnostih prevladuje kriterij subjektivitete,
medtem ko v javnem sektorju celoten postopek poteka po strogem, določenem
zaporedju.
Vsak posameznik mora poznati osnovni koncept pri zaposlovanju, kaj mora pogodba
vsebovati, kaj so njegove pravice in dolžnosti. Le tako se lahko sami zavarujemo pred
kršitvami. V mediju smo priča velikim krivicam, ki se dogajajo delavcem, še posebej na
področju storitev.
S pogodbo o zaposlitvi se sklene delovno razmerje (ZDR, 9.člen).
Poznamo individualno in kolektivno pogodbo o zaposlitvi.

5.1

INDIVIDUALNA DELOVNA RAZMERJA IN POGODBA O ZAPOSLITVI

Individualno delovno razmerje je razmerje med delavcem in delodajalcem, ki je
utemeljeno na sklenjeni pogodbi o zaposlitvi. Pogodba o zaposlitvi je osrednji institut
delovnega prava. Je pravna podlaga za nastanek delovnega razmerja med posameznim
delavcem in delodajalcem.
V slovenski pravni ureditvi najširši krog vprašanj delovnih razmerij obravnava Zakon o
delovnih razmerjih (ZDR). Ta zakon ureja individualna delovna razmerja v zasebnem in
javnem sektorju, razen če zakon ne določa drugače.
Najpomembnejši predpis, ki krovno ureja delovna razmerja zaposlenih v javnem sektorju
je Zakon o javnih uslužbencih (ZJU). Pomembno je, da za delovna razmerja javnih
uslužbencev ter za pravice in dolžnosti iz delovnega razmerja veljajo splošni delovnopravni
predpisi, torej tudi ZDR in kolektivne pogodbe, razen če ZJU ali drug zakon ne določa
drugače. Plačo v javnem sektorju ureja Zakon o sistemu plač v javnem sektorju (ZSPJS).
Temeljna vprašanja v zvezi s pogodbo o zaposlitvi, ki jih ureja ZDR:
-

splošna vprašanja (ZDR, 9.-15. člen)
oblika pogodbe o zaposlitvi (ZDR, 15.- 17.člen)
stranke pogodbe o zaposlitvi (ZDR, 17.- 22.člen)
pogodbena svoboda (ZDR, 22.- 27.člen)
vsebina pogodbe o zaposlitvi (ZDR, 27.- 31.člen)
pravice in obveznosti strank pri sklepanju pogodbe o zaposlitvi (ZDR, 31.- 41.člen)
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-

obveznosti delodajalca (ZDR, 41.-47.člen)
sprememba ali sklenitev nove pogodbe o zaposlitvi zaradi spremenjenih okoliščin
(ZDR, 47.-51.člen)
suspenz pogodbe o zaposlitvi (ZDR, 51.člen)
posebnosti pogodb o zaposlitvi (ZDR, 52.-73. člen)
sprememba delodajalca (ZDR, 73.-75.člen)
prenehanje pogodbe o zaposlitvi (ZDR, 75.-120.člen)

S pogodbo o zaposlitvi se delavec zaveže delodajalcu nuditi svoje delo, delodajalec pa mu
je zato dolžan plačati. Delo in plačilo sta bistvena elementa pogodbe o zaposlitvi.

5.2

KOLEKTIVNA DELOVNA RAZMERJA IN POGODBA O ZAPOSLITVI

Kolektivna delovna razmerja proučujejo tematiko o industrijskih delovnih razmerjih. To so
razmerja med delodajalci, organizacijami delavcev ter državo pri usklajevanju interesov na
ekonomsko-socialnem področju.
Ekonomsko-socialni svet je državna institucija, v kateri se vodi organiziran dialog med
socialnimi partnerji. Je tristranski organ socialnih partnerjev in Vlade Republike Slovenije,
ustanovljen zato, da obravnava vprašanja in ukrepe, povezane z ekonomsko in socialno
politiko in druga področja dogovarjanja partnerjev.
V kolektivnih razmerjih se ukvarjamo s pravnim položajem socialnih partnerjev v
socialnem dialogu ter vlogo države v razmerjih med delodajalci, delavci in vlado.
Položaj delavcev je urejen s predpisi, kolektivnimi sporazumi ter splošnimi akti
delodajalca.
Normative kolektivnega dogovarjanja določa Zakon o kolektivnih pogodbah (v
nadaljevanju ZKoIP z dne 12. april 2006). Zakon ureja stranke, vsebino, postopek
sklenitve kolektivne pogodbe, njeno obliko, veljavnost in prenehanje. Za ostala vprašanja,
ki niso urejena v ZkoIP, se smiselno uporabljajo splošna pravila civilnega prava.
Kolektivne pogodbe podrobneje določajo nekatere pravice in obveznosti delavcev in
delodajalcev, ki jih zakon ne definira in jih prepušča kolektivnim dogovarjanjem.
Kolektivne pogodbe ne smejo ožiti pravic delavcev, ki jih predpisujejo določbe zakonov.
Lahko jih določijo v širšem obsegu. Delodajalec ne sme s kasneje sklenjenimi kolektivnimi
pogodbami ožiti pravic in varstva zaposlenih. Spoštovati mora že prej dogovorjene
pravice, ki so bile dosežene v procesih kolektivnega dogovarjanja.
Kolektivne pogodbe veljajo za čas, ki ga stranki določita v sami kolektivni pogodbi. Veljati
začnejo po objavi v Uradnem listu. Učinkovati prenehajo z objavo prenehanja kolektivne
pogodbe, če je sklenjena za nedoločen čas.
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Možna je tudi odpoved kolektivne pogodbe, ki mora biti z zakonom ali kolektivno pogodbo
določena vnaprej.
V Sloveniji je v veljavi Splošna kolektivna pogodba za gospodarske dejavnosti in številne
kolektivne pogodbe, ki veljajo za posamezne dejavnosti in organizacije. Na področju
negospodarstva je v veljavi kolektivna pogodba za negospodarske dejavnosti in številne
pogodbe za različne negospodarske dejavnosti, ki zajema javne službe. Na tem področju
so sprejete tudi nekatere poklicne pogodbe (Vodovnik, 2001, str.57).
Pomemben je Zakon o sodelovanju delavcev pri upravljanju, ki temelji na 75.členu Ustave
RS. Zakon daje delavcem pravico in možnost, da izvolijo svet delavcev, v manjših
organizacijah pa sindikalne zaupnike.
Stavka je na podlagi 77. člena Ustave RS ustavno priznana pravica. Ravnanje zaposlenih
je omejeno s splošno pravnimi načeli, po katerih nikomur ne sme povzročiti škode. Ustava
določa, da se pravica do stavke omeji, če to zahteva javna korist. Stranke v sporu so
dolžne poskusiti razrešiti spore s sporazumevanjem. Stavka ne sme ogrožati varnosti ljudi
ali premoženja in »nenadomestljive pogoje« za življenje in delo. Prav tako ne sme ogroziti
izpolnjevanja mednarodnih obveznosti. Kot ustavna in splošna pravica je zajamčena vsem
kategorijam zaposlenih (Vodovnik, 2001, str.62).
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6 SKLENITEV
SEKTORJU

DELOVNEGA

RAZMERJA

V

ZASEBNEM

Delovno razmerje je pravno razmerje, ki nastane med delavcem in delodajalcem in v
katerega se delavec vključi z namenom, da bo v njem opravljal delo:
-

odplačno (za plačilo),
osebno,
nepretrgano,
po navodilih delodajalca,
pod nadzorom delodajalca (ZDR, 4.člen)

6.1 PRAVICE IN OBVEZNOSTI STRANK PRI SKLEPANJU POGODBE O
ZAPOSLITVI
Delodajalec, ki zaposluje nove delavce, mora prosta delovna mesta javno objaviti. Objava
prostega delovnega mesta mora vsebovati pogoje za opravljanje dela in rok za prijavo, ki
ne sme biti krajši od osmih dni.
Za javno objavo se šteje objava v uradnih prostorih Zavoda Republike Slovenije za
zaposlovanje, v sredstvih javnega obveščanja...
Posebej je potrebno upoštevati v objavi enako obravnavanje glede na spol. Delodajalec ne
sme prostega delovnega mesta objaviti samo za moške ali samo za ženske, razen, če je
določen spol nujen za opravljanje dela.
Delodajalec, ki ima zaposlene delavce za določen čas oz. s krajšim delovnim časom in
zaposluje na prosta delovna mesta za nedoločen čas oz. s polnim delovnim časom, mora o
prostih delovnih mestih oz. o javni objavi prostih delovnih mest pravočasno obvestiti
delavce na oglasnem mestu na sedežu delodajalca (23. člen ZDR).
Izjemoma se lahko pogodba o zaposlitvi sklene brez javne objave, če gre za:
- spremembo okoliščin z istim delodajalcem,
- sklenitev delovnega razmerja s štipendistom,
- zaposlitev invalida (v skladu s posebnim zakonom),
- zaposlitev za določen čas do treh mesecev,
- zaposlitev osebe, ki je bila pri delodajalcu že zaposlena za določen čas ali s krajšim
delovnim časom,
- zaposlitev družbenika v pravni osebi oz. družinskih članov - fizične osebe,
- zaposlitev voljenih in imenovanih funkcionarjev in drugih oseb, vezanih na mandat
funkcije ali organa,
- zaposlitev poslovodnih oseb in prokuristov,
- drugih z zakonom predvidenih primerov.
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6.1.1 PRAVICE IN OBVEZNOSTI DELODAJALCA OB IZBIRI KANDIDATA
Delodajalec sme zahtevati predložitev dokazil o izpolnjevanju pogojev. V postopku izbire
ima delodajalec pravico zahtevati le tista dokazila, ki se nanašajo na izpolnjevanje pogojev
za opravljanje dela. Izrecno pa je prepovedano, da bi delodajalec od kandidata zahteval
podatke o družinskem in zakonskem stanu, načrtovanju družine in o nosečnosti.
Lahko preizkusi kandidatovo sposobnost in znanje. Kandidata sme na svoje stroške poslati
na zdravstveni pregled na podlagi Zakona o varnosti in zdravju pri delu.
Delodajalec mora kandidata seznaniti z delom, pogoji dela, pravicami in obveznostmi
delavca in delodajalca za delo oz. delovno mesto za katero se sklepa pogodba o zaposlitvi.

6.1.2 PRAVICE IN OBVEZNOSTI KANDIDATA OB NOVI ZAPOSLITVI
Kandidat sme odkloniti odgovore na vprašanja, ki niso povezana z delom.
Kandidat mora delodajalcu predložiti dokazila o izpolnjevanju pogojev za opravljanje dela,
obvestiti delodajalca o njemu znanih dejstvih, pomembnih za delovno razmerje. Kandidat
mora obvestiti delodajalca o njemu znanih drugih okoliščinah, ki ga kakorkoli
onemogočajo ali bistveno omejujejo pri izvrševanju obveznosti iz pogodbe ali ki lahko
ogrožajo življenje in zdravje oseb, s katerimi pri izvrševanju svojih obveznosti prihaja v
stik.
Neizbranega kandidata mora delodajalec v osmih dneh po sklenitvi pogodbe o zaposlitvi
pisno obvestiti o tem, da ni izbran. Na njegovo zahtevo mu mora vrniti tudi vse
dokumente, ki jih je predložil kot dokazila.

6.2 POGOJI ZA SKLENITEV DELOVNEGA RAZMERJA
Delavec, ki sklene pogodbo o zaposlitvi, mora izpolnjevati predpisane, s kolektivno
pogodbo ali splošnim aktom delodajalca določene oz. s strani delodajalca zahtevane in
objavljene pogoje za opravljanje dela (20. člen ZDR).
Delodajalec je dolžan s splošnim aktom določiti pogoje za opravljanje dela na
posameznem delovnem mestu.
S pogodbo o zaposlitvi se sklene delovno razmerje.
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Zakon določa pogodbeno načelo delovnega razmerja, tako da pogodbo o zaposlitvi
opredeljuje kot posebno pogodbo delovnega prava, s katero se to razmerje sklene. Zakon
tudi natančno določa, kdaj začnejo učinkovati pravice, obveznosti in odgovornosti delavca
ter kdaj se delavec vključi v socialno zavarovanje. To se zgodi z dnem nastopa dela,
dogovorjenim v sami pogodbi, če takega dogovora ni, pa se kot datum nastopa šteje
datum sklenitve pogodbe o zaposlitvi. To velja tudi v primeru, ko delavec iz opravičenih
razlogov na ta dan ne začne delati (Belopavlovič, 2003, str. 34).
Ob sklenitvi delovnega razmerja je delodajalec dolžan delavca vključiti v socialno
zavarovanje. Obveznosti prijave temelji na predpisih o matični evidenci zavarovancev in
uživalcev pravic iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja, s katerim je za prijavo
določen 8dnevni rok. Delovno razmerje je po svoji naravi trajno razmerje, zato se
pogodba o zaposlitvi praviloma sklepa za nedoločen čas. Če trajanje razmerja v pogodbi ni
posebej določeno, se domneva, da je bila pogodba o zaposlitvi sklenjena za nedoločen
čas. Izjeme od tega pravila oz. primere, ko je delovna razmerja mogoče sklepati za
določen čas, zakon izrecno ureja v 52. in 53. členu (Belopavlovič, 2003, str.35).
Pravice in obveznosti na podlagi opravljanja dela v delovnem razmerju in vključitev v
socialno zavarovanje na podlagi delovnega razmerja se začnejo uresničevati z dnem
nastopa dela, dogovorjenim v pogodbi o zaposlitvi.
Delodajalec je dolžan delavca prijaviti v obvezno pokojninsko, invalidsko, zdravstveno
zavarovanje in zavarovanje za primer brezposelnosti v skladu s posebnimi predpisi in mu
izročiti fotokopijo v 15 dneh od nastopa dela (9. člen ZDR).
Pogodbo o zaposlitvi smejo skleniti osebe, ki so dopolnile starost 15 let.

6.3

POGODBA O ZAPOSLITVI

Pogodba o zaposlitvi je temelj za vzpostavitev delovnega razmerja (Vodovnik, 2006, str.
95).
Že v splošnih določbah o pogodbi o zaposlitvi (10. člen) je določeno pravilo, da se
pogodba o zaposlitvi sklepa za nedoločen čas. To predstavlja eno od značilnosti delovno
pravne narave pogodbe o zaposlitvi. Zaradi te značilnosti, ki je poudarjena tudi v
mednarodnih dokumentih predvsem z vidika varstva pred zaposlovanjem za določen čas
in proti izigravanju določil o odpuščanju delavcev, se poudarja obveznost, da mora biti
navedba o obstoju delovnega razmerja le za določen čas pisno izražena že ob nastanku
pogodbenega razmerja. Kot posledica pomanjkanja obličnosti se zakonsko vzpostavlja
domneva, da je bilo delovno razmerje sklenjeno za nedoločen čas. To sestavino pogodbe
o zaposlitvi tudi izrecno poudarja Direktiva Sveta EU ob obveznostih delodajalca, da
informira delavce o pogojih zaposlitve (dr. Mežnar, Plešnik, 2002).
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Pogodba o zaposlitvi za določen čas je eden izmed institutov, ki zagotavlja fleksibilnost
delovnega razmerja, vendar pa se njena preširoka uporaba lahko kaj hitro sprevrže v
izigravanje določil o odpuščanju delavcev, ki delavcem ob odpovedi zagotavljajo pravice,
kot so odpovedni rok in odpravnine. Interesi delodajalcev in delavcev so pri sklepanju
pogodbe o zaposlitvi za določen čas različni. To nakazujejo različne ureditve tega instituta
v posameznih evropskih državah. Po dolgotrajnem usklajevanju s socialnimi partnerji je
zakon sklepanje pogodb o zaposlitvi za določen čas omejil časovno in tudi po vsebini
(Belopavlovič, 2003, str.40).
Razlogi, ki omogočajo sklenitev pogodbe za določen čas so:
-

-

-

-

izvrševanje dela, ki po svoji naravi traja določen čas,
nadomeščanje začasno odsotnega delavca,
začasno povečan obseg dela,
zaposlitev tujca ali osebe brez državljanstva, ki ima delovno dovoljenje za določen
čas, razen v primeru osebnega delovnega dovoljenja,
poslovodne osebe,
opravljanje sezonskega dela,
delavca, ki sklene pogodbo o zaposlitvi za določen čas zaradi priprave na delo,
usposabljanja ali izpopolnjevanja za delo, oziroma izobraževanja,
zaposlitev za določen čas zaradi dela v prilagoditvenem obdobju na podlagi
dokončne odločbe in potrdila pristojnega organa, izdane v postopku priznavanja
kvalifikacij po posebnem zakonu,
opravljanje javnih del oz. vključitev v ukrepe aktivne politike zaposlovanja v skladu
z zakonom,
pripravo oz. izvedbo dela, ki je projektno organizirano,
delo, potrebno v času uvajanja novih programov, nove tehnologije ter drugih
tehničnih in tehnoloških izboljšav delovnega procesa ali zaradi usposabljanja
delavcev,
voljene in imenovane funkcionarje oz. druge delavce, ki so vezani na mandat
organa ali funkcionarja v lokalnih skupnostih, političnih strankah, sindikatih,
zbornicah, društvih in njihovih zvezah,
druge primere, ki jih določa zakon oz. kolektivna pogodba na ravni dejavnosti

Zakon opredeljuje vrsto drugih pogodb glede na namen sklenitve kot so npr. Pogodba o
zaposlitvi zaradi opravljanja javnih del, pogodba o zaposlitvi s krajšim delovnim časom,
pogodba o zaposlitvi za opravljanje dela na domu, pogodba o zaposlitvi s poslovodnimi
osebami.
Med splošnimi določbami je potrebno opozoriti tudi na 11. člen ZDR, ki določa, da se, če z
zakonom ni drugače določeno, glede sklepanj, veljavnosti, prenehanja in drugih vprašanj
pogodbe o zaposlitvi smiselno uporabljajo pravila civilnega prava. Posebej pa kaže
opozoriti tudi na drugi odstavek citiranega člena, ki pravi, da se ob ugotovljenih elementih
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delovnega razmerja, mora skleniti pogodba o zaposlitvi in ne kakršnakoli druga civilna
pogodba.

