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POVZETEK

Diplomsko delo opisuje postopek zaposlovanja v državni upravi in javnih zavodih. Pri
zaposlovanju javnih uslužbencev mora biti zagotovljena enakopravna dostopnost delovnih
mest vsem kandidatom in to pod enakimi pogoji.
Tudi v državni upravi in v javnih zavodih se pri zaposlovanju novih sodelavcev srečujejo z
vprašanji, kako izbrati med množico prijavljenih kandidatov najboljšega. Postopek
zaposlovanja je zelo pomemben proces, zato ga poskušajo izboljševati.
Za organizacijo pomeni najbolj ustrezen delavec, tisti kandidat, ki je primeren za določeno
delovno mesto (izobrazba oziroma, da izpolnjuje pogoje, ki jih zahtevajo) ter da opravlja
svoje naloge in s tem pripomore k doseganju ciljev organizacije. Iz vidika delavca, pa
delavec pričakuje od organizacije, da mu daje možnost zadovoljevanja njegovih potreb
(napredovanje, usposabljanje…).

Ključne besede: javni sektor, javni uslužbenec, delovno razmerje, delovno mesto, javni
zavod, državna uprava
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SUMMARY
THE PROCESS OF EMPLOYMENT IN PUBLIC ADMINISTRATION AND
PUBLIC INSTITUTIONS
Diplomsko delo opisuje postopek zaposlovanja v državni upravi in javnih zavodih
The thesis describes the process of public administration and public institutions
employment. When it comes to the employment of public officials, equal job opportunities
must be available to all candidates under equal terms.
When employing new workers, public administration and public institutions are faced with
questions how to pick the best candidate among the job applicants. Employment
procedure is a very important process and therefore needs constant improvement.
An employee best suited for an organization is one who is suitable for a certain job
opening (with proper education and fulfilling other requirements), one who performs his
tasks and thus helps to achieve organization’s goals. From the employee’s point of view,
he or she expects the organization to present him with means to satisfy his or her own
needs (promotions, further training).

Key words: public sector, public servant, workplace relations, workplace, public office,
government administration
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1 UVOD

Skozi mojo diplomsko delo sem spoznavala načela zakonskih in podzakonskih predpisov,
ki so pomembni za zaposlovanje v državni upravi in v javnih zavodih. Za javne uslužbence
v javnem sektorju sta najbolj pomembna Zakon o javnih uslužbencih (v nadaljevanju ZJU)
in Zakon o delovnem razmerju (v nadaljevanju ZDR). »ZJU velja v celoti le za javne
uslužbence, ki so zaposleni v državnih organih in upravah samoupravnih lokalnih
skupnosti, za ostale javne uslužbence, ki so zaposleni v javnih agencijah, javnih zavodih,
javnih skladih in pri drugih proračunskih uporabnikih ter v javnih gospodarskih zavodih, pa
veljajo določila le do 21. člena« (Korpič-Horvat, 2010, str. 1). ZJU ima primarni značaj,
medtem ko je ZDR splošni predpis in se uporablja subsidiarno, če pravila ZJU ne
zadostujejo. V javnem sektorju poznamo načela uslužbenskega sistema, katera so
temeljna načela izvrševanja javnih nalog in so zapisana v prvem delu ZJU. V drugem delu
ZJU, pa so zapisana načela, ki veljajo le za javne uslužbence v upravi.
V javnem sektorju poznamo načela, ki veljajo za vse javne uslužbence. Ta načela so
napisana v prvem delu ZJU. V drugem delu zakona, pa so zapisana načela, in sicer
uradniška načela, ki veljajo za javne uslužbence zaposlene v upravi.
Glede plače v javnem sektorju pa poznamo enoten zakon in sicer Zakon o sistemu plač v
javnem sektorju (v nadaljevanju ZSPJS), ki velja za vse javne uslužbence.

1.1 NAMEN IN CILJ
Namen in cilj mojega diplomskega dela je predstaviti, kako poteka postopek zaposlovanja
v državni upravi in v javnih zavodih. Raziskala bom celoten postopek za zasedbo prostega
delovnega mesta. Opisala bom postopek od objave razpisa za delovno mesto do podpisa
pogodbe za sklenitev delovnega razmerja. Preučila bom zakone, po katerih se zaposluje v
državni upravi in v javnih zavodih. V diplomi bom podrobno preučila razlike zaposlovanja v
državni upravi in v javnih zavodih.
Poleg tega pa bom na konkretnem primeru raziskala in opisala postopek zaposlovanja v
državni upravi, in sicer na Uradu Republike Slovenije za meroslovje.

1.2 METODE DELA
V mojem diplomskem delu sem uporabila metodo deskripcije, s katero sem opisala
obravnavane pojme. Z metodo deskripcije sem opisala pojem javni sektor, javna uprava in
državna uprava. V državno upravo spadajo: ministrstva, organi v sestavi, upravne enote
ter vladne službe. Opisala sem tudi pojem javni zavod in delovno razmerje. V posebnem
poglavju pa sem opisala pojem javnega uslužbenca.
Diplomsko delo sem predstavila s pomočjo knjižne literature, virov na internetu, člankov
ter zakonodaje. Najpogostejše uporabljena vira sta Zakon o javnih uslužbencih in Zakon o
delovnem razmerju.
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Vključila pa sem tudi nekaj slikovnega gradiva.

1.3 STRNJENI OPIS PO PREDVIDENIH POGLAVJIH
Struktura diplomskega dela je razdeljena na osem osnovnih sklopov. Začetek diplomskega
dela je namenjen uvodu, v katerem sem predstavila namen in cilj diplomskega dela. Uvod
vključuje tudi opredelitev metode dela ter strukturo diplomskega dela.
Za uvodom, in sicer v drugo poglavje sem opisala poglavje z naslovom človek in delo. V
tem poglavju sem predstavila splošen pomen dela v človeškem življenju ter pomen
zaposlenosti, ki je velika vrednota človeškega življenja.
V tretjem poglavju sem opredelila pojme, ki so ključni za razumevanje tematike v
diplomskem delu. Ti pojmi so: javni sektor, javna uprava, državna uprava (ministrstva,
organi v sestavi, upravne enote in vladne službe), javni zavod in pojem delovnega
razmerja. Pri pojmu delovno razmerje sem opisala delovna mesta in nazive ter pravne
vire, s katerimi se urejajo delovna razmerja v Republiki Sloveniji (v nadaljevanju RS).
Pojem javnega uslužbenca sem opisala v četrtem poglavju. V tem poglavju sem tudi
opisala veljavnost ZJU, ter pravice in obveznosti javnega uslužbenca.
Načela uslužbenskega sistema sem uvrstila v peto poglavje, kjer sem opisala skupna
načela sistema javnih uslužbencev ter načela, ki veljajo za javne uslužbence v upravi
(uradniška načela).
V šestem poglavju sem opisala organizacijo in sicer sistematizacijo, ki je obvezen akt za
celotni javni sektor. V to poglavje sem uvrstila še kadrovsko načrtovanje, kajti sklepanje
delovnih razmerij mora biti v upravi v skladu s kadrovskimi načrti.
Sedmo poglavje pa zajema postopek sklenitve delovnega razmerja v državni upravi in v
javnih zavodih. Pri postopku pred novo zaposlitvijo v državni upravi sem opisala objavo
javnega natečaja, interni razpis, izbirni postopek ter sestavine pogodbe o zaposlitvi in
pogodbo za določen čas. Pri postopku pred novo zaposlitvijo v javnih zavodih, pa sem
opisala objavo prostega delovnega mesta, izjemo od obveznosti objave prostega
delovnega mesta, prepoved diskriminacije, sestavine pogodbe o zaposlitvi, ter pogodbo za
določen čas. Zadnjo točko tega poglavje pa zajema ZSPJS, ki pa velja za vse javne
uslužbence.
Vsebina osmega poglavje je namenjena predstaviti Uradu RS za meroslovje (v
nadaljevanju MIRS), ki je organ v sestavi Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in
tehnologijo (v nadaljevanju MVZT) ter postopku zaposlitve na MIRS-u. Opisala sem
postopek zaposlitve na konkretnem primeru, in sicer od objave razpisa za delovno mesto
do sklenitve pogodbe.
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2 ČLOVEK IN DELO
Za človeški obstoj so najbolj potrebne biološke potrebe(hrana, voda, zrak, obleka, spanje,
aktivnost). Poleg teh potreb ima človek tudi sociološke potrebe, kot so biti v družbi, imeti
prijatelje, stanovanje… Na človeka vplivajo tudi interesi. Običajno je človek nagnjenj k
nekemu cilju (denar, vplivnost, oblast, avtomobil…). Posebna oblika interesov so poklicni
interesi, ki kažejo, kaj bi človek rad postal v življenju (Jurman, 1981, str. 36).
Ustava RS pravi, da je Slovenija 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). V Ustavi je zapisano, da vsak prosto
izbira zaposlitev in da je vsakemu pod enakimi pogoji dostopno delovno mesto (Ustava
RS, 49. člen).
Med najpomembnejše socialne pravice Ustava RS določa pravico do socialne varnosti. Ta
pravica pomeni, da ima vsaka oseba pravico do socialnega zavarovanja in pravico do
socialnega varstva. Država ureja obvezno zdravstveno, pokojninsko, invalidsko in drugo
socialno zavarovanje ter skrbi za njihovo delovanje (Ustava RS, 50. in 51. člen). Socialna
varnost v Sloveniji temelji na plačevanju prispevkov, ki jih vsi zaposleni in samozaposleni
plačujejo v sistem socialne varnosti. Višina prispevkov, ki jih plačuje delodajalec kot tudi
delojemalec je določena v Zakonu o plačevanju prispevkov za socialno varnost (Ur. list.
5/1996).
O delu imamo različne nazore. Klasična predstava je, da je treba delati zaradi svojega
preživetja, medtem ko nas po drugi strani, da smo svojimi sposobnostmi nekomu potrebni
izpolnjuje. Skrb za preživetje je razumljiva, zato je delo nuja in potreba, vendar gre tu za
ustrezno mero. Ljudje največkrat preveč ali pa sploh ne delajo. Imamo torej dve
skrajnosti (Meron, 2011, str.1).
»Delo navadno opredeljujemo kot smotrno in zavestno človeško dejavnost, to pomeni, da
je delo namerna in k nekemu določenemu cilju usmerjena dejavnost. Z razvojem družbe
so se razvijala in širila tudi pojmovanja o delu in delitvi dela. Razmišljanja in opredelitve,
ki so jih o delu oblikovali posamezniki, so postopoma postala sestavina določenih
znanstvenih disciplin. Vsaka znanstvena disciplina, ki je v svoje proučevanje uvrstila delo,
je k proučevanju tega pojava pristopila s svojega zornega kota in s svojim metodološkim
instrumentarijem, zato so tudi predelitve dela različne« (Brejc, 2004, str. 15-16).
Pojma delo in zaposljivost sta povezana. Tisti, ki opravlja delo dobi v zameno plačilo za
delo in postane delavec. Po definicija Leksikona je delavec tisti, ki opravlja fizična dela,
uslužbenec pa ima višji socialni položaj (Leksikon, 2005, DZS). Obema pa je skupno, da se
zavežeta s pogodbo. Biti zaposljiv pomeni imeti sposobnost, da se brez tuje pomoči
premikamo znotraj trga dela, tako da lahko realiziramo svoje potenciale skozi trajnostno
3

zaposlitev. Zaposlitev pri posamezniku je odvisna od znanj, veščin in stališč, ki ga ima ter
načina, kako to vrednoti in predstavlja delodajalcu (Johnson, Burden, 2003, str. 13).
Po Lipičniku je zaposlovanje proces, s katerim podjetje zadovoljuje svoje potrebe po
zaposlenih z napovedmi za prihodnost, s pridobivanjem in izbiranjem kandidatov ter z
orientacijo novih zaposlenih (Lipičnik, 1998, str. 449). Po Milkovichu je zaposlovanje
proces iskanja in vabljenje kandidatov, med katerimi bo podjetje kasneje izbralo svoje
zaposlene (Milkovich, 1994, str. 281). Belčič pa definira zaposlovanje kot strokovno in
praktično dejavnost, s katero podjetje ugotavlja obseg in strukturo kadrovskih potreb ter
zagotoviti njihovo realizacijo (Belčič, 2002, str. 16).
»Delo je človekova dejavnost, s katero si človek zagotavlja ekonomske razmere za
življenje. Človek lahko opravlja delo kot posameznik, neodvisno od drugih, lahko pa se
vključi v organiziran delovni proces v različnih vrstah organizacij, v katerih se opravlja
delo. Sodobne pravne ureditve ne določajo razlik med fizičnim in umskim delom ter
intelektualno ustvarjalnostjo posameznikov« (Vodovnik, 2006, str. 13).
Izguba dela za človeka nima le materialnih posledic, temveč pomeni izgubo občutka
identitete, saj nezaposlenost zmanjšuje pomembne socialne stike zunaj družine. Delu
človeku ponuja možnost za razvijanje spretnosti in ustvarjalnosti ter daje občutek smisla,
katerega ob izgubi dela izgubi (Haralambos, 2005, str. 255-256).
Sociološki vidik obravnava delo z vidika, ko človek ustvarja določeno vrednost zase ali za
druge ljudi. Človek opravlja delo zavestno, vnaprej premišljeno in smotrno za dosego
določenih ciljev. Delo se členi v več smereh, npr. v bolj umsko in bolj fizično, ročno,
mehanizirano in avtomatizirano, rutinsko in ustvarjalno.
Trstenjak pravi, da je delo zavesten napor v proizvajanje in pridobivanje življenjskih
potrebščin. Pri tej definiciji teoretikov psihologije ne zanima, kaj pomeni delo, ampak se
osredotočijo predvsem na to, kako delo subjektivno vpliva na človeka (Trstenjak, 1979).
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 ter izobraževanja zaposlenih, kar nekaterim pomeni dodatno obremenitev
ali celo stres. Od zaposlenih se pa prav tako zahteva vedno večno produktivnost. Na delo
se v tem trenutno 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 želen socialni status (Boštjančič,
2011, str. 4).
»Ljudje so naše največje bogastvo«, govori velika večina slovenskih direktorjev, medtem,
ko v letnih poročilih teh istih podjetij zasledimo 90 % podatkov o finančnem poslovanju,
ljudje pa nastopajo le v grafih, ki prikazujejo kadrovsko strukturo. Govorijo eno, delajo
drugo, bi lahko zaključili. In dokler ne bodo prav vodje uspeli v glavi narediti miselnega
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preklopa, dokler ne bodo ljudje tako pomembni kot finance, je le težko govoriti o
socialnem kapitalu podjetij« (Boštjančič, 2011, str. 1).
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3 OPREDELITEV POJMOV

3.1 JAVNI SEKTOR
Pojem javni sektor se v Sloveniji običajno razume kot splet raznovrstnih dejavnosti, ki ga
tvorijo v prvi vrsti javna uprava, politični sistem, šolstvo, zdravstvo, socialno varstvo ter
raziskovalno področje (Ferfila in Kovač, 2000, str. 151). Javni sektor je širši pojem od
javne uprave.
Definicije javnega sektorja so različne. Javni sektor lahko splošno opredelimo kot »zbir
vseh javnih organizacij, ki opravljajo družbene in gospodarske javne dejavnosti, pri čemer
gre za dejavnosti po netržnih načelih, kar se v prvi vrsti kaže s proračunskim
financiranjem» (Setnikar-Cankar, 1997, str. 73).
»Javni sektor je torej celota vseh oseb javnega prava – države in vseh drugih oseb
javnega prava, ki jim država zagotavlja pravno subjektiviteto in določena pooblastila. V
javnem sektorju se opravljajo javne funkcije, uresničujejo javni interesi in zadovoljujejo
javne potrebe. Gre za tiste potrebe, interese in funkcije, glede katerih se sprejme
odločitev, da jih bomo urejali kot javne zadeve na ravni države ali lokalnih skupnosti«
(Virant, 2009, str. 13).
Javni sektor po ZJU 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 (ZJU, 1. člen).
»Po ZJU pa javna podjetja in gospodarske družbe, v katerih ima večinski delež oz.
prevladujoč vpliv država ali lokalna skupnost, niso del javnega sektorja po tem zakonu«
(ZJU, 3. odstavek 1. člena).