6.3.1 OBLIKA POGODBE
Pogodbo o zaposlitvi je treba skleniti v pisni obliki. Kljub predpisani obliki pogodbe pa
kršitev te določbe ne pomeni neveljavnosti pogodbe. Na zahtevo sindikatov je bilo v zakon
vneseno določilo, da mora delodajalec delavcu izročiti pisni predlog pogodbe o zaposlitvi
praviloma tri dni pred predvideno sklenitvijo. S tem želi delavcu omogočiti, da se lahko v
miru in temeljito seznani z vsebino pogodbe, po potrebi pa se lahko o njej tudi posvetuje
z ustreznimi strokovnjaki. Če delavcu pogodba ni bila vročena v pisni obliki, jo lahko
zahteva kadarkoli v času trajanja delovnega razmerja (Belopavlovič, 2003, str.35).
Pogodba o zaposlitvi vsebuje obvezne in tudi neobvezne prvine. Ob tem sta stranki dolžni
upoštevati tudi pravne vire, ki urejajo delovna razmerja.
Med pomembnejšimi obveznimi prvinami, ki jih običajno določa zakonska ureditev, so npr:
-

naziv delovnega mesta oz. vrsta dela s kratkim opisom poslov,
kraj in čas opravljanja dela itn.

Označitev delovnega mesta je bistvena za ustrezno določanje osnovne plače, urejanje ter
ugotavljanje drugih pravic in obveznosti delavca, ki so urejene v pravnih virih ter vezane
na delo, ki ga oseba opravlja (Vodovnik, 2006, str. 96).

6.3.2 STRANKE POGODBE O ZAPOSLITVI
Stranki pogodbe o zaposlitvi sta delodajalec in delavec. Delodajalec je lahko vsakdo, ki
zaposluje delavca in je lahko pravna in fizična oseba. Delavec ima sposobnost skleniti
pogodbo po dopolnjeni starosti 15 let. Pogodba o zaposlitvi, sklenjena z osebo, ki še ni
dopolnila 15 let, ni veljavna.
Tuji državljani lahko sklenejo pogodbo, če izpolnjujejo pogoje po zakonu o zaposlovanju
tujcev.

6.3.3 POGODBENA SVOBODA
Zakon pojmuje pogodbeno svobodo kot svobodno odločitev delodajalca, s katerim od
kandidatov bo sklenil pogodbo o zaposlitvi. Vendar pa za pogodbe o zaposlitvi veljajo
kljub načelni pogodbeni svobodi, določene zakonske prepovedi in obveznosti upoštevanja
vnaprej danih oz. zahtevanih pogojev. To pomeni, da zakon zavezuje delavca, da
izpolnjuje pogoje za zaposlitev, kot tudi delodajalca, da lahko sklene pogodbo o zaposlitvi
samo s tistim od kandidatov, ki te pogoje izpolnjuje. Posledice kršitev teh zakonskih
določb se določajo po pravilih civilnega prava (Belopavlovič, 2003, str.36).

26

6.4 OBVEZNOSTI POGODBENIH STRANK
Med obveznosti delavca sodijo vestno opravljanje dela na delovnem mestu, za katero je
sklenil pogodbo, upoštevanje delodajalčevih navodil ter upoštevanje prepisov o varnosti in
zdravju pri delu. Med obveznosti delavca sodijo tudi prepoved škodljivega ravnanja,
varovanje poslovne skrivnosti ter prepoved konkurence med trajanjem delovnega
razmerja, v primeru dogovorjene konkurenčne klavzule pa tudi po prenehanju pogodbe o
zaposlitvi. Če spoštovanje konkurenčne klavzule onemogoča pridobitev zaslužka,
primerljivega delavčevi prejšnji plači, mu mora delodajalec ves čas spoštovanja prepovedi
mesečno izplačevati denarno nadomestilo (Belopavlovič, 2003, str.39).
Med obveznosti delodajalca zakon uvršča obveznost zagotavljanja dela in obveznost
plačila, za katero sta se stranki pogodbeno dogovorili, obveznost zagotavljanja varnih
delovnih razmer v skladu s predpisi o varnosti in zdravju pri delu ter obveznost varovanja
delavčeve osebnosti, kamor sodita varovanje dostojanstva delavca in varstvo delavčevih
osebnih podatkov (Belopavlovič, 2003, str.39).
Če ena ali druga stranka krši pogodbene obveznosti, je to razlog za odpoved pogodbe.

6.5 PRENEHANJE
POGODBE
DELOVNEGA RAZMERJA

O

ZAPOSLITVI

IN

PRENEHANJE

V delu, ki ureja prenehanje pogodbe o zaposlitvi, navaja zakon različne razloge oz. načine
prenehanja ter v zvezi s tem tudi različne pravice in obveznosti delavcev in delodajalcev.
Pogodba o zaposlitvi preneha veljati tako kot določa 75. člen ZDR:
-

s potekom časa, za katerega je bila sklenjena,
s smrtjo delavca ali delodajalca fizične osebe,
s sporazumno razveljavitvijo,
z redno ali izredno odpovedjo,
s sodbo sodišča,
po samem zakonu v primerih, ki jih določa zakon,
v drugih primerih, ki jih določa zakon.

Pogodba o zaposlitvi preneha, če umre delavec. Pogodba o zaposlitvi preneha tudi, če
umre delodajalec, ki je fizična oseba, razen če njegov naslednik nepretrgoma nadaljuje z
zapustnikovo dejavnostjo. Če je uveden stečajni postopek, naj bi imel delodajalec pravico
odpovedati pogodbo o zaposlitvi vse delavcem. Delodajalec je pri odpovedi nekoliko bolj
omejen, če je uveden postopek prisilne poravnave. V tem primeru je upravičen
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odpovedati le takemu številu delavcev, kot je vnaprej določeno v programu finančne
reorganizacije (Vodovnik, 2006, str.99).

6.5.1 PRENEHANJE POGODBE O ZAPOSLITVI SKLENJENE ZA DOLOČEN ČAS
Pogodba o zaposlitvi, sklenjena za določen čas, preneha veljati brez odpovednega roka s
potekom časa, za katerega je bila sklenjena, oz. ko je dogovorjeno delo opravljeno ali s
prenehanjem razloga, zaradi katerega je bila sklenjena.
Pogodba o zaposlitvi, sklenjena za določen čas, lahko preneha, če se pred potekom časa
po prejšnjem odstavku o tem sporazumeta pogodbeni stranki ali če nastopijo drugi razlogi
za prenehanje pogodbe o zaposlitvi v skladu z določbami zakona (77. člen ZDR).
Pogodba o zaposlitvi sklenjena za določen čas preneha s samim potekom časa, za
katerega je bila sklenjena. Preneha avtomatično, po samem zakonu, ne da bi bilo
katerikoli pogodbeni stranki za nastop te pravne posledice treba karkoli narediti, npr.
podati odpovedno izjavo. Razlika je le v tem, kako je bil čas trajanja pogodbe o zaposlitvi
ob njeni sklenitvi določen. Poudariti je treba, da mora biti pri vsaki pogodbi o zaposlitvi za
določen čas njeno trajanje in s tem tudi trenutek njenega prenehanja določen ali vsaj
določljiv že ob sami sklenitvi.
Prav to je bistvena značilnost pogodbe o zaposlitvi za določen čas, ki je zanjo
karakteristična in po kateri se razlikuje od pogodbe o zaposlitvi za nedoločen čas, kjer
trajanje pogodbe ob njeni sklenitvi ni vnaprej določeno ali določljivo.

6.5.2 PRENEHANJE POGODBE O ZAPOSLITVI SKLENJENE ZA NEDOLOČEN ČAS
Pri prenehanju pogodbe o zaposlitvi za nedoločen čas zakon loči redno odpoved (odpoved
z odpovednim rokom) in izredno odpoved (odpoved brez odpovednega roka).
Redna odpoved
Pri redni odpovedi lahko delavec odpove pogodbo brez obrazložitve, delodajalec pa mora
svojo odpoved obrazložiti ter dokazati utemeljenost odpovednega razloga.
V zvezi z odpovedjo pogodbe o zaposlitvi se kot posebej pomembno pojavlja vprašanje,
kdaj je mogoče šteti, da ima delodajalec »utemeljen razlog« za odpoved pogodbe o
zaposlitvi. V mednarodnem delovnem pravu najdemo nekatere odgovore na to vprašanje
tudi v Konvenciji MOD št. 158 o prenehanju delovnega razmerja po volji delodajalca 1982
(4/84 mp) ter Priporočilu MOD št. 119 o prenehanju delovnega razmerja, 1982. To so:
-

poslovni razlogi, kadar preneha potreba po delu delavca v organizaciji oz. pri
delodajalcu. Ob tem kaže omeniti, da predvidena ureditev ne omenja več
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»začasnih presežkov«, torej okoliščine, v katerih ne bi bilo mogoče odpovedati
pogodbe o zaposlitvi, če bi bilo delo delavca le začasno nepotrebno. Do zdaj so bili
delavci v takšnih okoliščinah upravičeni do ustreznega nadomestila plače,
delodajalec pa je bil dolžan preizkusiti možnost za sprejetje različnih ukrepov,
katerih namen je bil ohranitev zaposlitve delavcu;
-

razlog nesposobnosti, kadar delavec zaradi trajnih osebnih lastnosti ali
sposobnosti ali neizpolnjevanja posebnih pogojev, določenih z zakonom, ne more
več izpolnjevati svojih obveznosti. Dosedanja pravna ureditev v zvezi s to tematiko
je urejala ugotavljanje delavčevega neznanja oz. nezmožnosti, da bi ustrezno
opravljal delo ter dosegal pri tem ustrezne rezultate;

-

krivdne razloge, kadar delavec tako krši svoje obveznosti, da delovnega
razmerja ni mogoče nadaljevati.

Ob prenehanju delovnega razmerja je delavec upravičen do odpovednega roka v vseh
primerih redne odpovedi, vendar je trajanje odpovednega roka odvisno od odpovednega
razloga (krivdni, poslovni, nesposobnosti delavca). Obstaja možnost dogovora med
delavcem in delodajalcem o plačilu denarnega nadomestila delavcu namesto odpovednega
roka.
Izredna odpoved
Izredno odpoved pogodbe o zaposlitvi lahko poda katerakoli od pogodbenih strank pod
pogojem, da obstajajo z zakonom določeni odpovedni razlogi in da ob upoštevanju vseh
okoliščin in interesov obeh strank nadaljevanje delovnega razmerja do izteka
odpovednega roka oz. do poteka časa, za katerega je bila pogodba sklenjena ni več
mogoče. Gre za primere, ko so odnosi tako zaostreni, da nadaljnje razmerje ni mogoče
(Belopavlovič, 2003, str.50).
Med odpovedne razloge na strani delodajalca, ki dopuščajo, da delavec izredno odpove
pogodbo o zaposlitvi, zakon uvršča:
-

nezagotavljanje dela in neizplačevanje nadomestila plače,
izplačevanje bistveno zmanjšanega plačila za delo,
ponavljajoče se ali večkratno nepravočasno izplačevanja plačila za delo,
nezagotavljanje varnosti in zdravja pri delu,
žaljivo in diskriminatorno ravnanje glede na spol,
spolno nadlegovanje.

Med odpovedne razloge na strani delavca, ki dopuščajo, da delodajalec izredno odpove
pogodbo o zaposlitvi, so po zakonu naslednji:
- če delavec krši pogodbeno ali drugo obveznost iz delovnega razmerja in ima
kršitev vse znake kaznivega dejanja,
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-

če delavec naklepoma ali iz hude malomarnosti huje krši pogodbene ali druge
obveznosti iz delovnega razmerja,
če delavec ne opravi uspešno poskusnega dela,
če se delavec v roku petih delovnih dni po prenehanju razlogov za suspenz
pogodbe o zaposlitvi neopravičeno vrne na delo,
če delavec v času odsotnosti z dela zaradi bolezni ali poškodbe ne spoštuje navodil
pristojnega zdravnika oz. pristojne zdravniške komisije ali, če v tem času opravlja
pridobitno delo ali brez odobritve pristojnega zdravnika oz. pristojne zdravniške
komisije odpotuje iz kraja svojega bivanja

6.5.3 ZAKLJUČNO DEJANJE DELODAJALCA OB PRENEHANJU POGODBE O
ZAPOSLITVI
Delodajalec je ob prenehanju pogodbe o zaposlitvi dolžan delavcu vrniti vse dokumente.
To so listine, pridobljene v postopku sklepanja pogodbe o zaposlitvi, in tiste, ki so bile
zbrane na temelju različnih predpisov. Na delavčevo zahtevo mu mora izdati tudi posebno
potrdilo o vrsti dela, ki ga je opravljal. V tem potrdilu je delodajalcu prepovedano navajati
podatke, ki bi mu lahko oteževali sklepanje novih pogodb o zaposlitvi (Vodovnik, 2003,
str.99).
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7 SKLENITEV DELOVNEGA RAZMERJA V JAVNEM SEKTORJU

Pomembno izhodišče sistema javnih uslužbencev je načelo enake dostopnosti do javne
službe za vse državljane. To pomeni, da nihče ne sme biti odklonjen iz razlogov, kot so
spol, rasa, veroizpoved ind. Načelo enake dostopnosti do zaposlitve v javni upravi zahteva
cel spekter skupnih standardov zaposlovanja v javni upravi, ki jih danes nimamo ne na
državni ne na lokalni ravni. Možnost enake dostopnosti do zaposlitve v javni upravi
pomeni tudi obvezen javni razpis vseh prostih mest v upravi, ki je vgrajen kot varovalo za
preprečevanje nepotizma in prijateljskih vezi pri pridobivanju delovnih mest (Haček, 2001,
str. 60).
Za zaposlene v javnem sektorju veljajo določene posebnosti pri zaposlovanju zaradi
narave njihovega dela. S svojim delom uresničujejo javni interes in uporabljajo javna
sredstva, ki se lahko uporabljajo samo za namene, določene v predpisih. Postopki
zaposlovanja so zato zahtevno in odgovorno opravilo, pri katerem je treba upoštevati
postopkovne zahteve in zadovoljiti interese za pridobitev dobrega, uspešnega ter najbolj
strokovno usposobljenega kandidata, nove zaposlitve se morajo izvajati tudi v skladu s
predpisi in predvidene morajo biti v kadrovskih načrtih.
V slovenskem sistemu javnih uslužbencev je odločilen kriterij strokovnost, saj ne poznamo
t. i. političnih uradnikov oz. je pri nas v rabi t. i. merit sistem. Politični kriteriji pridejo do
izraza v glavnem pri zasedanju funkcionarskih položajev, pri čemer velja obratno
sorazmerno načelo, da višji, kot je ta položaj, bolj so poudarjeni politični kriteriji. Uporaba
spoil sistema lahko v končni fazi pripelje do zmanjšanja strokovnosti upravnega dela ter
povzroči vrsto nestabilnosti znotraj upravnih organov (Haček, 2001, str.78).
Pri najvišjih mestih v javni upravi se pogosto uporablja kombiniran sistem izbire po
političnih in strokovnih kriterijih, saj so na teh mestih pri odločanju močno prisotni tudi
vrednostni elementi. Obstajajo nekateri argumenti, da morajo imeti osebe, ki delajo na
delovnih mestih, enako vrednostno, politično orientacijo kot njihovi politični predstojniki,
ki so del strukture politične oblasti, kot je npr. minister, sicer lahko pride med njimi do
trenj, ki imajo negativne posledice za delovanje upravnega organa (Virant, 1998, str.
198).

7.1 NAČINI PRIDOBITVE KANDIDATOV
Ponavadi si pridobivanje kandidatov za zaposlitev predstavljamo zelo poenostavljeno. Na
osnovi sistematizacije delovnih mest se za prosto delovno mesto objavi razpis in se nato
izbere kandidata. Vendar takšno ravnanje ni primerno niti ni tako preprosto. Če želijo
pridobiti najboljšega kandidata, je potrebno mnogo več.
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Predno se odločimo za razpis, se je potrebno vprašati, ali je to delovno mesto sploh še
aktualno, ali bi enak uspeh dosegli s prerazporeditvijo del na druge zaposlene, ali je
mogoče del nalog opustiti. Morda bi del nalog lahko avtomatizirali, del nalog bi lahko
oddali zunanjim izvajalcem po pogodbi ali pa bi jih izvajali z nadurami ali s povečanjem
intenzivnosti dela. Če odgovori na ta zastavljena vprašanja izkažejo potrebo po novem
uslužbencu, sledi vprašanje, ali se bo novega delavca iskalo v obstoječi organizaciji ali
izven nje (Brejc, 2004, str. 40).
Odločitev o zaposlitvi novega uslužbenca sprejme predstojnik pod naslednjimi pogoji:
-

-

da se trajno poveča obseg dela, povečanega obsega dela pa ni mogoče opravljati
z obstoječim številom javnih uslužbencev oz. se ob nespremenjenem obsegu del
izprazni delovno mesto,
da ima organ zagotovljena finančna sredstva za zaposlitev,
da je delovno mesto določeno v sistematizaciji, razen v primerih, določenih z
zakonom,
da je delovno mesto prosto oz. so podane okoliščine, iz katerih izhaja, da bo
delovno mesto prosto in
da je nova zaposlitev v skladu s kadrovskim načrtom.