3.2 JAVNA UPRAVA
Pojem javne uprave ni enotno definiran. 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 sodijo državna
uprava, ki vključujejo ministrstva, organe v njihovi sestavi in upravne enote, javne službe
in lokalna samouprava (Državni portal RS, 2010).
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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.
»Javno upravljanje je upravljanje v javnih zadevah, javna uprava pa uprava v javnih
zadevah. Proces javnega upravljanja poteka v organizacijah, ki jih imenujemo
javnopravne skupnosti – najširša takšna skupnost je država« (Bučar v: Vlaj, 2004, str.
57).
Opravljanje javnih zadev pomeni zadovoljitev družbenih interesov in potreb. Te interese in
potrebe pa se zadovoljujejo prek dobrin (določeni proizvodi, storitve, družbena razmerja
ali družbeno stanje) (Vlaj, 2006, str. 11).

3.3 DRŽAVNA UPRAVA
»Državna uprava je najbosežnejši korpus v okviru izvršilnega aparata države. Državna
uprava še danes predstavlja jedro javne uprave – tisti aparat, preko katerega država
deluje oz. aparat, ki izvšuje politične odločitve» (Virant, 2004, str. 63).
Lahko jo definiramo tudi kot strokovni aparat, ki pripravlja strokovne podlage za
sprejemanje političnih odločitev vlade in neposredno izvršuje sprejete politične odločitve
(zakone, proračun, vladne uredbe,…) (po Virantu, 2009, str. 76).
Državna uprava je med državnimi organi tista, ki se ukvarja z neposrednim izvrševanjem
zakonov. Izvršilna funkcija države je sestavljena iz dveh delov, na eni strani iz politično
izvršilnega dela na drugi strani pa izvršilno upravnega dela. Vlada predstavlja politični del
izvršilne funkcije, uprava pa opravlja strokovno upravni del, ki neposredno izvršuje
zakone. Upravna funkcija pomeni vzdrževanje javnega reda in miru ter pospeševanje
družbenega razvoja. Upravno funkcijo opravljajo upravni organi, ki kot posebni državni
organi sodijo med organe izvršilne veje oblasti (po Kocijančiču et al., 2009, str. 234).
Državna uprava je v Sloveniji opredeljena v Zakonu o državni upravi (v nadaljevanju ZDU)
kot del izvršilne oblasti RS, ki izvršuje upravne naloge.
Po ZDU-1 državna uprava v Sloveniji opravlja naslednje naloge:
• sodeluje pri oblikovanju politike, to pomeni, da uprava pripravlja za vlado
zakone, podzakonske predpise, druge akte, gradiva in zagotavlja drugo
strokovno pomoč pri oblikovanju politike,
• izvršilna naloga državne uprave je, da v okviru katerih izvršuje zakone in druge
predpise, ki jih sprejema Državni zbor RS, ratificirane mednarodne pogodbe,
državni proračun, podzakonske predpise in druge akte vlade,
• inšpekcijski nadzor nad izvajanjem predpisov,
• spremljanje stanja družbe na področjih, za katera je pristojna in skrbi za njen
razvoj, v skladu s sprejeto politiko države,
• spodbuja razvoj oz. usmerja družbeni razvoj,
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•

zagotavlja opravljanje javnih služb v okviru javnih zavodov in gospodrskih
družb ter v drugih organizacijskih oblikah, ki jih določa zakon.

Naštete naloge, pa lahko državna uprava uresničuje samo v povezavi in medsebojni
soodvisnosti s tistimi, ki opravljajo druge naloge države, se pravi v sodelovanju in
povezanosti z drugimi državnimi organi. V Sloveniji organe državne uprave sestavljajo
ministrstvo, organ v sestavi, vladna služba in upravna enota (ZJU, 6. člen).
3.3.1 MINISTRSTVA
121. člen Ustave pravi, da naloge uprave opravljajo neposredno ministrstva, kar tudi pravi
drugi odstavek 14. člena ZDU-1, da se ministrstvo ustanovi za opravljanje nalog na enem
ali več upravnih področjih.
»Minister v skladu s sprejeto politiko vodi in predstavlja ministrstvo, izdaja predpise in
druge akte v skladu z zakonom ter sprejema druge odločitve iz pristojnosti ministrstva«
(ZDU-1, 16. člen).
Posamezna ministrstva in njegove naloge so opredeljene v ZDU-1, in sicer:
•

Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve – opravlja naloge na področjih
delovnih razmerij in pravic iz dela, zaposlovanja in poklicnega usposabljanja,
družine, socialnih zadev, invalidskega varstva, vojnih invalidov, vojnih
veteranov in žrtev vojnega nasilja ter vojnih grobišč (ZDU-1, 28. člen),

•

Ministrstvo za finance – opravlja naloge na področjih zakladništva, javnega
računovodstva, proračuna, javnih naročil, davčnega in carinskega sistema,
javnofinančnih prihodkov in finančnega sistema, finančnega premoženja,
poroštev, zadolževanja javnega sektorja, javno zasebnega partnerstva,
preglednosti finančnih odnosov, preprečevanja in odkrivanja pranja denarja,
prirejanja iger na srečo, državnih pomoči ter makroekonomskih analiz in
napovedi (ZDU-1, 29. člen),

•

Ministrstvo za gospodarstvo - opravlja naloge na področjih ekonomskega
sistema in razvoja, notranjega trga, tehnične zakonodaje in meril, varstva
potrošnikov, varstva konkurence, ekonomskih odnosov s tujino, razvoja
podjetniškega sektorja in konkurenčnosti, intelektualne lastnine, drobnega
gospodarstva in turizma, energetike, rudarstva in učinkovite rabe energije in
industrijskih projektov (ZDU-1, 30. člen),

•

Ministrstvo za javno upravo - opravlja naloge na področjih javne uprave,
sistemskega urejanja organiziranosti in delovanja javnega sektorja, sistema
javnih uslužbencev in plačnega sistema v javnem sektorju (ZDU-1, 31. člen),
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•

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano - opravlja naloge na
področjih kmetijstva, razvoja podeželja, prehrane, varstva rastlin, veterinarstva
in zootehnike, gozdarstva, lovstva, ribištva, varnosti in kakovosti krme in hrane
oz. živil, razen prehranskih dopolnil, živil za posebne prehranske oz.
zdravstvene namene ter hrane oz. živil v gostinski dejavnosti, institucionalnih
obratih prehrane in obratih za prehrano na delu (ZDU-1, 32. člen),

•

Ministrstvo za kulturo - opravlja naloge na področjih ustvarjanja, posredovanja
in varovanja kulturnih vrednot, medijev ter skrbi za uveljavljanje, razvoj in
promocijo slovenskega jezika (ZDU-1, 33. člen),

•

Ministrstvo za notranje zadeve - opravlja naloge na področjih javne varnosti in
policije, upravnih notranjih zadev in migracij (ZDU-1, 34. člen),

•

Ministrstvo za obrambo - opravlja naloge na področjih obrambnega sistema in
sistema varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami (ZDU-1, 35. člen),

•

Ministrstvo za okolje in prostor - opravlja naloge na področjih okolja in prostora
(ZDU-1, 36. člen),

•

Ministrstvo za pravosodje - opravlja naloge na področjih organizacije in statusa
sodišč, državnega tožilstva, državnega pravobranilstva in Ustavnega sodišča,
nadzora nad poslovanjem državnega tožilstva in državnega pravobranilstva ter
druge vrste z zakonom določenih pravosodnih nadzorov, civilnega in
kaznovalnega prava, sodnih postopkov, alternativnega reševanja sporov,
pravosodne uprave, odvetništva, notariata, izvrševanja kazenskih sankcij,
varstva osebnih podatkov, mednarodne pravne pomoči in mednarodnega
pravosodnega sodelovanja v civilnih in kazenskih zadevah (ZDU-1, 37. člen),

•

Ministrstvo za promet - opravlja naloge na področjih železniškega, zračnega,
pomorskega prometa, plovbe po celinskih vodah in cestnega prometa, razen
nadzora varnosti cestnega prometa, ter naloge na področjih prometne
infrastrukture in žičniških naprav (ZDU-1, 38. člen),

•

Ministrstvo za šolstvo in šport - opravlja naloge na področjih vzgoje,
osnovnega, srednjega in višjega šolstva ter športa (ZDU-1, 39. člen),

•

Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo - opravlja naloge na
področjih visokega šolstva, znanosti, raziskovanja, tehnologije, meroslovja,
elektronskih komunikacij, pošte in pospeševanja informacijske družbe na
področjih, ki ne sodijo v delovna področja drugih ministrstev, in usklajevanja
dela na področju informacijske družbe (ZDU-1, 39a. člen),
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•

Ministrstvo za zdravje - opravlja naloge na področjih javnega zdravja,
zdravstvenega varstva, zdravstvenega zavarovanja, zdravstvene dejavnosti,
kemijske varnosti, varstva pred sevanji, zdravil in medicinskih pripomočkov,
prehranskih dopolnil, živil za posebne prehranske oz. zdravstvene namene,
materialov, ki prihajajo v stik z živili, pitne vode ter varnosti in prehranske
vrednosti živil oz. hrane v gostinski dejavnosti, institucionalnih obratih prehrane
in obratih za prehrano na delu (ZDU-1, 40. člen),

•

Ministrstvo za zunanje zadeve - opravlja naloge na področjih zunanjih zadev
države, konzularne zaščite in mednarodnega prava, vključno s sklepanjem
mednarodnih pogodb (ZDU-1, 41. člen).

3.3.2 ORGANI V SESTAVI
Z uredbo se lahko ustanovi upravni organ v sestavi ministrstva (v nadaljnjem besedilu:
organ v sestavi) za opravljanje specializiranih strokovnih nalog, izvršilnih in razvojnih
upravnih nalog, nalog inšpekcijskega in drugega nadzora ter nalog na področju javnih
služb.
»Organ v sestavi se lahko ustanovi:
• za izvajanje specializiranih strokovnih nalog, izvršilnih in razvojnih upravnih
nalog, nalog inšpekcijskega in drugega nadzora ter nalog na področju javnih
služb, če se s tem zagotovi večja učinkovitost in kakovost pri opravljanju nalog,
• če je zaradi narave nalog ali delovnega področja potrebno zagotoviti večjo
stopnjo samostojnosti pri opravljanju specializiranih strokovnih, izvršilnih in
razvojnih nalog ter nalog inšpekcijskega in drugega nadzora nalog na področju
javnih služb.
Če zakon določa, da je za odločanje o upravnih zadevah na določenem področju na prvi
stopnji pristojno ministrstvo in je v ministrstvu organiziran organ v sestavi za to področje,
na prvi stopnji vodi postopek in odloča o upravni zadevi organ v sestavi« (ZDU-1, 21.
člen).
Organ v sestavi vodi direktor, ki se ga imenuje v skladu z zakonom, ki ureja položaj javnih
uslužbencev.
Organ v sestavi izvaja naloge v skladu z zakonom, drugimi predpisi, programom dela, ki
ga sprejme minister na predlog predstojnika organa v sestavi in finančnim načrtom, ki se
sprejme v skladu z zakonom o javnih financah. Minister daje organu v sestavi usmeritve
za delo, navodila za delo ter naloži mu, da v mejah svoje pristojnosti opravi določene
naloge ali sprejme določene ukrepe ter mu o tem poroča. Pred državnim zborom in vlado
predstavlja organ v sestavi minister. Če tako določa uredba iz 21. člena tega zakona,
ministrstvo izvaja vse ali določene naloge strokovne pomoči predstojniku na področju
upravljanja s kadrovskimi, finančnimi, informacijskimi in drugimi viri tudi za organ v
sestavi (ZDU-1, 23. člen).
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Organ v sestavi nadzoruje ministrstvo, minister pa lahko zahteva poročila in druge
dokumente v zvezi z opravljanjem dela, ki mu jih mora predstojnik organa predati.
Minister pa lahko od predstojnika organa zahteva tudi poročilo o delu organa v sestavi in
o vseh pomembnejših vprašanjih s področij dela (po ZDU-1, 24. člen).
3.3.3 UPRAVNE ENOTE
Upravna enota je organ državne uprave, ki opravlja za državljane in pravne osebe številne
pomembne in pogoste upravne storitve. Upravna enota je pomemben del državne uprave
in pravzaprav je njen predstavnik na lokalni ravni in v vsakdanjem življenju posameznikov
in podjetij. V Sloveniji imamo 58 upravnih enot (MJU, 2010).
Upravne enote odločajo na prvi stopnji o upravnih zadevah iz državne pristojnosti.
Opravljajo določene naloge iz pristojnosti ministrstev, zlasti nadzor nad zakonitostjo dela
organov lokalnih skupnosti in nadzor nad primernostjo in strokovnostjo dela teh organov v
zadevah iz državne pristojnosti, ki so prenesene na lokalno skupnost. Poleg tega upravne
enote opravljajo še nekatere druge upravne naloge iz državne pristojnosti in vodijo
nekatere uradne evidence.
Upravne enote zagotavljajo upravne storitve na področju:
• notranjih zadev (osebni dokumenti, prijava prebivališča, zadeve javnega reda,
področje tujcev, matičnih zadev, upravne zadeve prometa…),
• graditve objektov in drugih posegov v prostor (gradbeno dovoljenje, uporabno
dovoljenje...),
• kmetijstva (promet s kmetijskimi zemljišči, status kmeta, zaščitene kmetije...),
• denacionalizacije,
• žrtev vojnega nasilja… (Portal upravnih enot, 2010).
3.3.4 VLADNE SLUŽBE
»Za organizacijsko, strokovno in drugo pomoč pri delovanju vlade in usklajevanju dela
ministrstev vlada ustanavlja vladne službe. Predsednik vlade lahko za te naloge pooblasti
tudi resorno ministrstvo. Vladno službo vodi minister brez resorja, državni sekretar ali
direktor, ki je odgovoren predsedniku vlade, ministru ali generalnemu sekretarju vlade«
(Zakon o Vladi RS, 25. člen).
Zakon o Vladi RS v 22. členu določa, da za koordinacijske in strokovne naloge za
predsednika Vlade Vlada ustanovi Urad predsednika Vlade.
Pri Vladi deluje vrsta vladnih služb, ko so npr.:
• služba za zakonodajo,
• urad za informatiko,
• servis skupnih služb,
• kadrovska služba,
• urad za evropske zadeve,
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•
•

urad za narodnosti,
služba za lokalno samoupravo…

Kot vladna služba delujeta tudi Slovenska obveščevalno-varnostna agencija (SOVA) in
Statistični urad RS (Virant, 2004, str. 59).
Predstojnike vladnih služb imenuje in razrešuje Vlada.