Sklenitev delovnega razmerja v javni upravi ureja Zakon o javnih uslužbencih (ZJU),
Zakon o delovnih razmerjih (ZDR) pa predpisuje, da se morajo prosta delovna mesta
objaviti. Za posredovanje informacij in sprejemanje prijav so pristojni organi in
organizacije, ki objavljajo prosta delovna mesta.
Ker je Slovenija 1. 5. 2004 postala polnopravna članica Evropske unije, se lahko slovenski
državljani prijavijo tudi na delovna mesta v institucijah Evropske unije.

7.1.1 INTERNO PRIDOBIVANJE KANDIDATOV
Pri internem pridobivanju kandidatov je smiselno izpostaviti pomembno pravilo, ki naj ga
poznajo vsi zaposleni. Pri iskanju uslužbencev za nova delovna mesta imajo prednost
zaposleni, ki izpolnjujejo vse zahteve za razpisana delovna mesta. Takšno ravnanje
omogoča zaposlenim, da si načrtujejo kariero znotraj organizacije, hkrati pa prisilijo
vodstvo organizacije, da razmišlja o razvoju človeških virov v lastni organizaciji. Če bi se
takoj odločili za eksterno pridobivanje kandidatov, bi lahko s tem prezrli sposobne
zaposlene, ki upravičeno pričakujejo napredovanje, in s tem ustvarili nesoglasje in
verjetnost, da bodo sposobni zapuščali organizacijo (Brejc, 2004, str. 40).
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Prednosti internega razpisa so:
-

zaposleni vidijo, da organizacija ceni njihove sposobnosti, kar posledično vpliva na
delovno uspešnost zaposlenih in vzpodbuja njihovo moralo,
notranji kandidati so nedavno bolj privrženi organizaciji in manj verjetno je, da bi
jo zapustili,
v primeru napredovanja to povečuje lojalnost zaposlenih in omogoča dolgoročno
usmerjeno kadrovanje za vodena delovna mesta,
večja je verjetnost, da bomo dobro ocenili notranjega kandidata kot zunanjega,
notranji kandidati potrebujejo manj uvajanja in usposabljanja kot zunanji
kandidati.

Slabosti internega razpisa so:
-

-

-

-

zaposleni, ki kandidirajo za prosta delovna mesta in pri tem ne uspejo, lahko
postanejo nezadovoljni, zato jih je potrebno obvestiti o tem, zakaj niso bili izbrani
in kaj morajo storiti, da bodo v prihodnje uspešnejši,
slaba stran je tudi, če organizacija nima dobro izdelanega sistema napredovanja in
razvoja kadrov, lahko se zgodi, da pri notranjem kadrovanju izberemo uslužbenca,
ki je naslednji za napredovanje, in ne uslužbenca, ki najbolj ustreza prostemu
delovnemu mestu,
če je notranji kandidat izbran za prosto delovno mesto vodje, ima lahko problem z
uveljavljanjem svoje avtoritete,
največji problem pa predstavlja vse večja zaprtost organizacije, gre predvsem za
pomanjkanje inovacij, zamisli in idej.

Če organizacija ne deluje več najbolje oz. del organizacije nazaduje in ni več uspešna na
svojem področju, je eksterni razpis boljša rešitev. Trebna je uvesti nove ljudi, z novimi
idejami in tako omogočiti organizaciji, da nadaljuje uspešno delo. Lahko je razpis zgolj
formalnost, saj je kandidat že vnaprej izbran, to pa zmanjšuje zanimanje sposobnih
kandidatov, da bi se potegovali za določeno delovno mesto.

7.1.2 OBJAVA JAVNEGA NATEČAJA
Postopek za novo zaposlitev uradnika se izvaja kot javni natečaj, postopek za novo
zaposlitev na strokovno-tehničnem delovnem mestu pa po postopku, določenem s
predpisi, ki urejajo delovna razmerja, in kolektivno pogodbo (ZJU, 7 točka 57. člena).
V slovenski javni upravi se razpisujejo delovna mesta z javnim natečajem, ki mora biti
obvezno javno objavljen, in sicer: za organe državne uprave na spletni strani ministrstva,
pristojnega za upravo; za druge državne organe in lokalne skupnosti pa na njihovih
spletnih straneh. Javni natečaj se lahko objavi tudi v Uradnem listu RS ali v dnevnem
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časopisju, potrebna pa je tudi prijava prostega delovnega mesta pri Zavodu za
zaposlovanje. Na te natečaje se lahko prijavijo vsi, ne le že zaposleni v državnih organih
in organih lokalnih skupnosti.
Vsaka objava javnega natečaja o prostem delovnem mestu mora vsebovati najmanj
naslednje podatke:
-

o
o
o
o
o
o
o

organu in o kraju opravljanja dela,
vrsti uradniškega delovnega mesta,
pogojih za opravljanje dela,
dokazilih, ki jih mora kandidat priložiti prijavi,
roku in naslovu za vlaganje prijav in o roku obveščanja o izbiri,
osebi, ki daje informacije o izvedbi natečaja,
okvirni vsebini dela (ZJU, 59. člen).

Sam postopek javnega natečaja zagotavlja varovanje enakopravne možnosti zaposlitve na
uslužbenskem mestu pod enakimi pogoji in strokovnosti javnih uslužbencev. Za razliko od
zasebnega sektorja, kjer lahko delodajalec prosto izbira med kandidati, delodajalcu v
javnem sektorju te možnosti ne bi smeli v celoti dopustiti (Virant, 1998, str. 199).

7.1.3 IZBIRNI POSTOPEK
Na razpisana delovna mesta se največkrat prijavi veliko število kandidatov, med njimi so
takšni, ki pogoje izpolnjujejo, in takšni, ki jih ne. Pristojni uslužbenec za izbiro najprej
izloči vse tiste vloge, ki so prišle prepozno, zato jih iz formalnih razlogov ne more
upoštevati, izloči pa tudi tiste vloge, iz katerih jasno izhaja, da kandidati ne izpolnjujejo
pogojev.
Tudi nepopolne vloge ne bo obravnaval ali pa bo kandidate, ki domnevno izpolnjujejo
pogoje pozval, da v določenem roku svojo vlogo dopolnijo.
Pristojni uslužbenec pregleda prispele prijave in sestavi seznam kandidatov, ki na podlagi
predloženih dokazil izpolnjujejo pogoje za sklenitev delovnega razmerja. Če je prijav
veliko, jih je smiselno razvrsti v nekaj skupin. Pomembno je, da ima čim jasnejšo
predstavo o tem, kakšen je novi sodelavec.
Na podlagi izbranih kriterijev dobimo seznam najustreznejših kandidatov. Če moramo
izbrati le enega izmed njih, uporabimo ustrezne metode. Da bi med kandidati, ki
izpolnjujejo pogoje, lahko izbrali najustreznejšega, lahko uporabimo naslednje metode
(Brejc, 2002, str. 45,46):
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-

analiza prijave in življenjepisa

Biografski podatki so že sami po sebi selekcija, kajti iz njih je mogoče razbrati, kakšne so
delovne izkušnje, zanimanja, socialne dejavnosti, navade, hobiji, družinske zadeve,
namere, vrednote, dosežki in osebne značilnosti. Življenjepis zadeva preteklost in
kandidati si prizadevajo, da prikažejo le dobre plati.
-

vprašalnik

Kandidati različno obsežno in podrobno opisujejo svoje življenje, izkušnje, zato se v
organizaciji pogosto odločajo za vprašalnik, s katerim pridobijo dodatne podatke o
kandidatih. Standardiziran vprašalnik prispeva tudi k objektivnejšim podlagam za izbiro.
-

pogovor ali intervju

Gre za najpomembnejšo obliko pri spoznavanju kandidatov. Uporabimo ga lahko le za
omejeno število kandidatov, torej tistih, ki sodijo v prvo skupino (5 do 10 kandidatov).
-

testiranje

Je postopek, s katerim poskušamo ugotoviti človekove zmožnosti v simuliranih okoliščinah
in na podlagi teh ugotovitev predvideti, kako bo kandidat uspešen pri delu, ki smo ga
namenili. Zaposlitveni testi so objektivna in standardizirana merila za pridobivanje
podatkov o interesih, znanju, sposobnostih, vedenju in drugih lastnostih posameznikov.
-

priporočila

Gre za zbiranje informacij od ljudi, ki so že tako ali drugače sodelovali s kandidatom.
Pomembna so priporočila delodajalcev, le-ta v podjetju pridobijo na več načinov in sicer
tako, da nekdanjega:
- kandidatovega delodajalca prosijo za pisno poročilo o zaposlitvi kandidata in
mnenje o njegovem značaju,
- delodajalca prosijo za posredovanje poročila prek telefona,
- delodajalca prosijo, da izpolni poslano standardizirano obliko poročila, ki zahteva
toliko časa kot prva možnost (Werther, 1989, str. 155).
-

ocenjevalni centri

So posebna vrsta selekcijskega programa, kjer skušajo ugotoviti in izmeriti ključne
razsežnosti sposobnosti. Take ocenjevalne centre uporabljajo za tista dela oz. kandidate,
kjer so potrebne sposobnosti vodenja.
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Slika 1: Postopek zaposlitve javnega uslužbenca

Vir: E-gradivo PF Maribor (2012)
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7.2 SKLENITEV DELOVNEGA RAZMERJA
Javni uslužbenec sklene delovno razmerje s pogodbo o zaposlitvi, ki vsebuje z ZJU
(53.člen) določene sestavine s področja splošnega delovnega prava.
53. člen ZJU pa v drugem odstavku določa, da mora pogodba o zaposlitvi vsebovati
naslednje sestavine:
-

-

navedbo pogodbenih strank,
navedbo organa, v katerem bo javni uslužbenec opravljal delo,
čas trajanja delovnega razmerja,
navedbo delovnega mesta oziroma položaja, na katerem bo javni uslužbenec
opravljal delo oz. podatke o vrsti dela s kratkim opisom dela,
datum začetka opravljanja dela,
kraj opravljanja dela,
določilo o tem, ali se delo opravlja s polnim ali s krajšim delovnim časom,
druge podatke, ki jih določa ta zakon ali področni zakon, ki ureja položaj javnih
uslužbencev v organih,
določilo o osnovni plači in dodatkih, vezanih na delovno mesto, in dodatkih, ki
javnemu uslužbencu pripadajo na podlagi zakona, podzakonskega predpisa ali
kolektivne pogodbe,
določilo o letnem dopustu,
določilo o delovnem času,
določilo o odpovednem roku,
navedbo, da lahko posamezne sestavine pogodbe delodajalec enostransko
spreminja v skladu z zakonom.

Pogodba o zaposlitvi med delodajalcem in javnim uslužbencem se sklene v pisni obliki
(ZDR, 15. člen). Delodajalec mora delavcu izročiti pisni predlog pogodbe o zaposlitvi
praviloma tri dni pred predvideno sklenitvijo, pisno pogodbo o zaposlitvi pa po njeni
sklenitvi.
Delodajalec je pravna oseba, s katero je javni uslužbenec v delovnem razmerju. V
državnem organu je to Republika Slovenija, v upravi lokalne skupnosti pa lokalna
skupnost.
Pravice in obveznosti na podlagi opravljanja dela v delovnem razmerju in vključitev v
socialno zavarovanje na podlagi delovnega razmerja se začnejo uresničevati z dnem
nastopa dela, dogovorjenim v pogodbi o zaposlitvi. Delodajalec je dolžan uslužbenca
prijaviti v obvezno pokojninsko, invalidsko, zdravstveno zavarovanje in zavarovanje za
primer brezposelnosti v skladu s posebnimi predpisi in mu izročiti fotokopijo prijave v 15
dneh od nastopa dela (9. člen ZDR).
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Zakon o delovnih razmerjih določa, da se delovno razmerje sklene s pogodbo o zaposlitvi,
pri čemer velja pogodbena svoboda. To pomeni, da ima delodajalec pravico do odločitve,
s katerim kandidatom bo sklenil delovno razmerje oz. pogodbo o zaposlitvi, seveda ob
upoštevanju zakonskih prepovedi glede diskriminacije in ob upoštevanju obveznosti glede
izpolnjevanja zahtevanih pogojev za opravljanje dela.
Obveznost glede izpolnjevanja zahtevanih pogojev, ki je prisotna pri sklenitvi pogodbe o
zaposlitvi, je obojestranska in veže tako delodajalca kot delavca. Pomeni, da mora
delavec, ki želi skleniti pogodbo o zaposlitvi, izpolnjevati zahtevane pogoje, delodajalec pa
mora skleniti delovno razmerje samo s tistim delavcem, ki izpolnjuje te pogoje. Pogoje za
opravljanje dela lahko določa zakon, kolektivna pogodba ali pa jih določi delodajalec sam
s svojim splošnim aktom.
Glede določil pogodbe o letnem dopustu, delovnem času in odpovednem roku se pogodba
o zaposlitvi sklicuje na veljavne predpise, kolektivne pogodbe oz. splošne akte
delodajalca. Pri tem velja, da morajo biti v pogodbi o zaposlitvi natančno navedeni akti,
na katere se sklicuje, in sicer vključno z načinom in datumom njihove objave.
ZJU v 5. odstavku 53. člena navaja, da se ob imenovanju v drug naziv, ob napredovanju v
višji plačilni razred in ob premestitvi na drugo delovno mesto sklene aneks k pogodbi o
zaposlitvi. Prav tako pa zakon določa, da sprememba zakona, podzakonskega predpisa,
kolektivne pogodbe oz. splošnega akta delodajalca ne vplivajo na pravice in obveznosti
javnega uslužbenca, določene s pogodbo o zaposlitvi oz. s sklepom v primeru, če se
pogodba o zaposlitvi ne spremeni.
Javni uslužbenec sklene delovno razmerje za nedoločen čas, razen v primerih, ki jih
določa zakon ali drug zakon, ki ureja delovna razmerja javnih uslužbencev v organih na
določenem področju.
Pogodba o zaposlitvi se lahko sklene tudi za določen čas, vendar le v določenih primerih:
-

-

za delovna razmerja, vezana na osebno zaupanje funkcionarja (delovna mesta v
kabinetu),
za nadomeščanje začasno odsotnega javnega uslužbenca,
za strokovna dela, ki se organizirajo kot projekti z omejenim časom trajanja, in za
izvrševanje javnih nalog v primeru začasno povečanega obsega dela, ki po svoji
naravi traja določen čas in ga ni mogoče izvrševati z obstoječim številom javnih
uslužbencev,
za opravljanje pripravništva ali druge podobne oblike teoretičnega in praktičnega
usposabljanja,
za položaj generalnega direktorja, generalnega sekretarja, predstojnika organa v
sestavi, predstojnika vladne službe, načelnika upravne enote in direktorja občinske
uprave oz. tajnika občine,
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-

-

v primerih, ko je v organu pričakovati spremembo obsega javnih nalog, ki lahko
vplivajo na zmanjšanje potrebnega števila javnih uslužbencev, pri čemer se takšna
delovna mesta v sistematizaciji posebej označijo,
v primerih, ko gre za zaposlitev vrhunskega športnika ali trenerja zaradi podpore in
promocije vrhunskega športa.

7.2.1 SKLENITEV DELOVNEGA RAZMERJA ZA URADNIŠKO DELOVNO MESTO
Delovno razmerje za uradniško delovno mesto se sklene na podlagi javnega natečaja,
razen v primerih, ko zakon določa drugače. Javni natečaj je treba objaviti na internetnih
straneh Ministrstva za upravo in tudi Uradnem listu ali v dnevnem časopisju.
Javni natečaj mora vsebovati podatke o:
-

organu, v katerem se bo delo opravljalo,
kraju opravljanja dela,
vrsti uradniškega delovnega mesta,
pogojih za opravljanje dela,
dokazilih, ki jih mora kandidat predložiti vlogi oz. prijavi,
roku in naslovu za vložitev prijave,
roku za obveščanje prijavljenih kandidatov,
osebi, ki zainteresiranim osebam daje dodatne informacije v zvezi z javnim
natečajem,
- okvirni vsebini dela.