3.4 JAVNI ZAVOD
Zavodi so organizacije, ki se ustanovijo za opravljanje dejavnosti vzgoje, izobraževanja,
znanosti, kulture, športa, zdravstva, socialnega varstva, otroškega varstva, invalidskega
varstva, socialnega zavarovanja ali druge dejavnosti, katerih cilj ne sme biti pridobivanje
dobička. So pravne osebe, ki imajo pravice, obveznosti ter odgovornosti, katere določata
zakon in akt o ustanovitvi. Zavode lahko ustanovijo domače in tuje fizične ali pravne
osebe, če ni za posamezne dejavnosti ali za posamezne vrste zavodov z zakonom
določeno drugače (glej Mesec, 2008, str. 56).
Javni zavodi delujejo v interesu države in skozi državo v interesu njenih državljanov.
Njihove cilje ter nadzor, da delujejo v skladu za zakonom določa država (Chapman,
Cowdell, 1998, str. 2).
Država in lokalne skupnosti so tiste, ki ustanovijo javni zavod. Za ustanovitev javnega
zavoda so potrebna sredstva, najprej za ustanovitev - registracijo in nato še sredstva, ki
omogočajo začetek in nadaljevanje opravljanja dejavnosti.
»Za opravljanje javnih služb se ustanovijo javni zavodi. Javni zavodi se lahko ustanovijo
tudi za opravljanje dejavnosti, ki niso opredeljene kot javne službe, če se opravljanje
dejavnosti zagotavlja na način in pod pogoji, ki veljajo za javno službo. Ustanovijo jih
republika, občine, mesto in druge z zakonom pooblaščene javne pravne osebe« (ZZ, 3.
člen). »So pravne osebe s pravicami, obveznostmi in odgovornostmi, ki jih določa zakon in
akt o ustanovitvi. Javni zavod je pravna oseba, če ni z zakonom oz. odlokom občine ali
mesta drugače določeno« (ZZ, 4. člen).
V javnih zavodih se delovna razmerja in udeležba delavcev pr upravljanju in uresničevanju
sindikalnih pravic urejajo v skladu z zakonom in kolektivno pogodbo (ZZ, od 3.-5. člena).
»Zavod se lahko ustanovi, le če so zagotovljena sredstva za ustanovitev in začetek dela
zavoda ter, če so izpolnjeni vsi drugi z zakonom določeni pogoji« (ZZ, 7. člen).
Upravljanje zavoda je opredeljeno v Zakonu o zavodih. Funkcijo upravljanja ima Svet
zavoda ali drugi kolegijski organ. Svet zavoda sestavljajo predstavniki ustanovitelja,
predstavniki delavcev zavoda in predstavniki uporabnikov oz. zainteresirane javnosti.
»Zavod ima statut ali pravila. S statutom ali s pravili se ureja organizacija zavoda, organi,
njihove pristojnosti, način odločanja in druga vprašanja, ki so pomembna za opravljanje
dejavnosti in poslovanje zavoda, v skladu z zakonom ali aktom o ustanovitvi. Zavod ima
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lahko tudi druge splošne akte, s katerimi se urejajo vprašanja, pomembna za delo in
poslovanje zavoda, v skladu s statutom oz. pravili. Statut oz. pravila sprejme svet zavoda
s soglasjem ustanovitelja, kakor tudi druge splošne akte, če ni s statutom oz. pravili
drugače določeno in sicer, da jih sprejme direktor« (ZZ, 45. in 46. člen).
»Organizacija zavoda je določena s statutom oz. pravili zavoda. Zavod pridobiva sredstva
za delo iz sredstev ustanovitelja, s plačilom za storitve s prodajo blaga in storitev na trgu
in iz drugih virov na način in pod pogoji, določenimi z zakonom in aktom o ustanovitvi«
(ZZ, 1. odstavek 48. člena).
Zakon o zavodih pravi, da je poslovni organ zavoda direktor ali drug individualni organ.
»Direktor organizira in vodi delo zavoda in je odgovoren za strokovnost zavoda, če ni z
zakonom ali aktom o ustanovitvi glede na naravo dejavnosti in obseg dela na poslovni
funkciji določeno, da sta poslovodna funkcija in funkcija vodenja strokovnega dela ločeni«
(ZZ, 31. člen). Zavod ima tudi strokovni svet ali drug kolegijski strokovni organ. Strokovni
svet je zadolžen, da obravnava vprašanja s področja strokovnega dela zavoda, odloča o
strokovnih vprašanjih v okviru pooblastil, določenih v statutu ali pravilih zavoda, določa
strokovne podlage za programe dela in razvoja zavoda, daje svetu, direktorju in
strokovnemu vodji mnenja in predloge glede organizacije dela in pogojev za razvoj
dejavnosti ter opravlja druge z zakonom ali aktom o ustanovitvi oz. s statusom in pravili
zavoda določene naloge (Sindikat vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije,
2010).
Zavod pridobiva sredstva za delo iz javnih in zasebnih sredstev, in sicer:
• javno-finančnih virov (sredstva ustanovitelja: država in občina),
• plačila za storitve,
• s prodajo blaga in storitev,
• drugih virov, kot so darila, donacije in podobno (Novodobni računovodski
servis, 2010).
Presežek prihodkov nad odhodki sme zavod uporabiti le za opravljanje in razvoj
dejavnosti, če z aktom o ustanovitvi ni drugače določeno.
Splošno o področni ureditvi javnih zavodov
Področna zakonodaja ureja številne statusne posebnosti javnih zavodov. Posebna ureditev
se nanaša predvsem na upravljanje in organe javnega zavoda pa tudi različno ureditev
drugih vprašanj, kot na primer razmerje organov do ustanovitelja, pristojnosti in
odgovornosti direktorja in strokovnega sveta, nerazdružljivost članstva v organih. Poseben
položaj imajo zavodi na področju kulture, visokega šolstva in raziskovalne dejavnosti.
Posebna sta tudi oba zavoda s področja javnih zavarovalnih storitev (zdravstveno ter
pokojninsko in invalidsko zavarovanje). Pri teh ne gre za izvajanje javnih služb, temveč za
zbiranje sredstev od plačil po prispevni stopnji ter plačevanje pravic iz zdravstvenega ter
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pokojninskega in invalidskega zavarovanja. Javni zavod RTV pa ima posebno ureditev
upravljanja (glej Bohinc, str. 334 in 335).

3.5 POJEM DELOVNEGA RAZMERJA
»(1) 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 nepretrgano opravlja delo po navodilih in pod nadzorom delodajalca.
(2) V delovnem razmerju je vsaka od pogodbenih strank dolžna izvrševati dogovorjene ter
predpisane pravice in obveznosti« (ZDR, 4. člen).
Delovno razmerje v državnih organih, upravah lokalnih skupnosti in pri osebah javnega
prava, se sklene s pogodbo o zaposlitvi. Pogodba mora biti v skladu z delovnopravnimi
predpisi in s kolektivnimi pogodbami ter v skladu z drugimi zakoni, ki urejajo posebnosti
delovnih razmerij v državnih organih, upravah lokalnih skupnosti, javnih agencijah in
javnih skladih (npr. za policiste, poklicne vojake) (glej Bohinc, 2004, str. 103).
Pogodba o zaposlitvi se definira kot pogodba, s katero se ena stranka zaveže, da bo
opravljala praviloma podrobneje določeno nesamostojno dejavnost, katere obseg je
najpogosteje časovno določen, druga stranka pa se zaveže to dejavnost plačati (glej
Bohinc, 2004, str. 105).
Delodajalec je pravna oseba, s katero javni uslužbenec sklene delovno razmerje. (državni
organ – delodajalec: Republika Slovenija).
3.5.1 DELOVNA MESTA IN NAZIVI
V skladu z ZJU so delavna mesta, kjer se opravljajo javne naloge in zahtevnejša
spremljajoča dela uradniška delovna mesta, na katerih pa se opravljajo druga strokovnotehnična dela pa so strokovna-tehnična delovna mesta (ZJU, 23. člen).
»Razvrščajo se glede na:
• zahtevnost delovnega mesta z upoštevanjem zahtevnosti dela in zahtevnosti
pogojev za opravljanje dela,
• druge okoliščine delovnih razmer« (Korpič-Horvat, 2010, str. 6).
»Za uradniška delovna mesta se kot pogoj za opravljanje dela štejejo:
• splošni pogoji po predpisih delovnega prava,
• naziv in smer izobrazbe,
• funkcionalna in specialna znanja« (Korpič-Horvat, 2010, str. 6).
Za strokovno-tehnična delovna mesta se kot pogoj za opravljanje dela štejejo:
• splošni pogoji,
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•
•
•
•

stopnja in smer izobrazbe,
delovne izkušnje,
aktivno znanje uradnega jezika,
funkcionalna in specialna znanja.

»Pogoji za pridobitev položaja se poleg pogojev, ki veljajo za uradniška delovne mesta
lahko določijo funkcionalna znanja upravnega vodenja in upravljanja s kadrovskimi viri ter
druga specialna znanja (prvi odstavek 81. člena ZJU). Položaji v državni upravi so določeni
z ZJU (drugi odstavek 80. člena), v drugih državnih organih pa jih določi organ s splošnim
aktom« (Korpič-Horvat, 2010, str. 6).
3.5.2 PRAVNI VIRI, S KATERIMI SE UREJAJO DELOVNA RAZMERJA V
REPUBLIKI SLOVENIJI
Pravni viri
•
•
•
•

na področju individualnega razmerja delovnega prava so:
Zakon o delovnih razmerjih,
Zakon o javnih uslužbencih,
Zakon o sistemu plač v javnem sektorju,
področni zakon, ki ureja specifikacijo delovnih razmerij v posameznih
dejavnostih, med katere sodijo Zakon o zdravniški službi, Zakon o osnovni šoli,
Zakon o uresničevanju javnega interesa na področju kulture…
• kolektivne pogodbe, ki jih sklepajo predstavniki delavcev in delodajalcev na
različnih nivojih (na nivoju države, panoge ali dejavnosti, podjetja oz. zavoda)
(Belopavlovič, 2008, str. 13, 14).

Pri delovnem razmerju je potrebno še omeniti Zakon o varnosti in zdravju pri delu, Zakon
o starševskem varstvu in družinskih prejemkih, Zakon o zaposlovanju in delu tujcev, ter
Zakon o delovnih in socialnih sodiščih. Med najpomembnejše pravne vire na področju
kolektivnega delovnega prava uvrščamo:
• Zakon o kolektivnih pogodbah,
• Zakon o reprezentativnosti sindikatov,
• Zakon o sodelovanju delavcev pri upravljanju,
• Zakon o stavki (Belopavlovič, 2008, str. 14).
»Poleg navedenih pravnih virov so za področje individualnega kot za področje
kolektivnega delovnega prava pomembni tudi mednarodni pravi viri. To so ratificirane
mednarodne konvencije (predvsem konvencije Mednarodne organizacije dela – MOD) ter
direktive Evropske unije (v nadaljevanju EU)« (Belopavlovič, 2008, str. 14).
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4 JAVNI USLUŽBENEC

4.1 POJEM JAVNEGA USLUŽBENCA
ZJU določa, da je javni uslužbenec vsak posameznik, ki sklene delovno razmerje v javnem
sektorju. Sem ne sodijo funkcionarji v državnih organih ali organih lokalnih skupnosti.
Zakon o javnih uslužbencih le-te razvršča na:
• uradnike, ki v organih opravljajo javne naloge,
• uradnike, ki v organih opravljajo zahtevnejša spremljajoča dela,
• strokovno-tehnične javne uslužbence, ki so javni uslužbenci, v organih pa
opravljajo druga spremljajoča dela in niso uradniki (Brus, 2002, str. 73).
ZJU opredeli pojem uradnikov kot javnih uslužbencev, ki v organih in organizacijah
opravljajo javne naloge, za katere sta organ oz. organizacija ustanovljena. Statusa
uradnika pa nimajo tisti javni uslužbenci, ki v organih in organizacijah opravljajo
spremljajoča dela.
»ZJU torej daje status javnega uslužbenca tudi osebam, ki ne izvršujejo javnih nalog,
temveč opravljajo kadrovska, tehnična, finančna, računovodska in druga spremljajoča
dela tehnične podpore izvrševanja javnih nalog. Ne daje pa jim statusa uradnika niti
pravic in obveznosti, ki so značilne zanj. Zanje veljajo predvsem organizacijske določbe o
disciplinski in odškodninski odgovornosti, določbe o premestitvi, racionalizaciji poslovanja,
sklenitvi in prenehanju delovnega razmerja. Opredelitev, katera delovna opravila so v
smislu te ureditve javne naloge in katera so spremljajoča dela, je predmet opredelitve
posameznih področij« (Belopavlovič, 2003, str. 12).
Javni uslužbenec opravlja naloge pomembne za celotno družbeno skupnost, saj je del
aparata, ki je zadolžen za izvrševanje javnega interesa, ki se po demokratični poti izraža v
obliki zakonov, proračuna in drugih političnih odločitev, hkrati pa pripravlja strokovno
podlago za politično odločanje. Od strokovnosti in učinkovitosti javnih uslužbencev in s
tem javne uprave je odvisno delovanje celotne države in lokalnih skupnosti.

4.2 VELJAVNOST ZAKONA O JAVNIH USLUŽBENCIH
»Za javne uslužbence v javnem sektorju velja ZDR IN ZJU. ZJU v prvem delu, ki obsega
21. členov, ureja skupna načela in druga skupna vprašanja vseh javnih uslužbencev za
celotni javni sektor. V drugem delu pa ZJU ureja sistem javnih uslužbencev ter posebnosti
delovnih razmerij za državne organe in uprave lokalnih skupnosti. ZJU velja v celoti le za
javne uslužbence, ki so zaposleni v državnih organih in upravah samoupravnih lokalnih
skupnosti, za ostale javne uslužbence, ki so zaposleni v javnih agencijah, javnih zavodih,
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javnih skladih in pri drugih proračunskih uporabnikih ter v javnih gospodarskih zavodih, pa
veljajo določila le do 21. člena« (Korpič-Horvat, 2010, str. 1).
ZJU dopušča možnost drugačne zakonske ureditve posameznih vprašanj za določene
kategorije uradnikov oz. javnih uslužbencev (po Bohincu, 2005, str. 116 – 117).
»Izjema velja glede širitve veljavnosti ZJU v delu, ki se nanaša na pripravo in sprejem
kadrovskega načrta: javne agencije, javne sklade, Zavoda za zdravstveno zavarovanje,
Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, Zavod RS za zaposlovanje in Zavod RS za
šolstvo« (Korpič-Horvat, 2010, str. 1).
»Za vse javne uslužbence pa velja Zakon o sistemu plač v javne sektorju (v nadaljevanju
ZSPJS). Ta zakon ureja le plače javnih uslužbencev in funkcionarjev (osnovne plače,
dodatke in del plače za delovno uspešnost), ne pa celotnega plačila za delo, kakor tudi ne
nadomestil in povračil stroškov javnim uslužbencem« (Korpič-Horvat, 2010, str. 1).

4.3 PRAVICE IN OBVEZNOSTI JAVNEGA USLUŽBENCA
»Obveznosti javnega uslužbenca so po ZJU opredeljene tako, da je predvsem poudarjena
strokovnost, etičnost, pravilnost in smotrnost dela javnega uslužbenca. Javni uslužbenec
izvršuje javne naloge zaradi zadovoljevanja javnega interesa, kar mora upoštevati pri
opravljanju svojega dela. Javni uslužbenec je dolžan opravljati tudi drugo delo, ki ne
spada v opis dela delovnega mesta, če je delo potrebno opraviti zaradi začasno
povečanega obsega dela ali zaradi nadomestitve dela začasno odsotnega javnega
uslužbenca. Zahtevnost drugih del mora ustrezati strokovni usposobljenosti javnega
uslužbenca in predstojnik mora za odreditev drugega dela izdati pisno odredbo. Gre za
podoben institut odreditve na druga dela, kot to določa ZDR v drugem odstavku 31.
člena« (Korpič-Horvat, 2010, str. 10, 11).
Če hočemo nekoga zaposliti, je splošni pogoj, da mora biti star 15 let. Delodajalec mora
prav tako pri zaposlovanju paziti na prepoved diskriminacije. ZJU določa, da mora biti
zagotovljena enakopravna dostopnost delovnih mest vsem kandidatom, ki so
zainteresirani. Delodajalec izbere kandidata, ki je za določeno mesto najbolj strokovno
usposobljen.
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5 NAČELA USLUŽBENSKEGA SISTEMA

5.1 SKUPNA NAČELA SISTEMA JAVNIH USLUŽBENCEV
Načelo enakopravne dostopnosti, po katerem se mora zaposlovanje javnih
uslužbencev izvajati tako, da je zagotovljena enakopravna dostopnost delovnih mest za
vse zainteresirane kandidate pod enakimi pogoji in tako, da je zagotovljena izbira
kandidata, ki je najbolje strokovno usposobljen za opravljanje nalog na delovnem mestu
(MJU, 2010).
Načelo zakonitosti zapoveduje javnim uslužbencem, da izvršujejo javne naloge na
podlagi in v mejah ustave, ratificiranih in objavljenih mednarodnih pogodb, zakonov in
podzakonskih predpisov (MJU, 2010).
Načelo strokovnosti tvori celoto z načelom zakonitosti in zapoveduje javnim
uslužbencem, da izvršujejo javne naloge strokovno, vestno in pravočasno. Pri svojem delu
morajo ravnati po pravilih stroke in se v ta namen stalno usposabljati in izpopolnjevati, pri
čemer pogoje za strokovno izpopolnjevanje in usposabljanje zagotavlja delodajalec.
Načelo uvaja konkurenčnost med javnimi uslužbenci in jih spodbuja k stalnemu
strokovnemu izpopolnjevanju in usposabljanju, kar zagotavlja uporabnikom javnih storitev
kvalitetnejše obravnavanje (MJU, 2010).
Načelo častnega ravnanja, po katerem mora javni uslužbenec ravnati pri izvrševanju
javnih nalog častno, v skladu s pravili poklicne etike, zagotavlja uporabnikom spoštljivejše
obravnavanje (MJU, 2010).
Načelo zaupnosti zapoveduje javnim uslužbencem varovanje tajnih podatkov, ne glede
na to, kako so jih izvedeli. Načelo je izvedeno iz narave izvrševanja nalog v javnem
interesu ter iz standarda lojalnosti zaposlenih do delodajalca (MJU, 2010).
Načelo odgovornosti za rezultate sili javne uslužbence, da kvalitetno, hitro in
učinkovito izvršujejo zaupane javne naloge in vzpostavlja odgovornost za rezultate
njihovega dela (MJU, 2010).
Načelo dobrega gospodarjenja uvaja tudi na področje javne uprave princip dobrega
gospodarjenja, ki je značilen za zasebni sektor. Javni uslužbenec mora gospodarno in
učinkovito uporabljati javna sredstva, s ciljem doseganja najboljših rezultatov ob enakih
stroških oz. enakih rezultatov ob najnižjih stroških (MJU, 2010).
Načelo varovanja poklicnih interesov izhaja iz neodvisnega delovnega statusa
javnega uslužbenca in ga ščiti pred vsakršnimi posegi v njegovo delo, ki je opravljeno v
skladu s predpisi. Tako mora delodajalec omogočiti plačano pravno pomoč javnemu

18

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 (MJU,
2010).
Omejitve in dolžnosti v zvezi s sprejemanjem daril
»(1) Javni uslužbenec, ki opravlja javne naloge, ne sme sprejemati daril v zvezi z
opravljanjem službe, razen protokolarnih in priložnostnih daril manjše vrednosti. Za darila
manjše vrednosti se štejejo darila, katerih vrednost ne presega določenega zneska v
zakonu, oz. katerih skupna vrednost v posameznem letu ne presega določenega zneska,
če so prejeta od iste osebe. Za protokolarna darila se štejejo darila funkcionarjev ali
javnih uslužbencev drugih držav in mednarodnih organizacij, dana ob obiskih, gostovanjih
ali drugih priložnostih ter druga darila, dana v podobnih okoliščinah.
(2) Prepoved oz. omejitev iz prvega odstavka tega člena velja tudi za zakonca javnega
uslužbenca, osebo, s katero javni uslužbenec živi v zunajzakonski skupnosti, in njegove
otroke, starše ter osebe, ki živijo z njim v skupnem gospodinjstvu.
(3) Javni uslužbenec je dolžan darovalca opozoriti, da darila ki presegajo vrednost iz
prvega odstavka tega člena, postanejo last delodajalca. Če darovalec pri darilu vztraja, je
javni uslužbenec oz. oseba iz drugega odstavka tega člena darilo dolžna izročiti
delodajalcu oz. organu delodajalca, ki je pooblaščen, da z njimi razpolaga.
(4) Podatki o sprejetem darilu, njegovi vrednosti, osebi, od katere je darilo sprejeto in
drugih okoliščinah, se vpišejo v seznam daril. Podatke za vpis je dolžan sporočiti javni
uslužbenec, ki je darilo prejel. Javni uslužbenec je dolžan sporočiti podatke tudi v primeru
iz drugega odstavka tega člena.
(5) Način razpolaganja z darili iz tretjega odstavka tega člena, način vodenja seznama iz
četrtega odstavka tega člena in druga izvedbena vprašanja v zvezi z omejitvami in
dolžnostmi iz tega člena za organe državne uprave, pravosodne organe, upravne lokalnih
skupnosti in osebe javnega prava predpiše vlada z uredbo. V uredbi se lahko določi, da se
darila do določene vrednoti ne vpisujejo v seznam« (ZJU, 11. člen).

5.2

NAČELA, VELJAVNA
(URADNIŠKA NAČELA)

ZA

JAVNE

USLUŽBENCE

V

UPRAVI

V ZJU so zapisana načela, ki veljajo za javne uslužbence in sicer za tiste, ki so zaposleni v
upravi.
Načelo javnega natečaja – pravi, da se uradniki izbirajo na javnem natečaju, razen v
primerih, ko je z zakonom določeno drugače. V postopku javnega natečaja se kandidati
obravnavajo enakopravno, izbira kandidata pa se opravi na podlagi izkazane boljše
strokovne usposobljenosti (ZJU, 27. člen).
Načelo politične nevtralnosti, nepristranskosti - pomeni, da uradnik izvršuje javne
naloge v javno korist, politično nevtralno in nepristransko (ZJU, 28. člen).
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Načelo kariere – pravi, da je uradniku omogočena kariera z napredovanjem, medtem pa
je kariera odvisna od strokovne usposobljenosti in drugih delovnih in strokovnih kvalitet
ter od rezultatov dela (ZJU, 29. člen).
Načelo prehodnosti – določa, da lahko javnega uslužbenca pod pogoji, ki jih določa ZJU
premestijo na drugo delovno mesto v okviru organov (ZJU, 30. člen).
Načelo varovanja poklicnih interesov
»Uradnika mora delodajalec varovati pred šikaniranjem, grožnjami in podobnimi ravnanji,
ki ogrožajo opravljanje njegovega dela.
Delodajalec mora omogočiti plačano pravno pomoč uradniku ali nekdanjemu uradniku v
sodobnih postopkih, ki so sproženi zoper tistega, ki je pri delu oz. v zvezi z delom
uradnika storil dejanje, s katerim je bil oškodovan uradnik ali njegov ožji družinski član;
delodajalec lahko zavrne plačilo pravne pomoči, če oceni, da je postopek sprožen iz
neutemeljenih razlogov. Če se v sodnem postopku uradniku stroški pravne pomoči
povrnejo, jih uradnih povrne delodajalcu« (ZJU, 31. člen).
Načelo odprtosti do javnosti
»Organ obvešča javnost o svojem delovanju in o rezultatih opravljenega dela uradnikov
na način, določen z zakonom in podzakonskimi predpisi» (ZJU, 32. člen).
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6 ORGANIZACIJA

6.1 SISTEMATIZACIJA
Sistematizacija je obvezen akt za celoten javni sektor, kar sledi iz določbe 21. člena ZJU,
torej iz člena, ki sodi v prvi del ZJU, ki pa velja za celoten javni sektor.
Šesti odstavek 6. člena ZJU določa definicijo sistematizacije delovnih mest. »Pravi, da je
sistematizacija akt, ki določa delovna mesta, potrebna za izvajanje nalog državnega
organa, uprave lokalne skupnosti oz. osebe javnega prava, z opisom pogojev in nalog na
posameznih delovnih mestih. Ta določba velja za celotni javni sektor« (Korpič-Horvat,
2010, str. 5).
»Pogoji za zasedbo delovnega mesta so natančno določeni v aktu o sistematizaciji. V
mnogih primerih so določeni pogoji za sklenitev delovnega razmerja v zakonih. ZJU določa
pogoje za uradnike, Zakon o inšpekciji dela za inšpektorje na delo, Zakon o zdravniški
službi za zdravnike« (Korpič-Horvat, 2010, str. 4).
»Če poseben zakon ne določa drugače, mora imeti oseba javnega prava akt o
sistematizaciji delovnih mest, v katerem mora določiti vsaj:
• delovna mesta, potrebna za izvajanje nalog državnega organa, uprave lokalne
skupnosti oz. osebe javnega prava,
• opise pogojev za zasedbo delovnih mest in
• naloge na posameznih delovnih mestih« (Korpič-Horvat, 2010, str. 4).
Če poseben zakon ne določa drugače, mora imeti vsak državni organ, uprava lokalne
skupnosti in oseba javnega prava akt o sistemizaciji delovnih mest (v nadaljevanju:
sistemizacija), v katerem so v skladu z notranjo organizacijo določena delovna mesta,
potrebna za izvajanje nalog. Pri vsakem delovnem mestu se v sistemizaciji določijo
najmanj opis nalog in pogoji za zasedbo delovnega mesta.
ZJU določa, da je sistematizacija delovnih mest akt, ki določa shemo delovnih mest,
potrebnih za izvajanje nalog državnega organa, uprave lokalne skupnosti oz. osebe
javnega prava, z opisom nalog in pogojev za posamezno delovno mesto. V sistematizaciji
delovnih mest se določi število in vrsto uradniških strokovno-tehničnih mest po
organizacijskih enotah, vključno z delovnimi mesti za določen čas in delovnimi mesti
pripravnikov (Uredba o notranji organizaciji, sistematizaciji, delovnih mestih in nazivih v
organih javne uprave in pravosodnih organov, 45. in 46. člen).
»Definicija sistematizacije je zapisana tudi v ZSPJS, ki pa določa, da je sistematizacija
delovnih mest akt, v katerem so v skladu z notranjo organizacijo določena delovna mesta,
potrebna za izvajanje nalog državnega organa, uprave lokalnih skupnosti oz. osebe
javnega prava, z opisom pogojev za zasedbo delovnih mest in nalog na posameznih
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delovnih mestih ter plačni razredi. ZSPJS med obvezne sestavine sistematizacije dodaja
tudi plačne razrede. Za javne uslužbence v organih državne uprave in v upravah lokalnih
skupnosti se po 55. členu ZJU lahko sklene delovno razmerje izven sistematizacije za
določen čas in za opravljanje pripravništva« (Korpič-Horvat, 2010, str. 5).
»Sistemizacija mora biti v skladu s kadrovskim načrtom, tako da število sistemiziranih
delovnih mest ni višje od števila delovnih mest, dovoljenih v kadrovskem načrtu. Število
sistemiziranih delovnih mest po posameznih segmentih (kariernih oz. tarifnih razredih)
lahko odstopa od kadrovskega načrta tako:
• da se sistemizira večje število pripravnikov,
• da se sistemizira do 5 odstotkov več uradnikov v posameznem kariernem
razredu, zaokroženo navzgor,
• da se sistemizira do 5 odstotkov več strokovno-tehničnih uslužbencev v
posameznem tarifnem razredu, zaokroženo navzgor« (4. odstavek 2. člena
Uredbe o notranji organizaciji, sistemizaciji, delovnih mestih in nazivih v
organih javne uprave in v pravosodnih organih).
Sistematizacijo delovnih mest v organu določi predstojnik, sistematizacija organa državne
uprave pa začne veljati, ko da nanjo soglasje vlada.
V javnem zavodu sprejme direktor v soglasju s Svetom zavoda Pravilnik o notranji
organiziranosti in sistematizaciji delovnih mest na podlagi ZDR (Ur.l. RS št. 42/2002),
ZSPJS (Ur.l. RS 95/2007), Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o sistemu plač v
javnem sektorju (Ur.l. RS 58/2008), Kolektivne pogodbe za javni sektor (Ur.l. RS 57/2008)
in Statuta Zavoda.