Kandidat mora prijavi priložiti tista dokazila, iz katerih je razvidno, da izpolnjuje pogoje za
zasedbo delovnega mesta in pogoje za imenovanje v naziv.
Kandidati, ki so podali popolne in pravočasne vloge, so uvrščeni v izbirni postopek. Izbirni
postopek vodi javni uslužbenec, ki ga pooblasti predstojnik ali pa komisija, ki jo
predstojnik imenuje.
V izbirnem postopku se presoja usposobljenost prijavljenih kandidatov za opravljanje
nalog na uradniškem mestu. Sam izbirni postopek se lahko opravi v več fazah, s tem se
posamezne kandidate postopno izloča. V izbirnem postopku naj bi se izbral kandidat, ki je
najbolje strokovno usposobljen.
Če natečajna komisija ugotovi, da nihče izmed prijavljenih kandidatov ne izpolnjuje
kriterijev strokovne usposobljenosti, oz. ugotovi, da nihče ni dovolj strokovno usposobljen,
se lahko javni natečaj ponovi. Vsem kandidatom se vroči zgolj obvestilo o neuspelem
javnem natečaju. Če natečajni postopek uspe, se izbranemu kandidatu, za katerega
komisija meni, da je najbolje strokovno usposobljen za prosto delovno mesto, izda sklep o
izbiri, preostalim kandidatom pa sklep, da niso bili izbrani.
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Zoper odločitev natečajne komisije ima neizbran kandidat pravico do pritožbe. Pritožbo
lahko vloži pisno ali ustno na zapisnik, v roku 8 dni od vročitve sklepa, s katerim je bilo
odločeno, da kandidat v izbirnem postopku ni uspel. Pritožba zoper sklep se vloži pri
izbirni komisiji, ki je sklep izdala. O pritožbi odloča Komisija za pritožbe iz delovnega
razmerja pri Vladi Republike Slovenije (v nadaljevanju komisija za pritožbe).
Pritožba zadrži imenovanje izbranega kandidata v naziv in sklenitev pogodbe o zaposlitvi.
Neizbran kandidat, ki je vložil pritožbo, lahko zoper odločitev komisije za pritožbe vloži
tožbo na sodišču, ki je pristojno za upravne spore.
V osmih dneh po dokončnosti odločbe o izbiri kandidata, v izvedenem izbirnem postopku,
predstojnik izda izbranemu kandidatu odločbo o imenovanju v naziv. Predstojnik
izbranemu kandidatu ponudi v podpis tudi pogodbo o zaposlitvi, in sicer v osmih dneh po
izdaji odločbe o imenovanju v naziv. Izbrani kandidat mora pogodbo o zaposlitvi podpisati
v 30 dneh od imenovanja v naziv.

7.2.2 SKLENITEV DELOVNEGA RAZMERJA ZA POLOŽAJ
Poseben javni natečaj se izvede za sklenitev delovnega razmerja za opravljanje del in
nalog na položajih generalnih direktorjev, generalnih sekretarjev, predstojnikov organov v
sestavi ministrstev, predstojnikov vladnih služb in načelnikov upravnih enot. Poseben javni
natečaj izvaja posebna natečajna komisija, ki jo imenuje uradniški svet.
Naloga posebne natečajne komisije je, da izmed prijavljenih kandidatov, ki izpolnjujejo
natečajne pogoje, izbere tiste kandidate, za katere meni, da so glede na svojo strokovno
usposobljenost primerni za položaj, za katerega kandidirajo in jih vpiše v seznam.
Posebna natečajna komisija izda navedenim kandidatom in ostalim kandidatom, ki jih ne
uvrsti na seznam, sklep.
Odločitev posebne natečajne komisije je dokončna, kar pomeni, da je zoper njeno
odločitev dopustno vložiti tožbo pred sodiščem, ki je pristojno za upravne spore, v 30
dneh od vročitve sklepa.
Posebna natečajna komisija predloži funkcionarju, ki mu bo uradnik na položaju
odgovoren, seznam kandidatov, ki izpolnjujejo natečajne pogoje in so po njenem mnenju
glede na svojo strokovno usposobljenost primerni za položaj.
Funkcionar nato po lastni izbiri izbere kandidata, ki je po njegovi presoji najprimernejši. O
izbiri se kandidate (izbrane in neizbrane) le obvesti, ne izda pa se jim sklepa. Funkcionar
ni dolžan obrazložiti svoje odločitve o izbiri.
Funkcionar se lahko odloči, da nihče izmed predlaganih kandidatov ni primeren. V tem
primeru je funkcionar dolžan svojo odločitev obrazložiti uradniškemu svetu. V takšnem
primeru lahko zahteva od uradniškega sveta, da postopek ponovi ali pa sam imenuje
posebno natečajno komisijo, ki bo ponovila postopek.
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7.2.3 SKLENITEV DELOVNEGA
DELOVNO MESTO

RAZMERJA

ZA

STROKOVNO-TEHNIČNO

Sklenitev delovnega mesta za strokovno-tehnično delovno mesto je bistveno enostavnejša
od sklenitve delovnega razmerja za uradniško delovno mesto. V tem primeru javni natečaj
ni potreben, saj se delovno razmerje za strokovno-tehnično delovno mesto sklepa ob
uporabi določb ZDR.
Prosto strokovno-tehnično delovno mesto je treba le objaviti, nato pa se izmed izbranih
kandidatov izbere najustreznejšega.
Neizbrane kandidate se o dejstvu, da niso bili izbrani, le obvesti.
Neizbrani kandidati imajo pravico do vložitve tožbe pri sodišču, ki je pristojno za delovne
spore, če menijo, da je bila pri izbiri kršena zakonska prepoved diskriminacije (glede na
spol, raso, barvo kože, starost, versko ali politično prepričanje...).
Tožbo se lahko vloži v 30 od prejema obvestila. Izbranemu kandidatu se ponudi v podpis
pogodba o zaposlitvi najkasneje tri dni pred nastopom dela. Izbrani kandidat mora
pogodbo o zaposlitvi podpisati najkasneje do dneva nastopa dela.

7.3 NEZAKONITOST POGODBE O ZAPOSLITVI
Poleg ničnosti in izpodbojnosti pogodbe o zaposlitvi, ki sta urejeni v ZDR, ureja ZJU
posebno vrsto izpodbojnosti in sicer razveljavitev pogodbe o zaposlitvi ter odločbo o
imenovanju v naziv zaradi nezakonitosti. S pogodbo o zaposlitvi je namreč javnim
uslužbencem prepovedano zagotavljati več ali manj pravic, kot je to določeno v zakonu,
podzakonskem predpisu ali kolektivni pogodbi.
Pogodba o zaposlitvi in odločba o imenovanju v naziv se lahko v celoti razveljavi, če:
-

javni uslužbenec ne izpolnjuje pogojev za delovno mesto, za katero je bila
sklenjena pogodba o zaposlitvi,
pred sklenitvijo pogodbe o zaposlitvi ni bil izveden predpisan postopek javnega
natečaja (v primeru, da gre za uradniško delovno mesto).

Pogodba o zaposlitvi se lahko razveljavi v delu, če so posamezne določbe v neskladju z
zakonom, podzakonskim predpisom ali kolektivno pogodbo, hkrati pa so te pogodbene
določbe tudi na škodo javnega interesa.
O razveljavitvi (delni ali celotni) pogodbe o zaposlitvi odloča Komisija za pritožbe iz
delovnega razmerja pri Vladi Republike Slovenije na lastno pobudo ali na predlog:
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-

javnega uslužbenca,
uradniškega sveta,
predstojnika,
računskega sodišča,
inšpektorja za sistem javnih uslužbencev,
reprezentativnega sindikata.

O razveljavitvi pogodbe o zaposlitvi oz. odločbe o imenovanju v naziv se odloči s sklepom,
ki se vroči javnemu uslužbencu. Zoper sklep ima javni uslužbenec pravico do pritožbe na
komisijo za pritožbe. Zoper odločitev komisije za pritožbe ima javni uslužbenec pravico do
sodnega varstva, in sicer zoper sklep, s katerim je razveljavljena pogodba o zaposlitvi, na
delovno sodišče. Zoper sklep, s katerim je bila razveljavljena odločba o imenovanju v
naziv, pa na upravno sodišče.
Sklep, s katerim se ugotovi nezakonitost pogodbe o zaposlitvi oz. odločbe o imenovanju v
naziv, se mora izdati najkasneje v treh letih od sklenitve pogodbe o zaposlitvi, aneksa k
pogodbi o zaposlitvi, sklepa o spremembi pogodbe o zaposlitvi oz. odločbe o imenovanju v
naziv.

7.4 SPREMEMBA POGODBE O ZAPOSLITVI PREMESTITEV
Vsaka izmed pogodbenih strank lahko predlaga spremembo pogodbe o zaposlitvi. Ali se
bo pogodba o zaposlitvi dejansko spremenila, pa je odvisno od pogodbenih strank.
Pogodbo o zaposlitvi je treba spremeniti predvsem takrat, ko se zaradi sprememb
zakonov, podzakonskih predpisov ali kolektivne pogodbe spremenijo (povečajo ali
zmanjšajo) pravice in obveznosti javnih uslužbencev.
Pogodba o zaposlitvi se spremeni tudi v primeru spremenjenih delovnih pogojev (delovni
čas, delovno okolje...) oz. zaradi premestitve javnega uslužbenca. Premestitev javnega
uslužbenca se lahko izvede z njegovim soglasjem ali zaradi delovnih potreb. S soglasjem
javnega uslužbenca se premestitev izvede, kadar javni uslužbenec sam zaprosi
delodajalca za premestitev na drugo delovno mesto, pa tudi tedaj, ko delodajalec ugotovi,
da bo javnega uslužbenca potreboval na drugem delovnem mestu in se javni uslužbenec s
tako premestitvijo strinja. Če se javni uslužbenec s premestitvijo ne strinja, se premestitev
opravi zaradi delovnih potreb.
Delovne potrebe so podane zaradi:
-

poslovnih razlogov,
ugotovljene nesposobnosti javnega uslužbenca,
če predstojnik oceni, da je mogoče na ta način zagotoviti učinkovitejše oz.
smotrnejše delo organa,
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-

trajne spremembe obsega dela oz. kadar zaradi racionalizacije delovnih postopkov
javni uslužbenec nima več polne obremenitve,
v drugih primerih, ki jih določa zakon (ZJU ali drug specialni zakon).

Javnega uslužbenca zaradi delovnih potreb ni dopustno premestiti v času začasne
nezmožnosti za delo, med nosečnostjo ali med starševskim dopustom.
Premestitev na drugo delovno mesto je lahko trajna ali začasna. Začasna premestitev
lahko traja največ dve leti.
Javnega uslužbenca je dopustno premestiti na drugo delovno mesto le, če za to delovno
mesto izpolnjuje pogoje in ga je sposoben tudi opravljati.

7.5

DELOVNA MESTA, POLOŽAJI IN NAZIVI

7.5.1 DELOVNA MESTA
Uradniška delovna mesta in strokovno-tehnična delovna mesta se razvrščajo glede na
(ZJU, 78. člen):
- zahtevanost delovnega mesta, ki se ravna po zahtevanosti dela in zahtevanosti
pogojev za opravljanje dela,
- druge okoliščine delovnih razmer
Uradniška delovna mesta v organih državne uprave, pravosodnih organih in upravah
lokalnih skupnosti razvrsti vlada z uredbo. Uradniška delovna mesta se lahko razvrstijo s
kolektivno pogodbo. Strokovno tehnična delovna mesta razvrsti za vse organe vlada z
uredbo. Lahko se razvrstijo s kolektivno pogodbo (Brus et. al., 2006, str. 123).
Za uradniška delovna mesta se kot pogoj za opravljanje dela poleg splošnih pogojev, ki jih
urejajo predpisi s področja delovnega prava, določijo naziv, smer izobrazbe, funkcionalna
oz. specialna znanja ter posebne sposobnosti, lahko pa tudi druge pogoje, če tako določa
zakon. Delo na posameznih uradniških delovnih mestih in položajih se praviloma lahko
opravlja v teh nazivih, kar uradniku omogoča spodbudo na njegovi karierni poti brez
menjave delovnega mesta. Zaposlenemu se tako omogoči kariera z napredovanjem na
delovnem mestu, ki je odvisna od strokovne usposobljenosti in drugih strokovnih znanj ter
od rezultatov dela.
Za uradniška mesta v organih, ki morajo po zakonu uporabljati tudi uradni jezik narodne
skupnosti, velja, da se kot pogoj določi tudi znanje tega jezika, kar pomeni izvedbo
splošne obveze iz 17. člena ZJU.
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7.5.2 POLOŽAJI
Položaj je v zakonu definiran kot uradniško delovno mesto, na katerem se izvršujejo
pooblastila o vodenju, usklajevanju in organizaciji dela v organu, oz. uradniško delovno
mesto, na katerem se izvajajo naloge nadomeščanja in neposredne pomoči uradnikom na
položajih generalnega sekretarja in generalnega direktorja v ministrstvu, direktorja organa
v sestavi in vladne službe (namestnik) (ZJU, 80. člen).
Kot pogoj za pridobitev položajnega delovnega mesta se poleg pogojev, ki se določijo za
uradniška delovna mesta po 79. členu ZJU, lahko določijo še funkcionalna znanja
upravnega vodenja in upravljanja s kadrovskimi viri ter druga specialna znanja (ZJU, 81.
člen). Položaj se pridobi z odločbo o imenovanju za obdobje petih let, uradniki pa se
izbirajo na podlagi javnega natečaja, s pomočjo katerega predstojnik izbere najbolj
strokovno usposobljenega kandidata. Najkasneje tri mesece pred potekom obdobja
imenovanja mora biti zaključen postopek javnega natečaja za položaj. V istem roku lahko
funkcionar oz. organ, pristojen za imenovanje, uradnika ponovno imenuje na isti položaj
brez internega oz. javnega natečaja.
Z izbranim kandidatom za položaj se lahko sklene pogodba o zaposlitvi za obdobje petih
let, če ta kandidat pred tem ni imel status uradnika, ali se izda aneks k pogodbi o
zaposlitvi oziroma sklep o premestitvi na položajno delovno mesto za osebo, ki že ima
status uradnika. Te osebe obdržijo delovno razmerje za nedoločen čas, po prenehanju
položaja premesti na delovno mesto, ki ustreza njegovemu nazivu in za katerega
izpolnjuje pogoje. Če takega delovnega mesta ni, mu delovno razmerje preneha.
Uradnik lahko na podlagi odločbe o razrešitvi s položaja izgubi položaj (ZJU, 83. člen), če
to sam zahteva oz. s tem soglaša, če v enem mesecu od imenovanja ne sklene pogodbe o
zaposlitvi oz. aneksa k pogodbi o zaposlitvi.
Uradniku preneha položaj tudi po preteku obdobja, za katerega je bil imenovan, ali če se
ukine organ oz. organizacijska enota, ki jo vodi.
Če uradniku na položaju preneha delovno razmerje iz nekrivdnih razlogov, ima ta pravico
do premostitve, če je bil že pred začetkom opravljanja položaja kot uradnik zaposlen v
istem ali drugem državnem organu ali upravi lokalne skupnosti, na delovno mesto, ki
ustreza njegovemu nazivu in za katero izpolnjuje pogoje. Če takega delovnega mesta ni,
mu delovno razmerje preneha, ima pa pravico do odpravnine, ki mu zaradi prenehanja
potrebe po njegovem delu pripada v skladu s predpisi, ki urejajo delovna razmerja.
Uradnik, ki mu preneha položaj zaradi ukinitve organa ali predčasne razrešitve uradnikov
na položajnih delovnih mestih, pa pred imenovanjem na položaj ni imel statusa uradnika,
ima pravico do odpravnine v višini ene petine povprečne mesečne bruto plače, kot jo je
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prejemal do razrešitve, za vsak polni mesec, ki je ostal do izteka dobe imenovanja na
položaj. Temu uradniku s prenehanjem položaja preneha tudi delovno razmerje.

7.5.3 NAZIVI
Uradniki so za izvrševanje javnih nalog imenovani v ustrezne nazive (ZJU, 84. člen). Naziv
se pridobi z imenovanjem po izbiri uradnika na javnem natečaju ali s premestitvijo na
zahtevnejše delovno mesto v skladu z ZJU ali z napredovanjem v višji naziv. Uradnika se
imenuje v naziv z odločbo, v kateri se določita naziv in datum pridobitve naziva. Prvo
imenovanje uradnika je po izbiri na javnem natečaju možno le v najnižji naziv, v katerem
se opravlja delo na uradniškem delovnem mestu, za katero bo sklenil pogodbo o
zaposlitvi. Višji naziv se namreč lahko pridobi le z napredovanjem v višji naziv.
Nazivi so po ZJU razporejeni v šestnajst stopenj in se delijo na pet kariernih razredov, ki
so natančneje določeni v 85. členu ZJU. Uvrstitev določenega naziva v karierni razred
pomeni tudi povezavo s stopnjo izobrazbe, ki se zahteva za pridobitev tega naziva (ZJU,
87. člen), hkrati pa so od naziva odvisni tudi pogoji za opravljanje dela na uradniškem
delovnem mestu, plačni in drugi elementi, kar se določi v aktu o sistematizaciji. Nazivi
uradnikov se sicer uvrščajo v plačne razrede skladno z zakonom, glede na to pa se določi
osnovna plača uradnika.
Poimenovanja nazivov uradnikov v pravosodnih organih, pripadnikov slovenske vojske,
diplomatov, policistov, paznikov, carinikov, inšpektorjev in drugih uradnikov s posebnimi
pooblastili in dolžnostmi se določijo s posebnim zakonom ali z uredbo vlade.
Poimenovanja nazivov v drugih državnih organih se lahko določijo z aktom državnega
organa.
Pogoji za imenovanje v naziv so najmanj predpisana izobrazba in aktivno znanje uradnega
jezika (ZJU, 86. člen).
Ostali pogoji za imenovanje v naziv so tudi državljanstvo Republike Slovenije, da oseba ni
bila pravnomočno obsojena zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po
uradni dolžnosti, in da ni bila obsojena na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest
mesecev ter da oseba ni v kazenskem postopku zaradi kaznivega dejanja iz prejšnje
alineje (ZJU, 88. člen).
V organih državne uprave in upravah lokalnih skupnosti imenuje uradnike v nazive
predstojnik. V nazive višji sekretar v organih državne uprave imenuje uradnike vlada. V
drugih državnih organih imenuje v nazive predstojnik, če ni z zakonom, poslovnikom ali
drugim splošnim aktom državnega organa določeno drugače (ZJU, 90. člen).
Pridobljen naziv preneha z dnem prenehanja delovnega razmerja uradnika, z razrešitvijo
in z izvedenim napredovanjem v višji naziv. Uradnik se lahko razreši naziva v primeru
ugotovljene nesposobnosti v skladu z ZJU oz. v primeru premestitve iz poslovnih razlogov,
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tudi na lastno željo oz. s soglasjem uradnika ter v drugih primerih, ki jih določa zakon
(ZJU, 91. člen).