6.2 KADROVSKO NAČRTOVANJE
Sistematizacija je interni akt organa, ki določa notranjo organizacijo, delovna mesta,
nazive in položaje v organu. Sklepanje delovnih razmerij in upravljanje človeških virov
mora pa biti v upravi v skladu z kadrovskimi načrti (Haček in Bačlija, 2007, str. 148).
Organi na podlagi kadrovskih načrtov sklepajo delovna razmerja in upravljajo kadrovske
vire. S kadrovskimi načrti se prikaže dejansko stanje zaposlenih na delovnih mestih, prav
tako pa za dve leti vnaprej določa predvideno število zaposlenih tako za nedoločen čas kot
za določen čas. S kadrovskim načrtom se prikaže tudi predvideno zmanjšanje števila
delovnih mest ali prestrukturiranje delovnih mest. V kadrovskem načrtu morajo biti
določene vse nove zaposlitve, tudi najvišje možno število pripravnikov, vajencev, dijakov
ali študentov na praktičnem pouku.
Pri načrtovanju novih zaposlitev za nedoločen ali določen čas, mora biti trajno ali začasno
povečan obseg dela, katerega ni možno opravljati z obstoječim številom javnih
uslužbencev (ZJU, 42. člen).
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Predlog kadrovskega načrta poda predstojnik ob pripravi proračuna. Predlog kadrovskega
načrta mora biti usklajen s predlogom proračuna. Za usklajevanje kadrovskega načrta se
smiselno uporabljajo določbe zakona o javnih financah, ki urejajo usklajevanje predlogov
pri pripravi proračuna.
Kadrovski načrt sprejme organ, ki mora biti usklajen s sprejetim proračunom. Sprejetje
kadrovskega načrta mora biti najkasneje v 60 dneh po uveljavitvi proračuna. Kadrovski
načrt v državnih organih in upravah lokalnih skupnosti sprejme predstojnik.
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7 SKLENITEV DELOVNEGA RAZMERJA V DRŽAVNI UPRAVI IN
V JAVNIH ZAVODIH

7.1 POSTOPEK PRED NOVO ZAPOSLITVIJO V DRŽAVNI UPRAVI
Sklenitev delovnega razmerja v državni upravi urejajo ZJU, Uredba o postopku za zasedbo
delovnega mesta v organih državne uprave in v pravosodnih organih ter ZDR.
Poznamo dve vrsti delovnih razmerij, in sicer delovno razmerje za nedoločen čas in
delovno razmerje za določen čas, ki se v državni upravi lahko sklene samo za delovna
mesta v kabinetu, za nadomeščanje, za zasedbo določenih položajev, v primeru
strokovnih del organiziranih v obliki projektov z omejenim časom trajanja, ob začasnem
povečanju obsega dela in za opravljanje pripravništva (po ZJU, 68. člen).
O zaposlitvah odloča predstojnik, in sicer če so izpolnjeni naslednji pogoji:
• da se trajno ali začasno poveča obseg dela, povečanega obsega dela pa ni
mogoče opravljati z obstoječim številom javnih uslužbencev, oz. se ob
nespremenjenem obsegu dela izprazni delovno mesto,
• da ima organ zagotovljena finančna sredstva za zaposlitev,
• da je delovno mesto določeno v sistematizaciji, razen če gre za sklenitev
delovnega mesta za določen čas in za opravljanje pripravništva ali druge oblike
teoretičnega in praktičnega usposabljanja,
• 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 (ZJU, 55. – 56. člen).
Delovno razmerje se sklene, če so za to zagotovljena finančna sredstva na enak način kot
v zasebnem sektorju, t.j. s sklenitvijo pogodbe o zaposlitvi. Pogodba o zaposlitvi mora
vsebovati podatke pogodbenih strank in organa, kjer se bo opravljalo delo ter koliko časa
bo trajalo delovno razmerje. Naveden mora biti položaj dela in opis dela ter kraj, kjer se
bo opravljalo. Vsebovati mora določilo o polnem ali krajšem delovnem času, višino
osnovne plače, število dni letnega dopusta, določilo o polnem ali krajšem delovnem času
ter čas trajanja odpovednega roka. Obvezna sestavina te pogodbe je tudi navedba, da
lahko delodajalec enostransko spreminja sestavine pogodbe o zaposlitvi v skladu z
zakonom (po ZJU, 53. člen).
Poskusno delo je omejeno na največ 6 mesecev, tako kot v zasebnem sektorju, za
zasedbo strokovno - tehničnega mesta pa se lahko opravi tudi preizkus usposobljenosti za
opravljanje določenega dela (po ZJU, 67. člen).
Ko se v državni upravi odločijo za novo zaposlitev, najprej preučijo možnosti za
premestitev znotraj organa ali iz drugega organa državne uprave. Premestitev se lahko
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opravi s soglasjem javnega uslužbenca s sklenitvijo aneksa k pogodbi o zaposlitvi ali brez
soglasja zaposlenega, z izdajo sklepa o premestitvi (po ZJU, 151. in 152a. člen).
Postopek zaposlovanja se začne, ko je delovno mesto v sistemizaciji prosto zaradi
izpraznitve obstoječega delovnega mesta (upokojitev ali odpoved, nadomeščanje daljše
bolniške odsotnosti ali odsotnosti zaradi porodniškega dopusta in dopusta za varstvo in
nego otroka) ali pa zaradi potreb projekta, ki se je financira iz drugih sredstev in ne iz
Proračuna RS. Opredelijo pogoje, ki jih pričakujejo od kandidata in jih pošljejo na
Ministrstvo za javno upravo, kjer se najprej pozanimajo za postopek premestitve. Šele če
premestitev ni mogoča, se objavi interni ali javni natečaj.
7.1.1 OBJAVA JAVNEGA NATEČAJA
Objava javnega natečaja mora vsebovati podatke:
• navedba organa in kraj opravljanja dela,
• vrsta uradniškega delovnega mesta,
• pogoji za opravljanje dela,
• dokazila za izpolnjevanje pogojev,
• rok in naslov za vlaganje prijav,
• rok o obveščanju o izbiri,
• navedba osebe, ki daje razlage o javnem natečaju,
• okvirna vsebina dela (ZJU, 59. člen).
»Javni natečaj se objavi v Uradnem listu ali v dnevnem časopisju ter na spletni strani
ministrstva pristojnega za upravo« (Korpič-Horvat, 2010, str. 9). Kandidat vloži prijavo v
pisni obliki ali preko elektronske pošte. Rok za prijavo za javni natečaj začne teči naslednji
dan po objavi javnega natečaja in ne sme biti krajši od roka osem dni (Brejc, 2004, str.
42).
»Tisti kandidati, ki izpolnjujejo natečajne pogoje, so uvrščeni v izbirni postopek, ki ga
lahko izvaja natečajna komisija ali sam predstojnik, če sestava natečajne komisije zaradi
majhnega števila javnih uslužbencev ni mogoča. Natečajna komisija pripravi poročilo o
izvedbi izbirnega postopka, ki vsebuje tudi osnutek sklepa o izbiri. Uradniku, ki je izbran,
izda predstojnik ali pooblaščenec sklep o izbiri, neizbranim kandidatom pa sklep, da niso
izbrani. Neizbrani kandidat se lahko v roku 8 dni pritoži iz razlogov, določenih v 65. členu
ZJU, na pristojno komisijo za pritožbe« (Korpič-Horvat, 2010, str. 9).
Razlogi za pritožbo so:
• da je bil izbran kandidat, ki ne izpolnjuje pogojev javnega natečaja,
• da izpolnjuje natečajne pogoje, pa mu ni bila dana možnost sodelovanja v
izbirnem postopku,
• da je bil izbran kandidat, ki ni dosegel najboljše rezultate,
• da je bil kršen natečajni ali izbirni postopek.
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7.1.2 INTERNI RAZPIS
Postopek izvedbe javnega natečaja je Vlada RS uredila z Uredbo o postopku za zasedbo
prostega delovnega mesta v organih državne uprave in pravosodnih organih.
Pri zaposlovanju za nova delovna mesta imajo prednost že zaposleni v državni upravi. Če
izpolnjujejo pogoje za razpisano delovno mesto, se lahko prijavijo na razpis. Takšen način
zaposlovanje zaposlenim omogoča, da si načrtujejo kariero znotraj organizacije. Interni
razpis je smiseln , da bodo ustrezni ljudje prišli na pravo delovno mesto (Brejc, 2002, str.
40).
Postopek internega razpisa se začne s seznanitvijo o prostem delovnem mestu. To
pomeni, da se javne uslužbence, zaposlene v organu obvesti, da je razpisan interni
natečaj in da se lahko prijavijo na delovno mesto preko internega natečaja (Uredba o
postopku za zasedbo prostega delovnega mesta v organih državne uprave in v
pravosodnih organih, 3. člen).
Postopek za izvedbo internega natečaja se objavi na spletni strani ministrstva, pristojnega
za upravo, izvedbo izbirnega postopka, če gre za uradniško delovno mesto, oz.
predhodnega preizkusa usposobljenosti, če gre za strokovno-tehnično delovno mesto,
premestitev javnega uslužbenca iz istega oz. drugega organa (Uredba o postopku za
zasedbo prostega delovnega mesta v organih državne uprave in v pravosodnih organih, 8.
člen).
Prednosti internega razpisa po Desslerju so:
• »zaposleni vidijo, da organizacija ceni njihove sposobnosti, kar vzpodbuja
moralo in delovno uspešnost,
• notranji kandidati so navadno bolj privrženi organizaciji in manj verjetno jo
bodo zapustili,
• če gre za napredovanje, to povečuje lojalnost zaposlenih in omogoča
dolgoročno usmerjeno kadrovanje za vodstvena delovna mesta,
• verjetnost, da bomo dobro ocenili oz. izbrali kandidata, je pri notranjih
kandidatih večja kot pri zunanjih,
• notranji kandidati potrebujejo manj uvajanja in usposabljanja kot zunanja«
Svetlik v: Brejc, 2002, str. 40 in 41).
Šibke plati internega kadrovanja pa so:
• »zaposleni, ki kandidirajo za prosta delovna mesta in pri tem ne uspejo lahko
postanejo nezadovoljni; zato jih je nujno obvestiti o tem, zakaj niso bili izbrani
in kaj morajo storiti, da bi bili v prihodnje uspešnejši,
• če organizacija nima dobro izdelanega sistema napredovanja in razvoja kadrov,
se pogosto zgodi, da pri notranjem kadrovanju izberem uslužbenca, ki je »na
vrsti« za napredovanje in ne uslužbenca, ki najbolj ustreza prostemu
delovnemu mestu,
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če je notranji kandidat izbran na prosto vodstveno mesto, ima lahko težave z
uveljavljanjem svoje avtoritete, saj ga zlasti njegovi sodelavci še vedno
obravnavajo kot člana skupine in ne kot nadrejenega,
• največji problem je vse večja zaprtost organizacije, saj doma vzgojeni kadri
številnih problemov ne vidijo, ali pa jih neuspešno rešujejo na ustaljene načine;
gre za pomanjkanje inovacij« (Brejc, 2004, str. 40).
Preden se izbere kandidat mora organ preverit izpolnjevanje pogojev s pridobitvijo
podatkov iz centralne kadrovske evidence (Uredba o postopku za zasedbo prostega
delovnega mesta v organih državne uprave in v pravosodnih organih, 8. člen).
•

Interni natečaj se objavi na spletni strani Ministrstva za javno upravo, javni natečaj pa na
spletni strani Ministrstva za javno upravo in na Zavodu za zaposlovanje Slovenije (ZJU, 57.
in 58. člen, Uredba o postopku za zasedbo prostega delovnega mesta v organih državne
uprave in v pravosodnih organih, 6. člen).
7.1.3 IZBIRNI POSTOPEK
»Izbirni postopek lahko poteka v več fazah, da se kandidati postopno izločajo na podlagi
meril, ki jih določi delodajalec. Oblike preizkušanja kandidatovih sposobnosti in znanj so
prepuščene delodajalcu (dokumentacija, pisni preizkus, ustni razgovor in druge). Izbere
se kandidat, ki je najbolj strokovno usposobljen. Izbira se opravi s sklepom« (KorpičHorvat, 2010, str. 9, 10).
Kandidat mora k prijavi v obeh postopkih priložiti izjavo, da izpolnjuje pogoje glede
uradniškega naziva, da izpolnjuje druge pogoje za zasedbo delovnega mesta in da
dovoljuje organu za pridobitev podatkov. Za izbiro kandidata se izvede izbirni postopek,
kamor se uvrstijo popolne in pravočasno prispele prijave. Z izbirnim postopkom izberejo
kandidata, ki izpolnjuje pogoje za opravljanje dela in ki je po vnaprej določenih kriterijih
najprimernejši za zasedbo prostega delovnega mesta (ZJU, 61. in 62. člen).
Izbiro med kandidati, ki izpolnjujejo pogoje za sklenitev delovnega razmerja, opravi
predstojnik najkasneje v roku 30 dni po končanem javnem natečaju. Če nihče od
prijavljenih kandidatov ni izbran, se javni razpis lahko ponovi še enkrat v okviru danega
soglasja, prijavljenim kandidatom pa vroči obvestilo o neuspelem javnem natečaju.
»Izbirni postopek za izbiro uradnika vodi vodja organizacijske enote, predstojnik ali njegov
pooblaščenec. Za izvedbo izbirnega postopka se lahko imenuje tudi natečajna komisija«
(Korpič-Horvat, 2010, str. 7).
»Za zasedbo strokovno-tehničnega delovnega mesta se opravi izbirni postopek. Lahko pa
se opravi tudi predhodni preizkus usposobljenosti, bodisi s poskusnim delom, če je tako
določeno v sistemizaciji« (Korpič-Horvat, 2010, str. 7).
Da bi izbrali najustreznejšega kandidata, lahko uporabimo naslednje metode pri izbiri:
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•
•
•
•

•

analiza prijave in življenjepisa,
vprašalnik,
pogovor ali intervju (neposredni, panelni, globinski ali stresni intervju),
testiranje (test kognitivnih sposobnosti in možnosti, test dosežkov, osebnostni
test, test interesov, test delovnega primera, simulacija, sodelovanje v skupini,
test odvisnosti ali test fizičnih sposobnosti ),
ocenjevalni centri (Brejc, 2002, str. 45 – 48).

S testiranjem se izmeri posameznikova lastnost. Rezultati testov prikažejo različno
obnašanje, nadarjenost in sposobnost posameznika. Dobri testi pa morajo biti
standardizirani, verodostojni, občutljivi na merski inštrument in zanesljivi (glej Armstrong,
1991, str. 370).
»Izbranemu kandidatu se vroči obvestilo, da je izbran, neizbranim kandidatom pa se v
roku osmih dneh vroči obvestilo, da niso izbrani. V internem postopku se izbranega
kandidata premesti. Z izbranim kandidatom skleneta predstojnika obeh organov pogodbo
o zaposlitvi, ki velja tudi kot sporazum predstojnikov o premestitvi javnega uslužbenca. Če
predstojnik, pri katerem je javni uslužbenec zaposlen, ne soglaša s premestitvijo, lahko
predstojnik organa, ki je objavil javni natečaj in kandidat, ki je bil izbran, skleneta pisni
dogovor o sklenitvi delovnega razmerja po preteku odpovednega roka.
Če gre za premestitev v lokalno skupnost ali obratno iz lokalne skupnosti v državno
upravo oz. državni organ, se pogodba o zaposlitvi sporazumno razveže oz. odpove in se z
izbranim kandidatom sklene nova pogodba o zaposlitvi »(Korpič-Horvat, 2010, str. 7, 8).
Za javne uslužbence, ki opravljajo dela na strokovno-tehničnih delovnih mestih in za
zaposlitev na uradniškem delovnem mestu za določen čas, se za novo zaposlene
uporabljajo določbe ZDR in kolektivne pogodbe.
7.1.4 ZAPOSLITEV PRIPRAVNIKA
Pripravnik je oseba, ki prvič sklene delovno razmerje in se usposablja za opravljanja dela.
Pripravnika se sprejme v delovno razmerje za določen čas trajanja pripravniške dobe. V
ZJU je opredeljen položaj pripravništva v 106. členu.
Postopek za zaposlitev pripravnika se izvede kot javni natečaj, če se bo pripravnik
usposabljal za uradniško delovno mesto. Zaposlitev pripravnika – štipendista, ki je bil kot
štipendist izbran na javnem natečaju ali na razpisu in pripravnika, ki se bo usposabljal za
delo na strokovno-tehničnem delovnem mestu, se izvede po postopku, določenem s
predpisi, ki urejajo delovna razmerja in kolektivno pogodbo (Uredbe o postopku za
zasedbo prostega delovnega mesta v organi državne uprave in v pravosodnih organih, 20.
člen).
Če je pripravnik v času opravljanja pripravništva odstoten več kot mesec, se pripravništvo
podaljša. Upravičena odsotnost se šteje v primeru, ko pripravniku pripada kljub odsotnosti
nadomestilo plače.
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Po opravljanjem pripravništvu in strokovnem izpitu se lahko s pripravnikom sklene
delovno razmerje za uradniško delovno mesto, za nedoločen čas brez javnega natečaja,
če je bil pripravnik izbran na javnem natečaju ali če gre za pripravnika štipendista, ki je bil
izbran na javnem natečaju (drug odstavek 109. člena ZJU).
7.1.5 POGODBA O ZAPOSLITVI
S pogodbo o zaposlitvi se sklene delovno razmerje. Pogodba o zaposlitvi se sklepa v
zasebnem sektorju in javnem sektorju. Pogodba o zaposlitvi mora biti sklenjena v pisni
obliki. Pogodbo o zaposlitvi skleneta pogodbeni stranki, torej javni uslužbenec ter
predstojnik organa, ki izvršuje pravice in obveznosti delodajalca.
7.1.5.1

Pogodba za določen čas

Delovno razmerje za določen čas se sklene izjemoma, in sicer:
• za delovna mesta, vezana na osebno zaupanja funkcionarja (npr. delovna
mesta v kabinetu ministra),
• za nadomeščanje začasno odsotnega javnega uslužbenca, za strokovna dela, ki
se organizirajo kot projekti z omejenim časom trajanja ter v primerih začasno
povečanega obsega javnih nalog, ki po svoji naravi traja določen čas in ga ni
mogoče opravljati z obstoječim številom javnih uslužbencev,
• za opravljanje pripravništva,
• za najvišje položaje v upravi (generalni direktor, direktor organa v sestavi,
generalni sekretar, predstojnik vladne službe, načelnik upravne enote, direktor
občinske uprave),
• v primeru, ko je upravičeno pričakovati, da se bo zaradi objektivnih okoliščin
po določenem času obseg javnih nalog zmanjšal (Državni portal, 2010).
Za sklenitev pogodbe o zaposlitvi za določen čas mora imeti organ poleg navedenih
zakonskih omejitev tudi finančna sredstva.
»ZJU pogodbo o zaposlitvi za določen čas ureja v 68. členu, pri čemer razloge za sklenitev
takšne pogodbe določa, prav tako pa za vsak razlog določa čas trajanja pogodbe o
zaposlitvi in ali je potrebno izvesti javni natečaj ali objavo delovnega mesta. ZJU posebej
določa, da se ne smejo upoštevati razlogi sklenitve pogodbe o zaposlitvi za določen čas po
ZDR. Napotuje pa na uporabo določb ZDR glede omejitve sklepanja zaporednih pogodb
(veriženje pogodb o zaposlitvi) in glede kršitve določb o dopustnosti sklenitve pogodbe o
zaposlitvi za določen čas (transformacija). ZJU posebej določa pravice in obveznosti javnih
uslužbencev, ki sklenejo pogodbo o zaposlitvi za določen čas, pri čemer velja pravilo, da
so njihove pravice in obveznosti enake kot jih imajo javni uslužbenci, ki so sklenili
pogodbo o zaposlitvi za nedoločen čas, razen, da dela niso določena v sistemizaciji, da
niso imenovani v naziv (to ne velja za policiste, carinike in paznike), da se za določena
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dela lahko določi za 20 odstotkov višja osnovna plača in da lahko imajo javni uslužbenci,
ki opravljajo dela na delovnem mestu v kabinetu pravico do odpravnine (ZJU, 73. člen).
Pogodba o zaposlitvi za določen čas se sklene po ZDR in se ne sme spremeniti v
nedoločen čas brez izvedenega javnega natečaja, razen za javne uslužbence na položajih«
(Korpič-Horvat, 2010, str. 15, 16).
7.1.6 SESTAVINE POGODBE O ZAPOSLITVI
Javni uslužbenec v državnih organih in upravah lokalne skupnosti sklenejo delovno
razmerje s pogodbo o zaposlitvi (Korpič-Horvat, 2010, str. 13). Sestavine pogodbe o
zaposlitve so zapisane v 53. členu ZJU in so:
• »navedba pogodbenih strank,
• navedba organa, v katerem bo javni uslužbenec opravljal delo,
• čas trajanja delovnega razmerja (določen ali nedoločen čas),
• navedba delovnega mesta oz. položaja, na katerem bo javni uslužbenec
opravljal delo, oz. podatki o vrsti dela s kratkim opisom dela,
• datum začetka opravljanja dela (če datum začetka opravljanja dela ni naveden,
se šteje, da je začetek dela datum sklenitve pogodbe),
• kraj opravljanja dela,
• določilo o tem, ali se delo opravlja s polnim ali s krajšim delovnim časom,
• druge podatke, ki jih določa ZJU ali področni zakon, ki ureja položaj javnih
uslužbencev v organih,
• določilo o osnovni plači in morebitnih dodatkih, vezanih na delovno mesto,
• 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« (ZJU, 53. člen).
ZDR določa, da se pogodba o zaposlitvi sklene v pisni obliki. ZJU ne vsebuje določb o
obliki pogodbe o zaposlitvi. Zato se za delovna razmerja javnih uslužbencev uporabljajo
določbe ZDR o obliki pogodbe o zaposlitvi.

7.2 POSTOPEK PRED NOVO ZAPOSLITVIJO V JAVNIH ZAVODIH
7.2.1 OBJAVA PROSTEGA DELOVNEGA MESTA
»V skladu z Zakonom o delovnih razmerjih je v zvezi z objavo prostega delovnega mesta v
23. členu določeno, da mora delodajalec, ki zaposluje nove delavce, 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 ne šteje samo
objava v javnih medijih (internet, radio, časopis, oglasne deske), ampak tudi objava v
uradnih prostorih Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje. Če delodajalec objavi
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prosto delovno mesto tudi v sredstvih javnega obveščanja, začne rok za prijavo teči z
dnem zadnje objave. 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. ZJU v 7. členu
določa, da se zaposlovanje javnih uslužbencev izvaja tako, da je zagotovljena
enakopravna dostopnost delovnih mest za vse zainteresirane kandidate pod enakimi
pogoji in tako, da je zagotovljena izbira kandidata, ki je najbolje strokovno usposobljen za
opravljanje nalog na delovnem mestu« (MDDSZ, 2010).
V objavi oz. v razpisu delovnega mesta je potrebno navesti:
• čas (nedoločen oz. določen), za katerega se sklepa delovno razmerje,
• posebne pogoje za sklenitev delovnega razmerja,
• trajanje poskusnega dela, če je zahtevano,
• rok za prijavo kandidata,
• rok, v katerem mora biti kandidat obveščen o izbiri.
Kandidat, ki pa ni izbran, ima v roku, določenem za ugovor, pravico do vpogleda v gradivo
na podlagi katerega je bila opravljena izbira (KPND, 23. člen).
7.2.2 IZJEMA O OBVEZNOSTI OBJAVE PROSTEGA DELOVNEGA MESTA
»Izjemoma se lahko pogodba o zaposlitvi sklene brez javne objave, če gre za:
• sklenitev nove pogodbe o zaposlitvi med delavcem in delodajalcem zaradi
spremenjenih okoliščin,
• obveznosti delodajalca iz naslova štipendiranja,
• zaposlitev invalida po zakonu, ki ureja zaposlovanje invalidov,
• zaposlitev za določen čas, ki po svoji naravi traja največ tri mesece v
koledarskem letu,
• zaposlitev za nedoločen čas osebe, ki je pri delodajalcu opravljala
pripravništvo, oz. ki je bila pri delodajalcu zaposlena za določen čas,
• 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,
• zaposlitev s polnim delovnim časom osebe, ki je bila pri delodajalcu zaposlena
s krajšim delovnim časom,
• zaposlitev družbenikov v pravni osebi,
• zaposlitev družinskih članov delodajalca, ki je fizična oseba,
• zaposlitev voljenih in imenovanih funkcionarjev oz. drugih delavcev, ki so
vezani na mandat organa ali funkcionarja v lokalnih skupnostih, političnih
strankah, sindikatih, zbornicah, društvih in njihovih zvezah,
• poslovodne osebe, prokuriste,
• druge primere, določene z zakonom« (ZDR, 24. člen).
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Iz predhodno podanega izhaja, da je potrebno delovno mesto vedno objaviti, razen v
zakonsko določenih izjemah. Pri tem pa pripominjamo, da je tudi v primerih, ko se
pogodba o zaposlitvi lahko sklene brez objave prostega delovnega mesta, potrebno
upoštevati 9. člen Zakona o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti.
Glede same odločitve o izbiri je potrebno opozoriti na 22. člen ZDR, ki določa, da ima
delodajalec ob upoštevanju zakonskih prepovedi pravico do proste odločitve o tem, s
katerim kandidatom, ki izpolnjuje pogoje za opravljanje dela, bo sklenil pogodbo o
zaposlitvi.
7.2.3 PREPOVED DISKRIMINACIJE
»Zakonska ureditev delovnih razmerij je mogoče pravilno razlagati le, če so pri razlagi
upoštevana temeljna načela delovnega prava. Primer takšnega načela, ki izvira iz uvodnih
določil ustavne in zakonske ureditve, je načelo prepovedi diskriminacije» (Vodovnik, 2006
str. 94).
Delodajalec ne sme iskalca zaposlitve (v nadaljnjem besedilu: kandidata) pri zaposlovanju
ali delavca v času trajanja delovnega razmerja in v zvezi s prenehanjem pogodbe o
zaposlitvi postavljati v neenakopraven položaj zaradi spola, rase, barve kože, starosti,
zdravstvenega stanja oz. invalidnosti, verskega, političnega ali drugega prepričanja,
članstva v sindikatu, nacionalnega in socialnega porekla, družinskega statusa,
premoženjskega stanja, spolne usmerjenosti ali zaradi drugih osebnih okoliščin.
Ženskam in moškim morajo biti zagotovljene enake možnosti in enaka obravnava pri
zaposlovanju, napredovanju, usposabljanju, izobraževanju, prekvalifikaciji, plačah in
drugih prejemkih iz delovnega razmerja, odsotnostih z dela, delovnih razmerah, delovnem
času in odpovedi pogodbe o zaposlitvi.
Prepovedana je neposredna, kot tudi posredna diskriminacija, zaradi spola, rase, starosti,
zdravstvenega stanja oz. invalidnosti, verskega ali drugega prepričanja, spolne
usmerjenosti in nacionalnega porekla. Posredna diskriminacija obstaja, če navidezno
nevtralne določbe, kriteriji in praksa učinkujejo tako, da postavljajo osebe določenega
spola, rase, starosti, zdravstvenega stanja oziroma invalidnosti, verskega ali drugega
prepričanja, spolne usmerjenosti ali nacionalnega porekla v slabši položaj, razen če so te
določbe, kriteriji in praksa objektivno upravičeni ter ustrezni in potrebni.
Če kandidat oz. delavec v primeru spora navaja dejstva, ki opravičujejo domnevo, da je
kršena prepoved diskriminacije zaradi okoliščin iz prejšnjega odstavka, je dokazno breme,
da različno obravnavo opravičujejo vrsta in narava dela, na strani delodajalca.
V primeru kršitve prepovedi diskriminacije je delodajalec kandidatu oz. delavcu
odškodninsko odgovoren po splošnih pravilih civilnega prava (ZDR, 6. člen).
7.2.4 POGODBA O ZAPOSLITVI
»S pogodbo o zaposlitvi se sklene delovno razmerje. Sestavine pogodbe so določene z
zakonom, pri čemer ZDR dopušča več pogodbene svobode kot ZJU, saj predvideva, da
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ima lahko pogodba poleg obveznih, zakonsko določenih sestavin, tudi druge sestavine v
obliki pravic in obveznosti, če se stranki o tem dogovorita« (Belopavlovič, 2008, str. 14).
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 mora delavca prijaviti v
obvezno pokojninsko, invalidsko, zdravstveno in zavarovanje za primer brezposelnosti v
skladu s posebnimi predpisi. Fotokopijo prijave mora delodajalec delavcu izročiti v 15
dneh od nastopa dela.
V primeru, da datum nastopa dela ni določen, se kot datum nastopa dela šteje datum
sklenitve pogodbe o zaposlitvi.
»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 in zavarovanje za primer brezposelnosti v
skladu s posebnimi predpisi in mu izročiti fotokopijo prijave v 15 dneh od nastopa dela«
(ZDR, 2. odstavek 9. člena).
7.2.4.1

Pogodba za nedoločen in določen čas

»Pogodba
•
•
•
•

o zaposlitvi se lahko sklene za določen čas, če gre za
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,
zaposlitev poslovodne osebe ali vodilnega delavca,
opravljanje sezonskega dela,
zaposlitev delavca, ki sklene pogodbo o zaposlitvi za določen čas zaradi
priprave na delo, usposabljanja ali izpopolnjevanja za delo, oz. 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 oziroma 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,
zaposlitev voljenih in imenovanih funkcionarje oziroma drugih delavcev, ki so
vezani na mandat organa ali funkcionarja v lokalnih skupnostih, političnih
strankah, sindikatih, zbornicah, društvih in njihovih zvezah,

•
•
•
•

•
•
•

•
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•

drugi primeri, ki jih določa zakon oziroma kolektivna pogodba na ravni
dejavnosti« (ZDR, 52. člen).

»Zakon določa, da delodajalec ne sme skleniti ene ali več zaporednih pogodb za določen
čas z istim delavcem ter za isto delo, če bi taka pogodba oz. več takih pogodb skupaj
trajale več kot dve leti. Pri tem trimesečna ali krajša prekinitev ne pomeni prekinitve
neprekinjenega dveletnega obdobja. Če je pogodba o zaposlitvi za določen čas sklenjena
v nasprotju z zakonom ali kolektivno pogodbo in je bil institut te pogodbe zlorabljen, se
šteje, da je bila pogodba sklenjena za nedoločen čas. Enako velja v primeru, ko delavec
ostane na delu tudi po preteku časa, za katerega je sklenil pogodbo, saj se v tem primeru
predvideva, da je delo izgubilo značaj začasnosti in je potreba po delavcu postala trajna«
(Belopavlovič, str. 21, 22).