7.5.4 KARIERA
Kariera je delovna življenjska pot na določenem področju. Tudi v javni upravi lahko
govorimo o karieri (karierni diplomanti). To so državni uslužbenci, ki so začeli svoje
delovno življenje na manj zahtevnih delih zunaj ministrstva in z leti napredovali. Kariera
torej pomeni napredovanje javnega uslužbenca od manj zahtevnejših delovnih mest proti
vrhu hierarhične lestvice (Brejc, 2002, str. 71).
Razvoj kariere zagotavlja zaposlenim, da bodo lahko pridobljeno znanje in sposobnosti
uporabili v prihodnosti. Namen razvoja kariere je pripraviti zaposlene, da spoznajo bodoče
potrebe organizacije. Zaposleni in njihovi predstojniki oblikujejo razvojni načrt, ki je
usmerjen na strokovno rast zaposlenih in na njihov razvoj. S tem se izboljšuje raven
usposobljenosti in na daljše časovno obdobje zagotavlja možnost za razvoj zaposlenih. S
kariernim načrtom je mogoče predvideti, kdaj bodo določena delovna mesta prosta in kdo
so kandidati zanje. Posameznik lahko sam presodi ali mu predvidena poklicna pot ustreza
ali ne in ali se je pripravljen spustiti v tekmo z drugimi (Brejc, 2002, str.71).
V kariernem sistemu je napredovanje po hierarhični lestvici zakonsko urejeno. Da bi se
kandidat povzpel na višje mesto, mora imeti ustrezno izobrazbo, izkušnje, opraviti mora
določene oblike izobraževanja, za najvišja mesta v javni upravi pa diplomo posebne
državne šole. Kariera javnega uslužbenca se tako začne in konča v javni upravi.
Karierni sistem ima to prednost, da posameznik lahko načrtuje svojo poklicno prihodnost,
organizacija pa mu omogoča, ga spodbuja in hkrati tudi skrbi za njegovo strokovno rast.
Slaba stran kariernega sistema je v njegovi zaprtosti, saj ne omogoča, da bi v ustaljeno
upravno okolje prišli ljudje iz drugih, bolj dinamičnih okolij, ki bi s seboj prinesli nove
ideje, drugačen pogled. Če izhajamo iz načela enakopravne dostopnosti do zaposlitve in
kariere, lahko ugotovimo, da je v slovenski javni upravi s sprejetjem ZJU razvit
kombinirani karierni sistem (Brejc, 2002. str. 72).

7.6 KADROVSKI NAČRT IN SISTEMATIZACIJA DELOVNIH MEST
Organi sklepajo delovna razmerja in upravljajo s kadrovskimi viri v skladu s kadrovskim
načrtom. S kadrovskim načrtom se prikaže dejansko stanje zaposlenosti po delovnih
mestih ter v skladu z delovnim področjem in delovnim programom organa za dobo dveh
let. Kadrovski načrt prikaže predvideno ciljno stanje zaposlenosti v organu za nedoločen
ali določen čas.
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V kadrovskem načrtu se prikaže tudi predvideno zmanjšanje števila delovnih mest ali
prestrukturiranje delovnih mest.
S kadrovskim načrtom se za obdobje dveh let prikaže tudi najvišje možno število
pripravnikov, dijakov in študentov pri praktičnem pouku ali na podobnem teoretičnem in
praktičnem usposabljanju.
Predlog kadrovskega načrta poda predstojnik ob pripravi proračuna. Za upravne enote
poda predlog minister, pristojen za upravo, na predlog načelnikov upravnih enot. Predlog
kadrovskega načrta za organe, v sestavi ministrstva, poda minister.
Za usklajevanje predlogov kadrovskih načrtov se smiselno uporabljajo določbe Zakona o
javnih financah. Predlagatelj mora omogočiti reprezentativnim sindikatom, da podajo
svoje mnenje k predlogu kadrovskega načrta. Minister, pristojen za upravo, predpiše
način za pripravo in predložitev predlogov kadrovskih načrtov organov.
Med proračunskim obdobjem se kadrovski načrt lahko spremeni le, če pride do trajnega
ali začasnega povečanja obsega dela, ki ga ni mogoče opraviti z obstoječim številom
javnih uslužbencev in če so zagotovljena finančna sredstva za nove zaposlitve.
Sistematizacija delovnega mesta pomeni opis delovnega mesta. Temeljni akt za
načrtovanje čoveških zmožnosti v javni upravi je prav sistematizacija delovnih mest.
Zaradi dinamičnega okolja je sistematizacija v stalnem spreminjanju. Zato se nam
zastavlja vprašanje ali je sploh smiselna oz., kako jo oblikovati, da bi vzdržala pritiske
delovnega okolja in zunanje vplive. Ker je zelo težko predvideti vpliv različnih dejavnikov
na organizacijo, je tudi težko podrobneje opredeliti delovna mesta in število uslužbencev
na teh delovnih mestih. V organizacijah in organih se na te dileme odzovejo tako, da v
sistematizaciji predvidijo več delovnih mest kot jih trenutno potrebujejo. Dejanska
realizacija sistematizacije je odvisna od konkretnih okoliščin. Izkustveno ugotavljamo
stalne razlike med sistematiziranimi in dejansko zasedenimi delovnimi mesti.
Sistematizacijo v organih državne uprave in v upravah lokalnih skupnosti določi
predstojnik. Sistematizacijo v organih v sestavi ministrstva določi minister na predlog
predstojnika organa v sestavi. V drugih državnih organih sistematizacijo določi
predstojnik, če zakon ali splošni akt državnega organa ne določa drugače ( Brejc, 2002,
str.38).
Skupna izhodišča za sistematizacijo v organih državne uprave in upravah lokalne
skupnosti določi vlada z uredbo. K sistematizaciji organa državne uprave je trebno
pridobiti soglasje vlade ( Brejc, 2002, str.38).

7.7 ETIKA V JAVNI UPRAVI
Javna uprava je v vsaki državi pomemben del družbe in zanjo ne morejo veljati posebna
etična načela. Sistem vrednot, ki prevladuje v družbi, prevladuje tudi v upravi. Državljani
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načeloma zaupamo uradništvu in oblasti, kako pa je to naše zaupanje zlorabljeno v smislu
(ne)izpolnjevanja dolžnosti in zaščite pravic drugih, pa je bistvo etike v javni upravi.
Etiko opredelimo kot seznam načel, često opredeljenih v obliki kodeksov, ki učinkujejo kot
vodilo ravnanja- kaj se šteje v določenem družbenem okolju za pravilno in kaj za napačno
obnašanje in ravnanje (Brejc, 2002, str.74).
V javni upravi razvitih demokratičnih držav so glavne etične vrednote:
-

poštenost,
nepristranskost,
zakonitost,
spoštovanje ljudi,
delavnost in prizadevnost,
dostopnost za stranke,
odgovornost (Brejc, 2002, str. 75).

Bistvo etike je v ravnanju posameznika, ki odloča o celi vrsti zadev, ki se tičejo drugih
posameznikov. Posebej izpostavljeni so vodilni ljudje v javni upravi.
Etični kodeks katerekoli profesionalne dejavnosti sestavljajo pravila, ki jih določena
profesionalna skupina oblikuje kot kriterij ravnanja in obnašanja. Etična pravila so odsev
družbene stvarnosti v zavesti posameznika. Etična načela povezujejo tiste, ki skupaj
delajo, zato etični kodeks posamezne poklicne skupine deluje povezovalno, saj temelji na
skupnih vrednotah (Brejc, 2002. str. 77)
Etični kodeks navadno oblikujejo pripadniki posameznih poklicev (zdravniki, učitelji,
odvetniki). V javni upravi velja Kodeks ravnanja javnih uslužbencev, ki poudarja
zakonitost, poštenost, lojalnost, opredeljuje odnose javne uprave do državljanov kot
posameznikov, do politike in javnosti.
Kot tipično neetično ravnanje se šteje korupcija, diskriminacija in nasilje na delovnem
okolju.
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8 IZOBRAŽEVANJE, USPOSABLJANJE IN IZPOPOLNJEVANJE
JAVNIH USLUŽBENCEV

8.1 IZOBRAŽEVANJE IN USPOSABLJANJE
Uradniki imajo pravico kandidirati za napotitev na izobraževanje za pridobitev dodatne
izobrazbe, ki se izvaja v interesu delodajalca. Napotitev je odločitev, ki jo sprejme pristojni
organ po izvedenem internem natečaju, na katerem je odločilni kriterij za izbiro povprečje
letnih ocen uradnika v zadnjih treh letih.
Razmerja v zvezi z izobraževanjem se uredijo s pogodbo, ob upoštevanju zakonsko
določene obveznosti uradnika, da po končanem izobraževanju ostane določen čas
zaposlen pri delodajalcu, sicer je temu dolžan povrniti sorazmerni del plačanih stroškov
izobraževanja. Te obveznosti uradnik nima, če ga delodajalec v šestih mesecih ni
imenoval v naziv oz. ga ni premestil na delovno mesto, za katerega je predpisana
izobrazba, ki jo je uradnik pridobil.
Medtem ko je izobraževanje možnost uradnika, je usposabljanje in izpopolnjevanje
njegova dolžnost.
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 označimo proces razvijanja posameznikovih
sposobnosti, izpopolnjevanje pa je predvsem dopolnjevanje znanja (Brejc, 2002, str.66).
Izobraževanje, usposabljanje in izpopolnjevanje se izvajajo po vnaprej sprejetem
programu, s katerim je določena tudi višina sredstev, ki so za to namenjena.
Strokovno usposobljenost uradnikov mora spremljati neposredno nadrejeni, ki mora
občasno uradnikom omogočiti preverjanje teoretičnega in praktičnega znanja. Nadrejeni
je dolžan spremljati delo in kariero uradnika in vsaj enkrat na leto z njim opraviti
razgovor.
Predstojnik je dolžan pripraviti poročilo o izvedbi in učinkih programa, zbirno oz. splošno
poročilo pa obravnava in sprejme vlada.
Osnovni namen usposabljanja in izobraževanja je ohranjanje kvalitetne, ustvarjalne, hitro
odzivne organizacije, zato je potrebno prilagoditi znanje javnih uslužbencev spremembam
na širšem področju uprave.
Ena izmed ključnih oblik izobraževanja in usposabljanja javnih uslužbencev je akcijsko
učenje. To je proces z dvema ciljema, ki se medsebojno dopolnjujeta. Udeleženci
takšnega učenja se soočijo z resničnimi delovnimi problemi, nalogami ali projekti v
povezavi s specifičnimi metodami in oblikami učenja. Druga pomembna oblika
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izobraževanja in usposabljanja javnih uslužbencev so procesno usmerjeni seminarji, ki kot
oblika izobraževanja in usposabljanja zahtevajo aktivno udeležbo poslušalca, ki lahko tako
poveže novo spoznanje s preteklo izkušnjo (Haček, 2007, str. 54).
Zaradi navedenega je smiselno, da javni uslužbenec ostane določeno časovno obdobje pri
istem delodajalcu, da lahko doseženo znanje izkoristi tudi pri drugem državnem organu,
če je delodajalec Republika Slovenija.
Predstojnik mora najkasneje v treh mesecih po sprejetju načrta izobraževanja,
usposabljanja in izpopolnjevanja pripraviti poročilo o izvedbi in učinkih načrta, ki je bil
sprejet za prejšnje obdobje. Poročilo o izvedbi in učinkih strategije sprejme vlada na
predlog ministrstva, pristojnega za upravo.

8.2 PRIPRAVNIŠTVO
Zakon na poseben način ureja pripravništvo.
Pripravnik je opredeljen kot oseba, ki začne prvič opravljati delo in se usposablja za
upravo predpisanega strokovnega izpita. Zakon ureja vprašanja v zvezi s trajanjem
pripravništva in programom usposabljanja. Tudi pripravnik se zaposli na podlagi javnega
natečaja, razen štipendistov, ki so bili izbrani na javnem natečaju.
Po opravljenem pripravništvu lahko pripravnik sklene delovno razmerje za nedoločen čas
brez javnega natečaja.
Za vajence, dijake in študente je z zakonom predvidena možnost vključitve v praktični
pouk pod vodstvom mentorja, ki ga imenuje predstojnik.
V ZJU je dana precejšnja pozornost strokovnosti javnih uslužbencev. Najprej je to vidno
pri skupnih načelih sistema, kjer se z načelom strokovnosti poudarja, da javni uslužbenec
izvršuje javne naloge strokovno, vestno in pravočasno. Pri svojem delu ravna po pravilih
stroke in se v ta namen stalno usposablja in izpopolnjuje, pri čemer pogoje za strokovno
izpopolnjevanje in usposabljanje zagotavlja delodajalec (Brejc, 2002, str. 69).

8.3 LETNI POGOVOR
Letni pogovor je sistematično načrtovan pogovor med sodelavci in njihovim vodjo o širših
ciljih in rezultatih dela, o težavah, ki so povezane z delovnim področjem, o vprašanju
sodelovanja uslužbencev ter o pričakovanjih glede načrtovanja in nadaljnjega razvoja
uslužbenca.
Enkrat na leto se zaposleni in vodja posvetita širšemu pogledu na vlogo zaposlenega v
organu in upravi, pretreseta razvojne možnosti (tudi presoja zmožnosti), določita delo in
naloge v naslednjem obdobju ter predvidita izobraževanje, usposabljanje in
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izpopolnjevanje. Vse to v kontekstu poslanstva, usmeritve in delovnega programa organa
in kariernega razvoja posameznika.
V letnem pogovoru je treba največ pozornosti posvetiti oblikovanju ciljev. Cilji namreč
usmerjajo organizacijsko vedenje.
Letni pogovor ni ocenjevalni pogovor. Predmet letnega pogovora so strokovna
usposobljenost, primernost, kompetence, v ozadju pa je presojanje zaposlenega, njegov
razvojni potencial in delovne usmerjenosti (kariera). Letni pogovor je tudi nujna podlaga
za kasnejše ocenjevanje delovne uspešnosti.
Letni pogovor je ključni element spremljanja kadrov in usmerjanja kariere javnih
uslužbencev. Je oblika načrtnega dela vodij s sodelavci, usmerjanja v njihovo strokovno
usposobljenost, razvojni potencial in delovno uspešnost. Cilj je zagotoviti učinkovito javno
upravo na podlagi sposobnih, usposobljenih in učinkovitih javnih uslužbencev.
Letni pogovor z uslužbencem v javni upravi vsebinsko dopolnjuje in podpira organiziranost
organov državne uprave po novih sistematizacijah, ki so zastavljene bolj shematično.
Na osnovi letnih pogovorov se oblikuje letni program dela posameznika, določi se cilje in
pričakovane rezultate ter podlage za spremljanje dela in doseženih rezultatov.
Letni pogovori zagotavljajo objektivnejše ocenjevanje delovne uspešnosti; slednja je
osnova za napredovanje in karierni razvoj javnih uslužbencev. Prav zaradi zagotavljanja
razvoja vseh zaposlenih in objektivnejšega ocenjevanja delovne uspešnosti v organih
državne uprave morajo biti pogovori izvajani z vsemi zaposlenimi.

8.3.1 IZVEDBA LETNEGA POGOVORA
Letni pogovori se izvajajo postopoma, od zgoraj navzdol, kar pomeni, da se prvi
pogovorijo s svojimi sodelavci predstojniki organov oz. generalni direktorji, generalni
sekretarji, direktorji organov v sestavi in vladnih služb ter načelniki upravnih enot.
Izkušnje prvega kroga pogovorov omogočijo dopolnitev postopka in navodil, da je mogoče
pogovore opraviti dovolj kvalitetno tudi na nižjih organizacijskih ravneh. To je novost, ki
zahteva veliko fleksibilnosti in prilagajanja, predvsem pa dobro informirane in
usposobljene sogovornike, zato je treba v vsakem ministrstvu in večjem organu oz. službi
določiti osebo, ki vodi in koordinira izvajanje letnega pogovora (organizatorji letnega
pogovora – svetovalci razvoja kadrov).
Pri izvajanju letnega pogovora sodelujejo vodje (izvajajo letni pogovor z neposrednimi
podrejenimi delavci), uslužbenci, organizatorji letnega pogovora – svetovalci razvoja.
Organizatorji letnega pogovora so strokovnjaki kadrovskih služb, ki v celoti pokrivajo
področje razvoja kadrov v organu. Ena njihovih glavnih nalog je izpeljati letne pogovore.
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Pripravijo navodila o poteku letnega pogovora v organu, pripravijo sogovornike na
pogovore, jim posredujejo obrazce, podatke iz arhiva služb, poskrbijo, da se vodje
dogovorijo za čas in kraj pogovora.
Zagotovijo tudi usposabljanje vodij za letni pogovor in za ustrezno informiranost vseh
zaposlenih.
Prvi letni pogovori z uslužbenci so v upravi nekoliko posebni, ne le zato, ker so izvedeni
prvi, ampak tudi zato, ker v njih vidimo priložnost, da se v upravi začne bolj vsebinsko
razglabljati o upravnem delu, načinu oblikovanja ciljev, opredeljevanju pričakovanih
rezultatov, hkrati pa tudi, da se zberejo tiste značilne zahteve, ko so poleg izobrazbe in
delovnih izkušenj nujno potrebne za delovno uspešnost in učinkovitost posameznika ter
posledično za učinkovitost državne uprave.
Med letnimi pogovori nastajajo opisi ključnih znanj, sposobnosti, veščin in drugih lastnosti
(kompetence), ki so v pomoč izdelavi seznama za upravo značilnih kompetenc. Te so
osnova upravljanju znanja, veščin, sposobnosti, vodenja kariernega razvoja, zagotavljanja
optimalnega angažiranja zaposlenih.
Upravljanje kompetenc je predvideno v upravnem kadrovskem informacijskem sistemu.
Od letnega pogovora v organih državne uprave se pričakuje zelo veliko. Letni pogovor naj
bi bil osnova upravljanju delovne uspešnosti ter celotnemu informacijskemu sistemu
zatofs je nujno, da se ga spelje pravilno.
Letni pogovor mora biti zastavljen tako, da se podpre zamišljeni sistem razvoja kadrov.
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9 PRENEHANJE
SEKTORJU

POGODBE

O

ZAPOSLITVI

V

JAVNEM

Prenehanje pogodbe o zaposlitvi je eno od najobčutljivejših vprašanj delovnega prava, saj
ureditev tega posega na stran delavca, kar zadeva njegovo pravno in socialno varnost in
tudi v delodajalčevo možnost za čimbolj svobodno uravnavanje stroškov dela. Čeprav je
delovno razmerje zasnovano s pogodbo, se obligacijsko pravna pravila glede prenehanja
pogodbe o zaposlitvi uporabljajo le smiselno.
Delovno razmerje je dvostransko pogodbeno razmerje, ki se sklene s pogodbo o
zaposlitvi, zato lahko preneha le s prenehanjem pogodbe o zaposlitvi.
Prenehanje pogodbe o zaposlitvi oz. delovnega razmerja ZDR in ZJU urejata vsak posebej.
ZDR (75.-119. člen) ureja prenehanje pogodbe o zaposlitvi, ZJU (153.-163. člen) pa ureja
prenehanje delovnega razmerja. Vendar ZJU izrecno določa, da se glede sporazuma o
razveljavitvi pogodbe o zaposlitvi in glede odpovedi pogodbe o zaposlitvi s strani javnega
uslužbenca uporabljajo določbe ZDR.
Ureditev prenehanja veljavnosti pogodbe o zaposlitvi se večinoma sklicuje na določbe
Zakona o delovnih razmerjih, vendar pa za javne uslužbence kljub vsemu ohranja
nekatere posebnosti. Nekateri razlogi za prenehanje veljavnosti pogodbe so urejeni
posebej, urejene pa so tudi določene posebnosti pri redni odpovedi pogodbe o zaposlitvi s
strani delodajalca (na primer redna odpoved s strani delodajalca zaradi poslovnih razlogov
in redna odpoved iz razloga nesposobnosti).

9.1 NAČINI PRENEHANJA POGODBE O ZAPOSLITVI
Na podlagi ZJU pogodba o zaposlitvi preneha veljati tudi za javne uslužbence na načine, ki
jih določa ZDR. ZDR načine prenehanja veljavnosti pogodbe o zaposlitvi našteva v svojem
75. členu, pogodba o zaposlitvi pa preneha veljati s potekom časa, za katerega je bila
sklenjena, s smrtjo delavca ali delodajalca, ki je fizična oseba, s sporazumom, z redno in
izredno odpovedjo, s sodbo sodišča, po samem zakonu v primerih, ki jih določa ZDR, in v
drugih primerih, ki jih določa ZJU.
Na podlagi ZDR se lahko pogodba o zaposlitvi odpove:
-

iz rednih odpovednih razlogov (88. člen),
iz izrednih odpovednih razlogov (111. člen),
na podlagi sodbe sodišča (118. člen),
s pravnomočnostjo odločbe o ugotovljeni invalidnosti I. Kategorije (119. člen),
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-

s potekom delovnega dovoljenja tujcu (119. člen).

ZDR loči redno in izredno odpoved pogodbe o zaposlitvi. Razlika med njima je zlasti v
odpovednem roku. Če pogodbeni stranki odpovesta pogodbo o zaposlitvi z odpovednim
rokom, gre za redno odpoved.
Na podlagi ZJU se lahko pogodba o zaposlitvi še dodatno odpove:
-

če uradnik ni opravil strokovnega izpita, ki je bil določen v pogodbi o zaposlitvi,
zaradi pravnomočne obsodbe z naklepom kaznivega dejanja, ki se preganja po
uradni dolžnosti (šest mesecev zapora),
če javni uslužbenec ne izpolnjuje več z zakonom določenih pogojev za zasedbo
delovnega mesta,
ko javni uslužbenec v skladu z veljavno zakonodajo doseže polno starost in polno
pokojninsko dobo za upokojitev,
če tako določa področni zakon.

V poglavju o prenehanju pogodbe o zaposlitvi ZJU najprej ureja vprašanje prenehanja
pogodbe v primeru ukinitve organa (153. člen). Če se organ ukine, prevzame organ, v
katerega delovno področje preidejo naloge, vse javne uslužbence.
Delovno razmerje javnim uslužbencem ne preneha, javni uslužbenci pa se razporedijo na
enaka delovna mesta. Javni uslužbenci bodo v takih primerih nadaljevali svoje delo v
okviru drugega organa, saj gre samo za vprašanje organizacijske razdelitve delovnih
področij med različne organe, vsebina in obseg dela pa ostaneta nespremenjena.
Če naloge organa, ki je bil ukinjen, ne preidejo na drug organ, javnemu uslužbencu
preneha delovno razmerje. Gre za redno odpoved pogodbe o zaposlitvi, ki jo odpove
delodajalec iz poslovnih razlogov, organ pa v tem primeru dokončno preneha delovati
šele, ko predstojnik izvede postopek prenehanja delovnih razmerij iz poslovnega razloga.
Uradniku z dnem, ko mu preneha delovno razmerje, ugasne naziv, če je bil uradnik na
položaju in tudi položaj. Odpoved delovnega razmerja mora biti podana v pisni obliki, saj
v nasprotnem primeru ni veljavna. Medtem ko javni uslužbenec odpoveduje delovno
razmerje s pisnim obvestilom delodajalcu, mora delodajalec javnemu uslužbencu izdati
obrazložen pisni sklep.
Javni uslužbenec lahko delovno razmerje odpove kadarkoli ne da bi za to navedel razloge.
Za odpoved delovnega razmerja s strani javnega uslužbenca, zadostuje že navedba
»odpovedujem delovno razmerje« in njegov podpis. Delodajalec lahko odpove delovno
razmerje oziroma pogodbo o zaposlitvi le v primeru, če za odpoved obstajajo resni in
utemeljeni razlogi. V primeru spora pred sodiščem bo delodajalec moral dokazati, da so v
času odpovedi pogodbe o zaposlitvi obstajali resni in utemeljeni razlogi, da delovno
razmerje z javnim uslužbencem ni bilo mogoče nadaljevati.
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ZDR navaja, katerih razlogov za odpoved delovnega razmerja oz. pogodbe o zaposlitvi ni
možno šteti med »resne in utemeljene« razloge, in sicer:
-

-

-

odsotnost javnega uslužbenca zaradi nezmožnosti za delo, zaradi bolezni ali
poškodbe, nege družinskega člana po predpisih o zdravstvenem zavarovanju,
zaradi izrabe starševskega dopusta po predpisih o starševstvu,
vložitev tožbe ali udeležba v postopku zoper delodajalca zaradi zatrjevanja kršitev
pogodbenih in drugih obveznosti iz delovnega razmerja pred arbitražami, sodnimi
ali upravnimi organi,
članstvo v sindikatu,
udeležbe v sindikalnih dejavnostih zunaj delovnega časa,
udeležba v sindikalnih dejavnostih med delovnim časom v dogovoru z
delodajalcem,
udeležba v stavki, organizirani v skladu z zakonom in stavkovnimi pravili,
kandidaturo za funkcijo delavskega predstavnika,
rasa, barva kože, spol, starost, invalidnost, zakonski stan, družinske obveznosti,
nosečnost, versko ali politično prepričanje, nacionalno ali socialno poreklo.

Po prenehanju delovnega razmerja mora delodajalec delavcu vrniti vse dokumente in
listine, ki jih je javni uslužbenec izročil delodajalcu ob sklepanju delovnega razmerja oz.
med delovnim razmerjem. Prav tako mu je dolžan vrniti delovno knjižico z vpisanimi
podatki o zavarovanju v času trajanja delovnega razmerja. Na zahtevo javnega
uslužbenca je delodajalec dolžan tudi izstaviti potrdilo o delovnih nalogah oz. izkušnjah, ki
jih je javni uslužbenec opravljal med trajanjem delovnega razmerja.
Prenehanje delovnega razmerja, sklenjenega za določen čas
Javnemu uslužbencu preneha delovno razmerje s potekom časa, za katerega je bilo
delovno razmerje sklenjeno. V takšnem primeru javnemu uslužbencu ni treba obveščati
delodajalca, delodajalcu pa ni treba izdati sklepa o prenehanju delovnega razmerja.
V primeru, ko je delovno razmerje sklenjeno za določen čas za kabinetno delovno mesto
(pogodba sklenjena za čas trajanja funkcije ministra), pa mora delodajalec ob prenehanju
funkcije (ministra ali župana) izdati sklep o prenehanju delovnega razmerja in ga vročiti
javnemu uslužbencu.
Sporazumna razveljavitev pogodbe o zaposlitvi
Javni uslužbenec in delodajalec se lahko o odpovedi pogodbe o zaposlitvi oz. o
prenehanju delovnega razmerja pisno sporazumeta. Predlog za sporazumno odpoved
delovnega razmerja lahko poda tako javni uslužbenec kot tudi delodajalec. V sporazum se
poleg datuma prenehanja delovnega razmerja zapiše tudi morebitne druge obveznosti
javnega uslužbenca (vračilo šolnine na podlagi pogodbe o izobraževanju...) oz.
delodajalca (zaostale neizplačane plače, regres za letni dopust...).
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Izredna odpoved delavca
Javni uslužbenec lahko odpove pogodbo o zaposlitvi iz izrednega odpovednega razloga
(ZDR, 112. člen), in sicer v 8 dneh po tem, ko je predhodno pisno opomnil delodajalca na
izpolnitev obveznosti in o kršitvah pisno obvestil inšpektorja za delo. Razlogi, zaradi
katerih javni uslužbenec lahko izredno odpove pogodbo, so:
-

-

če mu delodajalec več kot dva meseca ni zagotavljal dela in mu tudi ni izplačal
zakonsko določenega nadomestila plače,
če mu ni bilo omogočeno opravljanje dela zaradi odločbe pristojne inšpekcije o
prepovedi opravljanja delovnega procesa ali prepoved uporabe sredstev za delo
dalj kot 30 dni in mu delodajalec ni plačal zakonsko določenega nadomestila plače,
če mu je delodajalec vsaj dva meseca izplačeval bistveno zmanjšano plačilo za
delo,
če mu delodajalec trikrat zaporedoma ali v obdobju šestih mesecev ni izplačal
plačila za delo ob zakonsko oz. pogodbeno določenem roku,
če mu delodajalec ni zagotavljal varnosti in zdravja pri delu,
če ga je delodajalec žalil ali se nasilno vedel do njega ali če kljub njegovim
opozorilom ni preprečil takega ravnanja s stani drugih delavcev,
mu delodajalec ni zagotavljal enake obravnave glede na spol,
mu delodajalec ni zagotovil varstva pred spolnim nadlegovanjem.

Javni uslužbenec mora v takem primeru delodajalcu pisno obrazložiti in utemeljiti razloge
za odpoved delovnega razmerja. V primeru, ko odpove delovno razmerje po navedenem
postopku in iz navedenih razlogov, je upravičen do odpravnine, kot če bi mu bilo delovno
razmerje odpovedano zaradi poslovnih razlogov. Poleg odpravnine je javni uslužbenec
upravičen tudi do odškodnine v višini izgubljenega plačila za čas odpovednega roka, če bi
mu bilo delovno razmerje odpovedano iz poslovnega razloga.
Odpoved s strani delodajalca
Delodajalec mora odpovedati delovno razmerje s sklepom, ki mora biti obrazložen in
vročen javnemu uslužbencu. V sklepu o odpovedi pogodbe o zaposlitvi je treba navesti
datum prenehanja delovnega razmerja. Ne glede na datum prenehanja delovnega
razmerja pa delovno razmerje ne more prenehati pred dokončnostjo sklepa, s katerim je
bila pogodba o zaposlitvi odpovedana, razen če obstajajo resni razlogi v zvezi s
sposobnostjo ali obnašanjem delavca.
Odpoved pogodbe o zaposlitvi iz poslovnega razloga
Poslovni razlogi za odpoved pogodbe o zaposlitvi so podani:
-

v primeru ukinitve organa,
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-

v primeru prenosa nalog na drug organ, pri tem pa ne gre za ukinitev prvega
organa
če pride do zmanjšanja obsega javnih nalog.

V primeru, če je javni uslužbenec premeščen v drug organ, mu delovno razmerje ne
preneha. V primeru, kadar pa je javni uslužbenec premeščen iz državnega organa v
upravo lokalne skupnosti oz. obratno, pa se delovno razmerje z njim prekine, z naslednjim
dnem pa se mu ponovno sklene delovno razmerje. V takem primeru ni potreben javni
natečaj. Javni uslužbenci v tem primeru obdržijo enakovredna delovna mesta in pravice, ki
so pridobljene s pogodbo o zaposlitvi.
ZJU predvideva, da je potrebno v primeru poslovnih razlogov najprej preveriti, ali se lahko
uslužbenec zaposli na enakovrednem delovnem mestu. Če taka zaposlitev ni možna,
potem je treba preveriti možnost prekvalifikacije ali dokvalifikacije. V primeru, ko tudi
takšna rešitev ni možna, se lahko uradnika premesti na delovno mesto, za katerega
izpolnjuje pogoje, ali pa bi jih lahko izpolnjeval.
V takem primeru se uradnik imenuje v najvišji možni naziv, ki ga na tem delovnem mestu
lahko ima. Če javnega uslužbenca kljub vsemu ni mogoče premestiti, se mu odpove
pogodba o zaposlitvi, javni uslužbenec pa ima pravico do odpovednega roka in
odpravnine. Poleg tega ima pravico do prednostne zaposlitve na delovnem mestu, za
katerega izpolnjuje pogoje še dve leti po odpovedi pogodbe o zaposlitvi. Ta pravica mu
pripada v okviru vseh organov.
Odpoved pogodbe o zaposlitvi zaradi nesposobnosti
V primeru, ko javni uslužbenec ne dosega pričakovanih rezultatov na svojem delovnem
mestu, se šteje za nesposobnega za svoje delovno mesto. Pričakovani rezultati so
rezultati, za katere se meni, da bi jih delavec na tem delovnem mestu moral dosegati.
Pred začetkom postopka ugotavljanja je treba javnega uslužbenca pisno obvestiti o
začetku postopka in ga povabiti na razgovor. O postopku oz. njegovem pričetku je
potrebno obvestiti tudi sindikat. Po uvedbi postopka ugotavljanja nesposobnosti je treba
delo javnega uslužbenca spremljati najmanj 30 delovnih dni, ko je na delovnem mestu.
V primeru, ko se ugotovi, da je javni uslužbenec nesposoben, se odpove pogodba o
zaposlitvi, če ga ni mogoče premestiti na drugo delovno mesto. Pogodba se odpove z
obrazložitvenim sklepom. Delavec ima pravico do odpovednega roka, nima pa pravice do
odpravnine.
Odpoved pogodbe o zaposlitvi na podlagi sodbe sodišča
Z ZDR ima sodišče, pristojno za delovne spore, pooblastilo, da lahko v primeru, ko pred
sodiščem poteka postopek zaradi nezakonitosti odpovedi pogodbe o zaposlitvi, javni

57

uslužbenec pa ne želi nadaljevati z delovnim razmerjem, pravico da določi datum
prenehanja delovnega razmerja.
Odpoved pogodbe o zaposlitvi na podlagi zakona
ZDR določa v 119. členu, kdaj pogodba o zaposlitvi preneha na podlagi zakona. V takem
primeru izda delodajalec ugotovitveni sklep o prenehanju delovnega razmerja,
v katerem ugotavlja, če so nastopili razlogi za prenehanje pogodbe o zaposlitvi, ki so
določeni v zakonu.
Na podlagi zakona preneha pogodba o zaposlitvi tudi z dnem pravnomočnosti odločbe
ZPIZ-a, s katero je ugotovljena invalidnost I. kategorije. Pogodba preneha veljati tudi s
prenehanjem delovnega dovoljenja izdanega tujcu ali osebi brez državljanstva.
Po 162. členu ZJU sta določena dva dodatna razloga odpovedi:
-

-

če javni uslužbenec zaradi spremenjenih pogojev za zasedbo delovnega mesta, ki
so določeni z zakonom, le-teh več ne izpolnjuje, mu mora delodajalec ponuditi
možnost izpolnitve pogojev v razumnem roku. Če le-teh ne izpolni, se mu pogodba
prekine,
če javni uslužbenec v skladu z veljavno zakonodajo doseže polno starost in polno
pokojninsko dobo, lahko delodajalec odpove zaposlitev.