7.3 SESTAVINE POGODBE O ZAPOSLITVI
»Pogodba
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

o zaposlitvi se lahko sklene za določen čas, če gre za
podatke o pogodbenih strankah z navedbo njunega prebivališča oz. sedeža,
datum nastopa dela,
naziv delovnega mesta oz. vrsto del, s kratkim opisom dela, ki ga mora
opravljati po pogodbi o zaposlitvi in za katero se zahteva enaka stopnja in vrsta
izobrazbe.
kraj opravljanja dela; če ni navedenega točnega kraja, velja, da delavec
opravlja delo na sedežu delodajalca,
čas za katerega je sklenjena pogodba o zaposlitvi in določilo o načinu izrabe
letnega dopusta, če je sklenjena pogodba o zaposlitvi za določen čas,
določilo, ali gre za pogodbo o zaposlitvi s polnim ali krajšim delovnim časom,
določilo o dnevnem ali tedenskem rednem delovnem času in razporeditvi
delovnega časa,
določilo o znesku osnovne plače delavca v valuti RS, ki mu pripada za
opravljanje dela po pogodbi o zaposlitvi ter o morebitnih drugih plačilih,
določilo o drugih sestavinah plače delavca, o plačilnem obdobju, plačilnem
dnevu in o načinu izplačevanja plače,
določilo o letnem dopustu oziroma načinu določanja letnega dopusta,
dolžino odpovednih rokov,
navedbo kolektivnih pogodb, ki zavezujejo delodajalca oziroma splošnih aktov
delodajalca, ki določajo pogoje dela delavca,
druge pravice in obveznosti v primerih, določenih s tem zakonom« (ZDR, 29.
člen)

29. člen ZDR velja za vse javne uslužbence, ki so zaposleni v državnih organih in organih
lokalne skupnosti.

34

7.4

ZAKON O SISTEMU PLAČ V JAVNEM SEKTORJU

ZSPJS velja za vse javne uslužbence (razen funkcionarja, ki sklene delovne razmerje v
javnem sektorju) in za vse funkcionarje, zaposlene v osebah javnega prava, ki se kot
neposredni ali posredni proračunski uporabniki financirajo iz proračunov države in lokalne
skupnosti (glej Bohinc, 2005, str. 125).
Javni sektor po ZSPJS sestavljajo:
• državni organi in uprave samoupravnih lokalnih skupnosti,
• javne agencije, javni skladi in javni zavodi,
• druge osebe javnega prava, ki so posredni uporabniki proračuna ali proračuna
lokalne skupnosti.
Funkcionarji, katerih plače ureja ZSPJS, so:
• osebe, ki pridobijo mandat za izvrševanje funkcije s splošnimi volitvami,
• osebe, ki pridobijo mandat za izvrševanje funkcije izvršilne in sodne oblasti z
izvolitvijo ali z imenovanjem v Državnem zboru RS ali predstavniškem telesu
samoupravne lokalne skupnosti,
• druge osebe, ki jih v skladu z zakonom kot funkcionarje izvolijo ali imenujejo
nosilci zakonodaje, izvršilne ali sodne oblasti (glej Bohinc, 2005, str. 125- 126).
Plača javnega uslužbenca in funkcionarja je po ZSPJS sestavljena iz osnovne plače, dela
plače za delovno uspešnost in dodatkov.
»ZSPJS podrobneje ureja plačo in določa, da se osnovna plača javnega uslužbenca določa
z uvrstitvijo v plačni razred, v katerega je uvrščeno delovno mesto oz. naziv, na katerega
je javni uslužbenec razporejen oz., ki ga je pridobil z napredovanjem.
Plačna lestvica je sestavni del ZSPJS in določa najnižji in najvišji plačni razred za javne
uslužbence in funkcionarje« (Korpič-Horvat, 2010, str. 14)
Zakon o kolektivnih pogodbah govori o:
• »določanju sestavin plače, plačilnega obdobja, plačilnega dneva in načina
izplačevanja plače. Sestavine plače so določene po ZSPJS, glede plačilnega
obdobja in ostalih sestavin pa v javnem sektorju utečena praksa mesečnega
izplačevanja plače, na določen dan in preko osebnih računov zaposlenih, tako,
da ni bilo potrebe posebnega urejanja teh sestavin v pogodbe o zaposlitvi.
• navedbah kolektivnih pogodb oz. splošnih aktov delodajalca kot obveznih
sestavin pogodbe o zaposlitvi. Ne glede na to imajo zaposleni pravico biti
seznanjeni s pogoji dela1» (Korpič-Horvat, 2010, str. 14).

1

Zakon o kolektivnih pogodbah v 29. členu posebej določa, da delodajalec mora omogočiti
delavcem, da se seznanijo z vsemi kolektivnimi pogodbami, ki ga obvezujejo.

35

»Po določilu šestega odstavka 53. člena ZJU spremembe zakona, podzakonskega
predpisa, kolektivne pogodbe oz. splošnega akta delodajalca ne vplivajo neposredno na
pravice in obveznosti, določene v pogodbi o zaposlitvi oz. s sklepom, če se ta ne
spremeni. Navedene spremembe aktov nimajo neposrednega učinka na vsebino pogodbe
o zaposlitvi javnega uslužbenca in se zato ohranijo enake pravice kot jih je imel določene
pred spremembo navedenih aktov. Lahko pa v skladu z zakonom predstojnik kadarkoli
izda sklep, s katerim drugače uredi pravice in obveznosti javnega uslužbenca in, ki hkrati
pomeni spremembo pogodbe o zaposlitvi. Gre za razliko od določitve v ZDR, ko sestavni
deli pogodbe o zaposlitvi postanejo minimalne pravice in obveznosti določene v zakonu,
kolektivni pogodbi oz. splošnim aktom delodajalca, če je določilo v pogodbi o zaposlitvi v
nasprotju s splošnimi določbami o minimalnih pravicah in obveznostih pogodbenih strank»
(Korpič-Horvat, 2010, str. 14).
»Sprememba in sklenitev nove pogodbe o zaposlitvi
ZJU ne ureja spremembe ali sklenitve nove pogodbe o zaposlitvi. Glede na to, ker gre za
pogodbo jo delodajalec in javni uslužbenec lahko kdajkoli sporazumno spremenita. Velja
pa posebnost, kjer delodajalec v državnih organih in upravah lokalnih skupnosti lahko
odloča o pravicah in obveznostih javnega uslužbenca s sklepi (četrti odstavek 53. člena
ZJU), v primerih imenovanja v drug naziv, ob napredovanju v višji plačilni razred in ob
premestitvi na drugo delovno mesto in bo sklep delodajalca nadomestil določbe pogodbe
o zaposlitvi. V primeru, če javni uslužbenec soglaša z navedenimi spremembami se te
opravijo s sklenitvijo aneksa k pogodbi o zaposlitvi (peti odstavek 53. člena)« (KorpičHorvat, 2010, str. 15).
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8 ZAPOSLITEV NA
MEROSLOVJE

8.1

URADU

REPUBLIKE

SLOVENIJE

ZA

PREDSTAVITEV URADA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA MEROSLOVJE

MIRS deluje v sestavi MVZT-ja. »Ustanovljen je bil junija 1991 ob nastanku samostojne
države Slovenije kot Urad za standardizacijo in meroslovje. MIRS kot nacionalna institucija
vzpostavlja in vodi nacionalni meroslovni sistem RS vključno s sistemom na področju
izdelkov iz plemenitih kovin in postopke v okviru priznanja RS za poslovno odličnost. Te
sisteme predstavlja v ustreznih mednarodnih organizacijah in jih razvija na mednarodno
primerljiv in prepoznaven način.
Navedene dejavnosti in sistemi predstavljajo tehnično kakovostno infrastrukturo, ki jo
vsaka, še posebej moderna država nujno potrebuje in je bistvena za uspešen znanstveni,
tehnološki in gospodarski razvoj kot tudi za uspešno in enakopravno vključevanje
Slovenije v evropske in širše mednarodne integracije. V tem smislu je potrebno navedeno
infrastrukturo, vsaj na vseh ključnih področjih slovenskih potreb, primerno razviti« (MIRS,
2010).
»MIRS vzpostavlja in vzdržuje sistem priznanja RS za poslovno odličnost in za program
izvaja potrebne strokovne in administrativne naloge.
Priznanje RS za poslovno odličnost je najvišje državno priznanje v okviru nacionalnega
programa kakovosti RS za dosežke na področju kakovosti proizvodov in storitev ter
kakovosti poslovanja kot rezultat razvoja znanja in inovativnosti« (MIRS, 2010).
POSLANSTVO URADA RS ZA MEROSLOVJE
Meroslovje
MIRS kot institucija, ki je odgovorna za vzpostavitev in vodenje nacionalnega
meroslovnega sistema, vzpostavlja in vodi takšen meroslovni sistem, s katerim:
• slovenski državi zagotavlja mednarodno primerljivost in prepoznavnost,
• prebivalcem RS zagotavlja varovanje zdravja, varstvo okolja, splošno tehnično
varnost in varstvo potrošnikov,
• slovenskemu gospodarstvu omogoča dosegati globalno konkurenčnost.
PRSPO
MIRS je kot nacionalna institucija odgovoren za izvajanje strokovnih in administrativnih
nalog za vzpostavitev in vzdrževanje sistema priznanja RS za poslovno odličnost, s čimer:
• omogoča izbiro in promocijo zglednih in najboljših slovenskih organizacij v
skladu z merili in po zgledu evropske nagrade za kakovost,
• slovenskim vodstvenim delavcem nudi orodje za nenehno izboljševanje
kakovosti storitev, izdelkov in poslovanja,
• slovenskemu gospodarstvu pomaga pri doseganju globalne konkurenčnosti,
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•

javnim zavodom, državnim organom in drugim javnim institucijam nudi orodje
za doseganje boljše učinkovitosti poslovanja (MIRS, 2010).

PROCESI MIRS
Slika 1: Ključni procesi MIRS
Vodstveni procesi
ocena potreb



načrtovanje



upravljanje z
viri



ocena
poslovanja

komunikacija





Razvoj in raziskave v meroslovju
Sofinanciranje razvojno – raziskovalnega dela v meroslovju
Priprava zakonodaje s področja meroslovja
Ugotavljanje skladnosti

ključni
procesi

Izvajanje meroslovnega nadzora
Razvoj in vodenje nacionalnega meroslovnega sistema
Prenos znanja
Priznanje RS za poslovno odličnost
Mednarodno sodelovanje





podporni
procesi







skupni procesi

Vir: Predstavitvena brošura MIRS
8.2

ORGANIZACIJSKA SHEMA

Organizacijska struktura je razvidna iz organigrama (slika 2). MIRS je monokratični organ,
ki ga vodi direktor. V okviru urada deluje pet sektorjev: Sektor nacionalni meroslovni
sistem, Sektor za fizikalna merjenja, Sektor za merjenje množine snovi, Sektor za
meroslovni nadzor in Sektor za poslovno odličnost, ki so razporejeni na dve lokaciji (ena v
Ljubljani in ena v Celju).
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Slika 2: Organigram

Vir: MIRS, 2010
8.3

PRAVNE PODLAGE ZA DELOVANJE IN ORGANIZIRANOSTI

Splošni predpisi, navedeni po hierarhiji, ki so pomembni za Urad RS za meroslovje:
• Zakon o javnih uslužbencih (Ur. l. RS, št. 63/07 – uradno prečiščeno
besedilo, 65/08 in 69/08) – ZJU,
• Zakon o sistemu plač v javnem sektorju (Ur. l. RS, št. 95/07 – uradno
prečiščeno besedilo, 10/08, 17/08, 58/08, 69/08 in 80/08) – ZSPJS,
• Zakon o delovnih razmerjih (Ur. l. RS, št. 42/02, 79/06, 46/07, 103/07 in
45/08) – ZDR,
• Uredba o notranji organizaciji, sistemizaciji, delovnih mestih in nazivih v
organih javne uprave in v pravosodnih organih (Ur. l. RS, št. 58/03, 81/03,
109/03, 22/04, 43/04, 58/04, 138/04, 35/05, 60/05, 72/05, 112/05, 49/06,
140/06, 9/07, 33/08, 66/08),
• Uredba o delovnem času v organih državne uprave (Ur. l. RS, št. 115/07,
122/07),
• Uredba o postopku za zasedbo delovnega mesta v organih državne uprave
in v pravosodnih organih (Ur. l. RS, št. 139/06),
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•
•

Uredba o delovni uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela za javne
uslužbence (Ur. l. RS, št. 53/08),
Uredba o napredovanju javnih uslužbencev v plačne razrede (Ur. l. RS, št.
51/08 in naslednji)

Področni predpisi:
• Zakon o meroslovju, (Ur. l. RS, št. 26/05 – uradno prečiščeno besedilo) –
Zmer,
• Zakon o izdelkih iz plemenitih kovin, (Ur. l. RS, št. 4/06 – uradno
prečiščeno besedilo) – ZIPleK,
• Zakon o Priznanju RS za poslovno odličnost, (Ur. l. RS, št. 83/03 – uradno
prečiščeno besedilo, 92/07) – ZPPO,
• Pravilnik o delu Odbora za priznanje RS za poslovno odličnost, (Ur. l. RS, št.
82/06)
• Pravilnik o nacionalnih etalonih, (Ur. l. RS, št. 51/07 in 63/08),
• Pravilnik o merilnih instrumentih, (Ur. l. RS, št. 42/06)
Interni akti:
•
•

Akt o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest št. 121-0112/2005-1 z dne 07. 04. 2005 in nasl.
Pravilnik o izobraževanju, izpopolnjevanju in usposabljanju delavcev v
Ministrstvu za šolstvo, znanost in šport

Strateški dokumenti:
• Strategija razvoja meroslovnega sistema RS in strategija MIRS za obdobje
2006 – 2010
8.4

POSTOPEK ZAPOSLITVE
MEROSLOVJE

NA

URADU

REPUBLIKE

SLOVENIJE

ZA

Postopek zaposlovanja se na MIRS-u začne, ko je delovno mesto v sistemizaciji prosto
zaradi izpraznitve obstoječega delovnega mesta (upokojitev ali odpoved, nadomeščanje
daljše bolniške odsotnosti ali odsotnosti zaradi porodniškega dopusta in dopusta za
varstvo in nego otroka) ali pa zaradi potreb projekta, ki je financira iz drugih sredstev in
ne iz Proračuna RS. Odgovorna oseba iz MIRS-a kadrovski službi na MVZT sporoči, da
želijo iti v postopek zaposlitve. Opredelijo pogoje, ki jih pričakujejo od kandidata in jih
pošljejo na Ministrstvo za javno upravo (MJU), kjer se najprej pozanimajo za postopek
premestitve. Šele, če premestitev ni mogoča, se objavi interni ali javni natečaj.
Delovna mesta na MIRS-u se delijo na uradniška in strokovno-tehnična, sistematizirana pa
so s Aktom o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest v Uradu RS za meroslovje.
Opisi delovnih mest so podani v Prilogi k navedenemu aktu – Sistemizaciji delovnih mest.
Postopek zaposlovanja in uvajanja osebja na MIRS-u poteka v skladu z določbami pravnih
predpisov, ki urejajo sistem javnih uslužbencev (MIRS INTRANET, 2010).
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8.5 OBJAVA RAZPISA ZA DELOVNO MESTO
Prosto delovno mesto je razpisano v Sektorju za zakonsko meroslovje v oddelku za
overjanje, in sicer za višjega svetovalca.
Pred objavo javnega natečaja preverijo možnost premestitve javnega uslužbenca iz istega
oz. drugega organa pri ministrstvu, pristojnemu za javno upravo. Nato javni natečaj
objavijo na spletni strani Ministrstva za javno upravo, MVZT-ja, MIRS-a in na Zavodu za
zaposlovanje Slovenije.
Sestavine,
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ki so objavljene v javnem natečaju:
organ, v katerem bo javni uslužbenec opravljal delo,
kraj opravljanja,
vrsta uradniškega delovnega mesta,
pogoji za opravljanje dela,
vsebina prijave,
vsebina dela,
poskusno delo,
predhodni preizkus usposobljenosti,
rok in naslov za vlaganje prijav in rok obveščanja o izbiri,
navedbo, da bo obvestilo objavljeno na spletnih straneh organa,
podatki osebe, zadolžene za dajanje informacij o izvedbi.