Redna in izredna odpoved pogodbe o zaposlitvi
Za redno odpoved pogodbe sta možna dva vzroka:
-

neizpolnjevanje z zakonom določenih pogojev,
kršenje pogodbenih obveznosti.

Za izredno odpoved pogodbe o zaposlitvi so odpovedni razlogi naslednji:
-

-

če javni uslužbenec krši pogodbeno ali drugo obveznost iz delovnega razmerja in
ima kršitev znake kaznivega dejanja,
če javni uslužbenec iz hude malomarnosti ali naklepa huje krši pogodbene ali
druge obveznosti iz delovnega razmerja,
če je javnemu uslužbencu po pravnomočni odločbi prepovedano opravljati
določena dela ali mu je bil izrečen vzgojni, varnostni ali varstveni ukrep zaradi
katerega ne more opravljati dela več kot šest mesecev ali če mora biti zaradi
zaporne kazni odsoten več kot šest mesecev,
če se javni uslužbenec v roku petih delovnih dni po prenehanju razlogov za
suspenz pogodbe ne javi oz. neupravičeno ne vrne na delo,
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-

če delavec v času odsotnosti z dela zaradi bolezni ali poškodbe ne spoštuje navodil
zdravnika ali če v tem času opravlja pridobitno delo ali brez odobritve zdravnika
odpotuje.

Pogodba o zaposlitvi zaradi rednega odpovednega razloga se odpoveduje z odpovednim
rokom, zaradi izrednega odpovednega razloga pa se odpoveduje brez odpovednega roka.
Pogodbo o zaposlitvi zaradi izrednega odpovednega razloga je možno odpovedati v 15
dneh od seznanitve z razlogi, ki utemeljujejo odpoved pogodbe oz. v šestih mesecih od
nastanka razloga. Te pogodbe ni možno odpovedati, če delavec ni bil pred uvedbo
postopka pisno opozorjen na dolžnost izpolnjevanja obveznosti.
Javnemu uslužbencu je treba omogočiti tudi zagovor, na katerega se mora povabiti z
vabilom, kjer morajo biti navedeni razlogi, na podlagi katerih je bil uveden postopek.
Pritožba zoper sklep o odpovedi pogodbe o zaposlitvi zadrži izvršitev sklepa. To pa
pomeni, da javnemu uslužbencu pred dokončnostjo sklepa o odpovedni pogodbi o
zaposlitvi delovno mesto ne more prenehati.

9.2. VARSTVO PRED ODPOVEDJO POGODBE O ZAPOSLITVI
Pred odpovedjo pogodbe o zaposlitvi oz. odpovednimi razlogi za odpoved pogodbe so
varovane določene kategorije javnih uslužbencev:
-

delavski zaupnik,
predstavnik delavcev v svetu zavoda,
imenovan ali voljen sindikalni zaupnik,
starejšemu delavcu brez njegovega pisnega soglasja (ne velja, če so izpolnjeni
minimalni pogoji za starostno pokojnino),
javni uslužbenki v času nosečnosti in v času, ko doji otroka in ko izkorišča
starševski dopust v obliki popolne odsotnosti z dela,
invalid II. In III. kategorije zaradi invalidnosti ali iz poslovnega razloga, razen če
mu ni možno zagotoviti drugega ustreznega dela v skladu s predpisi.

V primeru, da se odpovedni rok za odpoved pogodbe o zaposlitvi izteče v času, ko je javni
uslužbenec odsoten z dela zaradi začasne nezmožnosti za delo, delovno razmerje ne
preneha. Preneha z dnem ugotovitve zdravstvene možnosti za delo, najkasneje pa s
potekom petih mesecev po izteku odpovednega roka.
Kadar je javnemu uslužbencu zagotovljeno večkratno varstvo pred odpovedjo pogodbe o
zaposlitvi, se za njegovo varnost uporablja tisto, ki je najmočnejše.
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10 PODOBNOSTI IN RAZLIKE PO ZDR IN ZJU

10.1 POSTOPEK ZAPOSLITVE PO ZDR IN ZJU
Primerjava podobnosti in razlik med postopkom zaposlitve po ZJU in ZDR se začne s
potrebo po delavcu. ZJU v 56. členu določa natančne pogoje, kdaj je premestitev oz. nova
zaposlitev sploh mogoča. Tudi v zasebno-pravni sferi obstajajo pogoji za zaposlitev
delavca, a niso posebno določeni. Medtem ko se predstojnik odloča o povečanju oz.
menjavi kadra, je vezan na predhodno podane zakonske razloge, ki pogojujejo novo
zaposlitev in razpoložljivost proračunskih sredstev, delodajalec v zasebni sferi nasprotno ni
vezan na takšne razloge in lahko zaposli novega delavca, čeprav ga sploh ne potrebuje.
ZJU ločuje interni in javni natečaj (57. člen), česar ZDR ne pozna. V zasebnem sektorju so
prav tako uporabljeni instituti, kot so npr. objava prostega delovnega mesta na oglasnih
deskah Zavoda za zaposlovanja in javnih občilih.
Delodajalec je v zasebnem sektorju pri svojih poslovnih odločitvah, organizaciji in iskanju
kadrov popolnoma samostojen. Vezan je le na spoštovanje delavčeve osebnosti in splošno
pravna ter etična pravila obnašanja v družbi.
ZJU za razliko od ZDR ločuje še med samimi javnimi uslužbenci, kjer normira različen
postopek za uradnika in strokovno-tehničnega uslužbenca. Ločevanje je smiselno zaradi
tega, ker pri strokovno- tehničnem uslužbencu ni treba izvajati javnega natečaja, ki je pri
izbiri uradnikov nujen da celoten postopek temelji na čimbolj objektivnih merilih strokovne
usposobljenosti. Cilj javnega natečaja namreč ni zgolj formalna objava prostega
delovnega mesta, ampak so oblikovana merila tako, da je izbran kandidat, ki je po svoji
strokovni usposobljenosti najprimernejši in bo lahko največ prispeval k učinkovitemu in
uspešnemu delu organa.
ZDR enotno opredeljuje kot delavce vse zaposlene, ki sklenejo pogodbo o zaposlitvi.
Pri primerjavi prostih delovnih mest večjih razlik ni. Tako objava po ZJU kot ZDR
zahtevata navedbo pogojev za opravljanje dela, rok za prijavo, pri čemer ta v nobenem
primeru ne sme biti krajši od 8 dni.
Podobnost med postopkom zaposlitve po ZJU in zaposlitvijo po ZDR v formalnem,
oblikovnem smislu ni podana. ZJU določa natančen postopek zaposlitve ali premestitve, ki
je konkretiziran še z uredbo, obstaja obveznost javnega natečaja, za pomembnejše
položaje v državni upravi pa se izvede še poseben javni natečaj.
Postopek zaposlitve po ZDR je izrazito krajši in temu primerno hitrejši.
Cilj obeh ureditev je uresničevanje načela proste izbire dela in dostopnosti delovnega
mesta vsakomur pod enakimi pogoji.
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V zasebnem sektorju se glede na interes in finančni vložek ter poslovno tveganje
delodajalca, ki želi imeti točno določen profil delavca razlikuje vsebina zaposlovanja in s
tem postopek zaposlovanja od postopka po ZJU.
Pravna sredstva, ki jih ima na voljo neizbrani kandidat v javnem sektorju in kandidat v
zasebnem sektorju, so precej različna. Kandidat za javnega uslužbenca ima na
voljo poleg pritožbe še morebitni upravni spor, ki je najkvalitetnejša oblika varstva strank
pred oblastnimi akti države.
Delavec v zasebnem sektorju sme nasprotno uveljavljati le kršitev prepovedi
diskriminacije. Če mu uspe, ima lahko samo materialno zadoščenje, medtem ko je
posledica uspeha pritožbe javnega uslužbenca razveljavitev oz. odprava sklepa o zaposlitvi
izbranega javnega uslužbenca.

10.2 PRENEHANJE POGODBE O ZAPOSLITVI PO ZDR IN ZJU
Pogodba o zaposlitvi je dvostranski pravni akt, na podlagi katerega se sklene delovno
razmerje. V javnem in zasebnem sektorju je ureditev oblike enaka, saj za oba sektorja
velja ZDR.
Povsem drugače je pri sestavinah pogodbe o zaposlitvi, ki jih opredeljujeta tako ZDR, kot
tudi ZJU. Pri tem ZJU navaja izjemo, ki je določilo, ki omogoča enostransko spremembo
posameznih sestavin pogodbe s strani delodajalca.
Ključne sestavine v obeh pogodbah so navedba obeh strank, čas trajanja pogodbe, datum
začetka opravljanja dela, kraj opravljanja dela in druge podatke.
Obveznost pogodbenih strank oba zakona urejata precej podobno, pri čemer ZJU
podrobneje določa sicer skupno dolžnost vseh delavcev, to je opravljanje dela, obveznost
obveščanja, prepoved škodljivega ravnanja in prepoved konkurence. ZJU pri opravljanju
dela definira, da javni uslužbenec opravlja delo po navodilih in uredbah, da mora delavec
po potrebe opravljati delo tudi izven opisa delovnega mesta in v primeru povečanega
obsega dela.
V skladu s podredno rabo ZDR za javne uslužbence velja tudi obveznost obveščanja,
prepoved konkurence, ki jo ZJU dodatno opredeljuje s konfliktom interesov in prepoved
škodljivega ravnanja. Čeprav teh prepovedi ZJU izrecno ne določa, to ne pomeni, da javni
uslužbenci niso dolžni ravnati v interesu delodajalca in ga obveščati o morebitnih
pomanjkljivostih in nevarnostih.
Sprememba pogodbe o zaposlitvi je področje, ki ga ureja zgolj ZDR, ZJU se ga ne dotika.
Pri spremembi ali sklenitvi nove pogodbe o zaposlitvi, ki je posledica spremembe bistvenih
sestavin pogodbe, uporabljajo le določbe ZDR in podredno splošna civilna pravila glede
spremembe pogodbe zaradi spremenjenih okoliščin.
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Prenehanje pogodbe o zaposlitvi je institut, s katerim stranke lahko odrečejo nadaljnjo
veljavnost pogodbe o zaposlitvi. Pri delovnem pravu so glede prenehanja veljavnosti
pogodbe določene omejitve v primerjavi s splošno civilno ureditvijo. Pri obeh sektorjih je
ta institut urejen načeloma enako, vendar obstajajo določene posebnosti, ki vsaj
formalno opredeljujejo različnost med ureditvama.
Mišljena je predvsem drugačna definicija pojma poslovnega razloga in nesposobnosti,
zaradi česar lahko delodajalec odpove pogodbo, poleg splošnih načinov prenehanja
pogodbe o zaposlitvi po ZDR (75. člen) so dodani še nekateri drugi načini, predvsem za
javni sektor (npr.če uradnik ne opravi strokovnega izpita).
Zaradi specifičnosti države kot delodajalca, je treba opredeliti nekatere pravice in
obveznosti v postopku prenehanja delovnega razmerja drugače kot v zasebnem sektorju.
Država kot delodajalec s tem ko nekatere institute prenehanja pogodbe o zaposlitvi
dodatno ali drugače dopolnjuje, ne zlorablja svojega nadrejenega položaja (ki je značilen
za vsak delovni odnos) v razmerju do javnega uslužbenca kot delavca, ampak želi zaščititi
varstvo javnega interesa.
Med trajanjem zaposlitve so pravice in obveznosti uslužbenca in delavca približno enake.
Vsaka stranka lahko zahteva pred pristojnim sodiščem ugotovitev nezakonitega ravnanja
delodajalca in odpravo takšnih ravnanj.
Za nadzor nad izvajanjem ZJU je pristojna inšpekcija za sistem javnih uslužbencev, kjer je
inšpektor pooblaščen za pridobivanje informacij iz uradne evidence ter za samostojno
pregledovanje in nadzorovanje (akte, zakonitosti, vodenje...).
ZDR prav tako vsebuje določbe o inšpekcijskem nadzoru v 8. poglavju. Inšpektor, izvaja
nadzor nad izvajanjem določb zakona in kršitvah (kršitve delovnega časa...).
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11 GRAFIČNI PRIKAZI

Ni človeka, ki ne bi napovedal racionalizacije javnega sektorja in s tem razbremenitve
gospodarstva. Na drugi strani vsak tudi hitro doda, da to ne pomeni odpuščanja
zaposlenih ali kakšnega zniževanja plač (navsezadnje gre za četrtino volilnega telesa).
Običajno se nihče ne želi spuščati v konkretne številke, predvsem ne tisti, ki sedaj
govorijo tudi o deset ali celo dvajset odstotkov preobsežnem sektorju, istočasno pa je bilo
število zaposlenih v javnem sektorju v preteklih letih rezultat njihovih odločitev. O
učinkovitosti javnih uslužbencev in tudi o potrebnih spremembah lahko preberemo veliko,
sam bi v nadaljevanju raje prikazal nekaj dejstev, ki jih običajno redkeje zasledimo (Bine
Kordež,2011, članek).
Graf 1: Gibanje števila zaposlenih v zasebnem in javnem sektorju Slovenije

Vir: razgledi. net (2011)

V zgornjem grafikonu je prikazano gibanje števila zaposlenih v javnem in zasebnem
sektorju Slovenije, in sicer kot indeks z letom 2000 kot osnovo. V javnih bazah podatkov
je veliko različnih zajemanj, pri tem grafu so uporabljeni podatki Banke Slovenije, drugič
pa samo skupno število zaposlenih v teh sektorjih standardne klasifikacije dejavnosti, in
sicer zaposlene v javni upravi, izobraževanju ter zdravstvu in socialnem varstvu. Oba
podatka kažeta stalno rast. Tako se je število zaposlenih v javnem sektorju od leta 2000
povečalo za okoli 30 tisoč na skoraj 200 tisoč ljudi ali približno četrtino vseh zaposlenih v
Sloveniji.
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Precej drugačno je gibanje zaposlenih v zasebnem sektorju (vse ostale dejavnosti) ali
ožje, samo v gospodarskih družbah, katerih podatke spremlja Ajpes. V tem sektorju je
število zaposlenih približno enako kot pred desetimi leti. V letih 2005 do 2008 se je
njihovo število sicer povečalo, a se je v času krize vrnilo na nekdanjo raven. Pri tem je do
povečanja in kasnejšega upada prišlo samo v storitvenem delu zasebnega sektorja
(gradbeništvo, trgovina, promet in ostale storitvene dejavnosti), v industriji, kmetijstvu in
rudarstvu pa beležimo zmanjševanja števila zaposlenih v celotnem obravnavanem
obdobju (kar za 22 odstotkov ali preko 60 tisoč delovnih mest).
Kako pa je bilo z gibanjem plač? Poglejmo dejanska gibanja povprečne plače skupaj za te
tri dejavnosti, torej za javni sektor in ga primerjajmo z gibanjem plač v zasebnem
sektorju. Na naslednjem grafikonu je prikazano gibanje v obliki indeksa, in sicer prav tako
od leta 2000 in še posebej od leta 2007. Pri izračunu izhajamo iz rasti plač, izkazanih v
evrih.
Graf 2: Gibanje plač v zasebnem in javnem sektorju Slovenije

Vir: razgledi. net (2011)

V celotnem obravnavanem obdobju lahko za javni sektor nekako izluščimo dva ciklusa.
Najprej rast plač v javnem sektorju prehiteva izplačilo plač v zasebnem, nato pa zaostane
in rast se približno izravna. Tako je bilo v obdobju od 2000 do 2006 ter potem spet od
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2007 do sedaj. Povprečja so do neke mere seveda varljiva, a prikazano gibanje vseeno
nakazuje glavne trende. Ta pa je zaradi rasti plač v javnem sektorju na daljši rok podobna
rasti plač v zasebnem sektorju.
Rdeča in modra linija prikazujeta nominalno rast plač v evrih, ki je znašala v zadnjih
desetih letih preko 60 odstotkov v obeh sektorjih, zelena pa realno povečanje skupnih
plač ob upoštevanju rasti življenjskih stroškov.
Od krize naprej je sicer preko 50 tisoč ljudi v zasebnem sektorju izgubilo službo,
preostalim pa so se prejemki v povprečju povečali; nominalno za okoli 17 odstotkov v
obeh sektorjih, realno pa približno za 6 odstotkov ( Bine Kordež, 2011, članek).
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12 ZAKLJUČEK

Zaposlitev je pomemben korak vsakega posameznika, zato je še posebej pomembno, da
smo seznanjeni s celotnim postopkom zaposlitve, zavedati se moramo svojih dolžnosti, ki
so opredeljene v pogodbi, na drugi strani pa ne moremo pozabiti tudi na pravice, ki jih
ima vsak posameznik. Skozi celotno analizo sem predstavila postopke zaposlitve in
prenehanja pogodbe o zaposlitvi v zasebnem in javnem sektorju.
Pri sklepanju delovnih razmerij in v času trajanja delovnega razmerja mora delodajalec
upoštevati načela, ki jih določa Ustava RS.
Zelo pomembno so načela prepovedi diskriminacije, demokratičnost, pravnost, izvajanje
norm in nadzor, enakost in enakopravnost, ravnanje z ljudmi in kaznovanje, integriteta v
pravnih postopkih, duševna in telesna celovitost zaposlenih, načelo zunajsodnega in
sodnega varstva, načelo svobode dela, zdravje in varnost pri delu.
Ustava ustvarja tudi pogoje za socialni dialog tako, da zaposlenim priznava pravico do
ustanavljanja sindikatov in sodelovanja pri upravljanju.
Delovanje in zaposlovanje v javni upravi poleg teh načel temelji še na dodatnih
določenih načelih. Načelo enakopravne dostopnosti, načelo zakonitosti, strokovnosti,
častnega ravnanja, omejitve in dolžnosti v zvezi s sprejemanjem daril, načelo zaupnosti,
odgovornosti za rezultate, načelo dobrega gospodarjenja, načelo varovanja poklicnih
interesov, načelo prepovedi nadlegovanja.
Dejstvo je, da obstajajo razlike pri zaposlovanju v obeh sektorjih in da javni sektor velja
za razmeroma zaprt sistem, v katerega se težko pride, ko pa si enkrat njegov del,
ponavadi ni bojazni, da bi izgubil službo, vsaj trenutno je še tako, v prihodnje se bo to
spremenilo.
V zasebnem sektorju se zaposluje glede na potrebe dejavnosti, ki jo podjetje izvaja.
Zaposluje za čas, ko delodajalec zaposlenega potrebuje in vse redkeje za nedoločen čas.
Za razliko od tega je javni sektor bolj velikodušen, saj zaposluje za nedoločen čas, ki v
veliki meri otežuje fleksibilno prilagajanje potrebam in je temelj togosti sistema.
Med velikimi omejitvenimi dejavniki enovitega urejanja delovnih razmerij je država, ki v
delovno razmerje vstopa ne le nadrejeno kot delodajalec, temveč tudi kot zakonodajalec.
Zato o smislu enotnosti urejanja delovnih razmerij ne moremo govoriti kot o želji po enem
pravnem predpisu, ki bi urejal vsa vprašanja individualnih in kolektivnih delovnih razmerij.
Čeprav je pogodba o zaposlitvi dvostranski pravni akt, je pravica države kot zakonodajalca
pri urejanju delovnih razmerij očiten prikaz specifičnosti ureditve javnega sektorja. Kljub
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modernim trendom približevanja javnega sektorja zasebnemu bodo nekatere razlike
ostale.
Enotnost urejanja delovnih razmerij se kaže predvsem in zgolj v uporabi načela o
subsidiarni oz. prirejeni rabi ZDR v javnem sektorju. To pomeni, da se za vsa področja, ki
jih ZJU ne ureja ali jih ureja le delno, uporabljajo določbe ZDR, razen če ZJU ne določa
drugače.
Delovnopravna ureditev se počasi približuje stanju, ko bodo vsi instituti večinoma temeljili
na splošnih delovnopravnih ureditvah.
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Priloga 1: Primer pogodbe o zaposlitvi v zasebnem sektorju
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Priloga 2: Primer pogodbe o zaposlitvi v javnem sektorju
delodajalec

REPUBLIKA SLOVENIJA, UPRAVNA ENOTA xxxxx,
ki jo zastopa načelnica xxxxxxxxxx

in
javna uslužbenka xxxxxxxxxx, rojena xxxxxxxxx, stanujoča xxxxxxxxx,
davčna številka xxxxx

skleneta naslednjo

POGODBO O ZAPOSLITVI

1.
Pogodbeni stranki ugotavljata da:
- je bila javna uslužbenka s sklepom številka xxxxxx z dne xxxxx izbrana na javnem
natečaju za zasedbo uradniškega delovnega mesta višji referent, v glavni pisarni v oddelku
za skupne zadeve,
- je bila z odločbo številka xxxxx z dne xxxx imenovana v naziv višja referentka III.
2.
xxxxx dne xxxxx sklene pogodbo o zaposlitvi za nedoločen čas s polnim delovnim časom 40 ur
tedensko na uradniškem delovnem mestu xxxxxx v glavni pisarni v oddelku za skupne zadeve, pod
šifro delovnega mesta xxx.
Javna uslužbenka bo delo na delovnem mestu višji referent opravljala v nazivu četrtega kariernega
razreda dvanajste stopnje višja referentka III.
3.
Na svojem delovnem mestu bo javna uslužbenka opravljala predvsem naslednje naloge:
− posredovanje splošnih informacij o upravnih storitvah in drugih javnih storitvah,
− posredovanje informacij o uradni osebi, kateri je dodeljena upravna zadeva,
− sprejemanje plačil upravnih storitev,
− overitev lastnoročnega podpisa, prepisa ali kopije dokumenta,
− vodenje predpisanih evidenc in priprava informacij na njihovi podlagi,
− opravljanje drugih upravnih nalog podobne zahtevnosti po odredbi vodje oddelka.
Delo bo opravljala v uradnih prostorih Upravne enote Kranj.
4.
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Pravna podlaga za določitev plače javne uslužbenke so določbe naslednjih predpisov:
- Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 95/2007, uradno prečiščeno
besedilo, 17/2008 in 58/2008; v nadaljnjem besedilu ZSPJS),
- Kolektivne pogodbe za javni sektor (Uradni list RS, št. 57/2008; v nadaljnjem besedilu KPJS),
- Kolektivne pogodbe za državno upravo, uprave pravosodnih organov in uprave samoupravnih
lokalnih skupnosti (Uradni list RS št. 60/2008),
- Uredbe o notranji organizaciji, sistemizaciji, delovnih mestih in nazivih v organih javne uprave
in v pravosodnih organih (Uradni list RS, št. 58/2003, 81/2003, 109/2003, 22/2004, 43/2004,
(58/2004 - popr.), 138/2004, 35/2005, 60/2005, 72/2005, 112/2005, 49/2006, 140/2006, 9/2007,
33/2008 in 66/2008),
- Uredbe o napredovanju javnih uslužbencev v plačne razrede (Uradni list RS, št. 51/2008),
- Uredbe o delovni uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela v javnem sektorju (Uradni list
RS, št. 53/2008),
- Uredbe o kriterijih za določitev višine položajnega dodatka za javne uslužbence (Uradni list
RS, št. 57/2008),
- Uredbe o enotni metodologiji in obrazcih za obračun in izplačilo plač v javnem sektorju
(Uradni list RS, št. 64/2008 in 69/2008),
- Akta o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest v Upravni enoti Kranj (prečiščeno
besedilo 4), številka 031-4/2003-113 z dne 23.12.2008 in spremembami z dne 13.1.2009,
23.1.2009 in 30.1.2009 (v nadaljnjem besedilu: Akt).
5.
Javni uslužbenki se določi plača v skladu z Aktom o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih
mest v Upravni enoti Kranj (prečiščeno besedilo 4), številka 031-4/2003-113 z dne 23.12.2008 in
spremembami z dne 13.1.2009, 23.1.2009 in 30.1.2009.
Plača javne uslužbenke je sestavljena iz osnovne plače, dela plače za delovno uspešnost in
dodatkov v skladu s pravno podlago iz 4. člena te pogodbe.
Osnovna plača javne uslužbenke je določena s plačnim razredom, v katerega je uvrščeno delovno
mesto, na katerega je javna uslužbenka razporejena oziroma ga pridobi z napredovanjem.
Šifra in ime delovnega mesta
Tarifni razred
Naziv javne uslužbenke
Prevedeni plačni razred delovnega mesta oziroma naziva
Prevedena osnovna plača javne uslužbenke Z 105
Nominalni znesek plače delovnega mesta
Plačni razred delovnega mesta oziroma naziva
Plačni razred v katerega je uvrščena javna uslužbenka Z 070
Osnovna plača javne uslužbenke
Skupna razlika za odpravo nesorzmerja Z 070 – Z 105
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C026002
VIŠJI REFERENT
VI. tarifni razred
višja referentka III
18
18
919,49 €
21
21
1.034,30 €
114,81 €

Javna uslužbenka sklepa pogodbo o zaposlitvi po prvem obračunu plač po ZSPJS, zato ji pripada
osnovna plača v višini osnovne plače, ki je bila določena za to delovno mesto oziroma naziv s
prevedbo v skladu s tretjim odstavkom 49. c člena ZSPJS (18. plačni razred), povečana za delež za
kolikor so bila odpravljena nesorazmerja do dneva sklenitve pogodbe o zaposlitvi, to je 2/4 od
skupne razlike za odpravo nesorazmerja (Z 070 – Z 105 oz. 114,81 €), kar znaša 57,41 €.
Nesorazmerje v osnovni plači je razlika med osnovno plačo plačnega razreda v katerega je
uvrščena javna uslužbenka (21 plačni razred oz. 1.034,30 €) in prevedeno plačo javne uslužbenke
(18 plačni razred oz. 919,49 €).
Ostala razlika za odpravo nesorazmerja se odpravi postopoma v obdobju in po dinamiki, določeni v
50. členu KPJS:
− 1/4 skupne razlike za odpravo nesorazmerja s 1.9.2009,
− 1/4 skupne razlike za odpravo nesorazmerja s 1.3.2010.
Vrednost plačnega razreda se usklajuje praviloma enkrat letno, višina uskladitve se dogovori s
Kolektivno pogodbo za javni sektor (Uradni list RS, št. 57/2008; v nadaljnjem besedilu KPJS).
Za mesece, ko je javna uslužbenka na porodniškem dopustu, v neplačani ali neupravičeni
odsotnosti, ko je odstranjena z dela, ko čaka na delo in ko prejema refundirano nadomestilo med
bolniško odsotnostjo, se delež za odpravo nesorazmerja ne izračuna in ne izplača.
Na podlagi 21. člena ZSPJS je javna uslužbenka upravičena tudi do:
− redne delovne uspešnosti v primeru, ko je pri opravljanju svojih nalog dosegla nadpovprečne
delovne rezultate,
− delovne uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela za opravljeno delo, ki presega
pričakovane rezultate dela v posameznem mesecu, če je na ta način mogoče zagotoviti
racionalnejše izvajanje nalog uporabnika proračuna.
Javni uslužbenki v skladu s 25. členom ZSPJS pripada dodatek za delovno dobo v višini 0,33 % od
osnovne plače za vsako zaključeno leto delovne dobe. Javnim uslužbenkam se dodatek za delovno
dobo poveča za 0,10 % za vsako zaključeno leto delovne dobe nad 25 let. V primeru, da v skladu z
zakonodajo pride do izenačitve dolžine delovne dobe za ženske in moške, se javnim uslužbenkam
preneha izplačevati povečani dodatek iz tega odstavka.
Plača javne uslužbenke se obračuna mesečno in se izplačuje vsak mesec do 5. v mesecu za pretekli
mesec. Če je plačilni dan na dela prost dan, je plačilni dan prvi naslednji delovni dan. Plača se javni
uslužbenki izplača na njen osebni račun pri poslovni banki, ki jo navede.
6.
Javna uslužbenka je upravičena do regresa za prehrano med delom, skladno z določili Zakona o
višini povračil stroškov v zvezi z delom in nekaterih drugih prejemkov (Uradni list RS, št. 87/1997,
9/1998 in 48/2001). Upravičena je do regresa za prehrano za dneve prisotnosti na delu, za redno
delo, če delovni čas ni krajši od štirih ur na dan in za nadurno delo v trajanju več kot štiri ure
dnevno za dneve, ko Upravna enota Kranj ne posluje.
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Javna uslužbenka je upravičena do povračila stroškov prevoza na delo in z dela skladno z določili
Uredbe o povračilu stroškov prevoza na delo in z dela javnim uslužbencem in funkcionarjem v
državnih organih (Uradni list RS, št. 95/2006 in 16/2007). Vsako spremembo, ki se nanaša na
uveljavljanje navedene pravice je dolžna sporočiti v 8 dneh po nastanku spremembe.
7.
Dolžina letnega dopusta se javni uslužbenki odmeri v skladu s kriteriji iz 34., 35., 36., 37., 38. in
39. člena Zakona o delavcih v državnih organih (Uradni list RS, št. 15/1990, 5/1991, 18/1991,
22/1991 2/1991-I, 4/1993, 70/1997 in 38/1999).
Če je javna uslužbenka po kriterijih, določenih v prejšnjem odstavku, upravičena do manj kot 20
dni (4 tedne) letnega dopusta, se ji določi 20 dni letnega dopusta.
V primeru, da javni uslužbenki delovno razmerje v tekočem koledarskem letu preneha pred 1.
julijem, ima pravico do izrabe sorazmernega dela letnega dopusta skladno z določili 162. člena
Zakona o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 42/2002 in 103/2007).
Če javna uslužbenka med letom sklene pogodbo o zaposlitvi z drugim delodajalcem, ji je Upravna
enota Kranj dolžna zagotoviti izrabo sorazmernega dela dopusta, glede na trajanje zaposlitve v
tekočem koledarskem letu, razen če se javna uslužbenka in Upravna enota Kranj ne dogovorita
drugače.
Dolžina letnega dopusta se spreminja s spreminjanjem okoliščin, ki vplivajo na njegovo odmero,
pri čemer se pravica do posameznih dni letnega dopusta prizna javni uslužbenki v koledarskem
letu, ko izpolni pogoje za njegovo pridobitev.
Delodajalec je dolžan javni uslužbenki zagotoviti izrabo letnega dopusta do konca tekočega
koledarskega leta, javna uslužbenka pa je dolžna do konca tekočega koledarskega leta izrabiti
najmanj dva tedna, preostanek letnega dopusta pa v dogovoru z delodajalcem do 30. junija
naslednjega leta.

Dolžino letnega dopusta v posameznem koledarskem letu določi javni uslužbenki
predstojnik s pisnim sklepom.
8.
Javna uslužbenka ima skladno z določili 41. člena Zakona o delavcih v državnih organih pravico do
izrabe izrednega plačanega dopusta neposredno ob nastopu razlogov, vendar največ 7 dni v
posameznem koledarskem letu.
Javna uslužbenka ima v skladu z določili 42. člena Zakona o delavcih v državnih organih pravico
do neplačane odsotnosti z dela, vendar največ 30 dni v posameznem koledarskem letu.
9.
Poslovni čas, delovni čas, uradne ure in razporeditev delovnega časa delavcev Upravne enote Kranj
se urejajo v skladu z Uredbo o upravnem poslovanju (Uradni list RS, št. 20/2005, 106/2005,
30/2006, 86/2006, 32/2007, 63/2007, 115/2007, 122/2007 popr. in 31/2008) Uredbo o delovnem
času v organih državne uprave (Uradni list RS, št. 115/2007) in Navodilom o delovnem času in
uradnih urah v Upravni enoti Kranj, št.020-31/2007-34 z dne 27.3.2009.
10.
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Z Aktom o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest v Upravni enoti Kranj je v primeru
odpovedi pogodbe o zaposlitvi za uradnike v VI. tarifnem razredu določen enomesečni odpovedni
rok.
Pogodbo o zaposlitvi lahko pogodbeni stranki kadarkoli razveljavita s pisnim sporazumom, ki mora
vsebovati določilo o posledicah, ki nastanejo javnemu uslužbencu zaradi sporazumne razveljavitve
pri uveljavljanju pravic iz naslova zavarovanja za primer brezposelnosti.
Drugi načini prenehanja veljavnosti pogodbe o zaposlitvi so določeni v 154. členu Zakona o javnih
uslužbencih.
11.
Ta pogodba se lahko spremeni z aneksom k pogodbi, če s spremembo soglašata obe stranki.
Ponudbo za spremembo pogodbe o zaposlitvi lahko podata obe pogodbeni stranki. Ponudba za
spremembo se pisno vroči nasprotni pogodbeni stranki, ki ima 30 dni časa za odgovor. Posamezne
sestavine pogodbe o zaposlitvi pa delodajalec v skladu z zakonom lahko spreminja enostransko.
12.
O pravicah in obveznostih javne uslužbenke delodajalec izda sklep v skladu z zakonom,
podzakonskimi predpisi, kolektivno pogodbo in pogodbo o zaposlitvi.
Sklep, s katerim se določijo pravice oziroma obveznosti javne uslužbenke, lahko delodajalec
nadomesti z novim sklepom, ki mora biti v skladu z zakonom, podzakonskimi predpisi, kolektivno
pogodbo in pogodbo o zaposlitvi.
13.
Glede pravic, obveznosti in odgovornosti javne uslužbenke ter delodajalca, ki niso urejene s to
pogodbo, se uporabljajo določila Zakona o javnih uslužbencih, drugih predpisov, ki urejajo delovna
razmerja, kolektivnih pogodb in drugih splošnih aktov delodajalca.
14.
Pogodba je sestavljena v treh izvodih, od katerih prejme javna uslužbenka en izvod, delodajalec pa
dva izvoda.

Številka: xxxxx
Datum: xxxx

Javna uslužbenka:
xxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxx
NAČELNICA
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