8.5.1 RAZPIS
Kandidati,
pogoje:
•
•
•
•
•
•

•

ki se bodo prijavili na prosto delovno mesto, morajo izpolnjevati naslednje
imeti morajo najmanj visoko izobrazbo naravoslovne ali tehnične smeri,
4 leta delovnih izkušenj,
vozniški izpit B kategorije,
znanje uradnega jezika,
državljanstvo RS,
ne smejo biti pravnomočno obsojeni zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki
se preganja po uradni dolžnosti in ne obsojeni na nepogojno kazen zapora v
trajanju več kot šest mesecev,
zoper njih ni vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega
dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti.

Kot delovne izkušnje se šteje delovna doba na delovnem mestu, za katero se zahteva ista
stopnja izobrazbe in čas pripravništva v isti stopnji izobrazbe, ne glede na to, ali je bilo
delovno razmerje sklenjeno oz. pripravništvo opravljeno pri istem ali pri drugem
delodajalcu. Kot delovne izkušnje se upošteva tudi drugo delo na enaki stopnji
zahtevnosti, kot je delovno mesto, za katero oseba kandidira, pri čemer se upošteva čas
opravljanja takega dela in stopnje izobrazbe.
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Zahtevane delovne izkušnje se skrajšajo za tretjino v primeru, da ima kandidat
univerzitetno izobrazbo ali visoko strokovno izobrazbo s specializacijo oz. magisterijem.
Pri izbranem kandidatom se preveri ali ima opravljen strokovni izpit za imenovanje v
naziv. V nasprotnem primeru bo izbrani kandidat moral strokovni izpit, v skladu s prvim
odstavkom 89. člena ZJU, opravljati najkasneje v enem letu od sklenitve delovnega
razmerja.
Zaželena je tudi osnovna raven znanja angleškega jezika.
Od kandidata se tudi pričakujejo dobre komunikacijske in organizacijske sposobnosti.

Prednost pri izbiri imajo kandidati z znanjem in izkušnjami na področju:
•
•
•
•
•
•
•

kalibracij in preskušanja meril, ki so predmet tehnične zakonodaje,
sodelovanja ali organiziranja medlaboratorijskih primerjav,
sodelovanja pri pripravi mednarodnih poročil,
sodelovanja pri pripravi predpisov ali poznavanje predpisov s tehničnega
področja,
poznavanje postopkov odobritev tipa merila,
poznavanje sistema imenovanih oseb za izvajanje overitev,
poznavanje sistema kakovosti na podlagi standardov SIST EN ISO 9001, SIST
EN ISO/IEC 17020 za kontrolen organe in/ali SIST NE ISO/IEC 17025 za
preskusne kalibracijske laboratorije.

Delovno področje:
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

nadomeščanje vodje oddelka,
samostojna priprava zahtevnih analiz, razvojnih projektov, informacij, poročil in
drugi zahtevnih gradiv ter priprava tehnične dokumentacije s področja
izvajanja overitev,
sodelovanje pri oblikovanju sistemskih rešitev in drugič najzahtevnejših gradiv
ter vodenje internih projektov oddelka s področja,
izvajanje zahtevnejših overitev,
vodenje operativnih nadzorov nad izvajalci overjanj,
priprava tipskih odobritev s področja meril,
sodelovanje pri validaciji postopkov preskušanja posameznih tipov meril,
priprava in izvedba programov usposabljanja metrologov,
svetovanje in pomoč odjemalcem,
statistična obdelava podatkov o overitvah,
skrb za nabavo, kalibriranje, uporabo in vzdrževanje merilne opreme,
samostojno opravljanje zahtevnejših nalog.

Prijava za prosto delovno mesto mora vsebovati:
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1. pisno izjavo o izpolnjevanju pogoja glede zahtevane stopnje izobrazbe, iz katere je
razvidna stopnja in smer izobrazbe (dan, mesec, leto) zaključka izobraževanja,
evidenčna št. diplome ter ustanova, na kateri je bila pridobljena,
2. pisno izjavo o vseh dosedanjih zaposlitvah, v kateri je kandidat navedel datum
sklenitve in datum prekinitve delovnega razmerja pri posameznem delodajalcu ter na
kratko opisal delo, ki ga je opravljal pri tem delu delodajalcu,
3. pisno izjavo o izpolnjevanju pogoja opravljenega vozniškega izpita B kategorije,
4. izjavo kandidata, da :
• je državljan Republike Slovenije,
• ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se
preganja po uradni dolžnosti in da ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora v
trajanju več kot šest mesecev,
• zoper njega ni bila vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega
kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti.
5. izjavo, da za namen tega natečajnega postopka dovoljuje MVZT-ju pridobitev
podatkov iz uradnih evidenc.
Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi kratek življenjepis, ter da kandidat v njej poleg
formalne izobrazbe navedel tudi druga znanja in veščine, ki jih je pridobil.
Izbrani kandidat bo delo na delovnem mestu višji svetovalec opravljal v nazivu višji
svetovalec III, z možnostjo napredovanja v naziv višji svetovalec II in I. Z izbranim
kandidatom bo sklenjeno delovno razmerje za nedoločen čas, s polnim delovnim časom.
Izbrani kandidat bo delo opravljal v prostorih MVZT, Urad RS za meroslovje, Tkalska 15,
3000 Celje in občasno v Ljubljani ter na terenu.
Ni dovoljeno zahteva dokazil, ki jih lahko MIRS pridobi sam (kandidati podajo samo izjavo
o izpolnjevanju pogojev).
Obvezne vsebina prijave kandidata:
• izjava o izpolnjevanju pogoja glede uradniškega naziva,
• izjava kandidata, da izpolnjuje druge pogoje za zasedbo delovnega mesta,
• izjava kandidata, da dovoljuje organu za pridobitev podatkov iz uradnih
evidenc.

8.6 SKLEP O IMENOVANJU NATEČAJNE KOMISIJE
V natečajno komisijo za izvedbo izbirnega postopka za zasedbo prostega delovnega mesta
Višji svetovalce so imenovani:
• ga. Nineta Majcen – predsednica,
• g. Janez Kostevc – član,
• ga. Mojca Božiček – članica in
• ga. Natalija Jovanović – članica.
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Natečajna komisija opravi delo v skladu z določili ZJU – uradno prečiščeno besedilo
/ZJU.UPB3/ (Ur. l . RS, št. 63/2007) in Uredbe o postopku za zasedbo prostega delovnega
mesta v organih državne uprave in v pravosodnih organih (Ur. l. RS, št. 139/06 s
spremembami).
Ta sklep začne veljati z dnem podpisa.
Sklep je pripravljen v kadrovski službi MVZT-ja, parafirala ga Vodja kadrovske službe,
podpiše pa ga je direktorica MIRS–a.
Na zgoraj navedeni javni natečaj je prispelo 32 prijav. Pred izvedbo izbirnega postopka se
je preverila pravnomočnost in popolnost prijav ter izpolnjevanje pogojev. 15 prijav ni
ustrezalo razpisnim pogojem, in sicer 9 glede zahtevane smeri izobrazbe in 6 glede
zahtevanih delovnih izkušenj. Zahtevala se je najmanj visoka strokovna izobrazba
tehnične ali naravoslovne smeri, 5 kandidatov imajo družboslovno smer izobrazbe, 4
kandidati pa imajo nižjo stopnjo izobrazbe od zahtevane. Zahtevala so se 4 leta delovnih
izkušenj (v primeru, da ima kandidat univerzitetno izobrazbo ali visoko strokovno
izobrazbo s specializacijo oz. magisterijem se zahtevane delovne izkušnje skrajšajo za eno
tretjino), 6 kandidatov ni imelo zahtevanih delovnih izkušenj. Imenovani kandidati se
zaradi navedenih razlogov niso uvrstili v izbirni postopek.
V izbirni postopek se je uvrstilo 17 kandidatov.
Natečajna komisija se je odločila, da bo usposobljenost in primernost kandidatov, ki v
celoti izpolnjujejo vse pogoje za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta in
katerih prijave so bile popolne preverila v dvofaznem izbirnem postopku. V prvi fazi
izbirnega postopka jih je povabila na pisno preverjanje znanja in v drugi fazi izbirnega
postopka na razgovor.
Tisti, ki pa niso izpolnjevali pogojev so dobili negativni odgovor o neizpolnjevanju pogojev.

8.7

PRVA FAZA IZBIRNEGA POSTOPKA

Vprašanja v prvi fazi postopka so:
1) Navedite doseženo izobrazbo od VII stopnje naprej (smer in stopnjo).
2) Navedite vaše delovne izkušnje:
• po pridobljeni diplomi VII stopnje oz. VI stopnje brez pripravništva,
• pred pridobitvijo diplome na delovnih mestih VII stopnje zahtevnosti oz. eno
stopnjo nižje zahtevnosti brez pripravništva (podlaga je pridobljeno
verodostojno potrdilo, iz katerega so te delovne izkušnje razvidne in iz
katerega je razviden tudi polni delovni čas zaposlitve).
3) V čem je bistvena razlika med kalibriranjem in overjanjem?
4) Kaj je merilna negotovost?
5) Kako zagotavljamo sledljivost rezultatov merjenj?
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6) Kako glede stopnje neodvisnosti razvrščamo kontrolne organe?
7) Kako laboratorij dokazuje svojo usposobljenost za:
• izvajanje kalibracij in
• izvajanje overitev?
Komisija navedena vprašanja in kriterije točkuje s točkami od 0 do 5. Pri tem 1 pomeni
nezadostno, 2 zadostno, 3 dobro, 4 prav dobro in 5 odlično. Ocenjevala pa so se samo
vprašanja od 3 do 7. Z 0 točkami komisija oceni kandidata v primeru, da pri določenem
vprašanju ne pokaže nobenega znanja.
Kriterija za uvrstitev v drugo fazo izbirnega postopka sta:
1) kandidat mora zbrati skupaj vsaj 10 točk in
2) kandidat ne sme doseči manj kot dve točki pri več kot dveh vprašanjih.

8.8

DRUGA FAZA IZBIRNEGA POSTOPKA

Komisija v razgovoru s kandidatom ocenjuje:
• dosedanje delovne izkušnje,
• znanja,
• druge sposobnosti in lastnosti.
DOSEDANJE DELOVNE IZKUŠNJE komisija oceni na podlagi preučite dokumentacije in
pridobljenih odgovorov na naslednja zastavljena vprašanja:
1) Katere delovne izkušnje imate na področju za katerega kandidirate in kakšna je
vaša strokovna uveljavljenost pri dosedanjem delu?
2) Vzrok za to, da ste se javili na ta javni natečaj je?
ZNANJE komisija oceni na podlagi preučite dokumentacije in pridobljenih odgovorov na
naslednja zastavljena vprašanja:
3) Kaj je meroslovje?
4) Kaj je po vašem mnenju temeljna funkcija Urada?
5) Kdaj merilo kalibriramo in kdaj overimo?
6) Kako uporabnik merila preveri ali je merilo overjeno?
7) Kako si razlagate postopke, ki jim mora neko merilo prestati, da se lahko pojavi na
trgu in potem v uporabi, torej kakšni naj bi bili meroslovno-tehnični postopki po
vašem mnenju, da bi lahko za neko merilo sklepali, da ga lahko tržimo in
uporabljamo v svoj namen.
8) Kaj je osnovi dokument v sistemu kakovosti, ki ga uporablja izvajalec kalibracij ali
overitev?
9) Praktični preizkus – merilo, ki ga komisija predloži kandidatu. Kandidat iz
predloženega merila poda čim več informacij o merilu.
Osnovno raven znanja angleškega jezika komisija preveri z naslednjim vprašanjem:
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10) Ali lahko predstavite svoje dosežke v angleščini?
DRUGE SPOSOBNOSTI IN LASTNOSTI:
11) Komunikacijske veščine kandidata bo komisija ugotovila na podlagi kandidatove
predstavitve in razgovora.
Komisija navedena vprašanja, razen vprašanja št. 2, ki se ne ocenjuje, ocenjuje s točkami
od 0 do 5, pri čemer 1 pomeni nezadostno, 2 zadostno, 3 dobro, 4 prav dobro in 5
odlično. Z 0 točkami komisija oceni kandidata v primeru, da pri določenem vprašanju ne
pokaže nobenega znanja.
Na podlagi navedenega komisija oceni kandidata kot primernega za zasedbo prostega
delovnega mesta, v primeru, da pri nobenem vprašanju ne sme doseči manj kot dve točki
in da nima več kot polovico odgovorov ocenjenih z dvema točkama ter da od 50 možnih
točk zbere vsaj 27 točk.

8.9 POROČILO IZBIRNEGA POSTOPKA ZA IZBIRO NAJPRIMERNEJŠEGA
KANDIDATA ZA URADNIŠKO DELOVNO MESTO VIŠJI SVETOVALEC
Pisnega preverjanja znanja se je udeležilo 14 povabljenih kandidatov. Dva kandidata se
vabilu na pisno preverjanje znanja nista odzvala, niti se nista opravičila, en kandidat pa je
s sporočilom po e-pošti od sodelovanja v javnem natečaju odstopil.
6 kandidatov je bilo povabljenih na razgovor, na podlagi rezultatov pisnega preverjanje so
bili v skladu z vnaprej določenimi kriteriji. Vabilu se je odzvalo 5 kandidatov. En kandidat
pa se vabilu na razgovor ni odzval.
Komisija je na razgovoru kandidata ocenjevala v skladu z vnaprej določenimi kriteriji, ki
sem jih opisala v prejšnji točki.
Na podlagi navedenega je natečajna komisija kot najprimernejšega kandidata za zasedbo
prostega delovnega mesta ocenila g. x, saj je dosegel najvišje število točk, in sicer 33 točk
od 50 možnih točk. Na razgovoru se je izkazal kot prijetna in komunikativna oseba ter
primerna za skupinsko delo.
Na podlagi navedenega je natečajna komisija sprejela naslednji sklep:

Natečajno komisija predlaga zaposlitev kandidata g. x, ki formalno izpolnjuje
pogoje za prosto uradniško delovno mesto višji svetovalec v Oddelku za
overjanje v Sektorju za zakonsko meroslovje, Uradu RS za meroslovje, organu
v sestavi Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo. Kandidat je po
oceni natečajne komisije, na podlagi razgovora in priloženih referenc,
najprimernejši za zasedbo zgoraj navedenega delovnega mesta.
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Po končanem postopku je dr. Nineta Majcen, direktorica izdala sklep, da je v izbirni
postopek za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta VIŠJI SVETOVALEC v
Oddelku za overjanje v Sektorju za zakonsko meroslovje na Uradu RS za meroslovje
sprejet kandidat x.
Izbranega kandidata so imenovali v naziv v osmih dneh od dokončnosti sklepa o izbiri in
se mu vročili v nadaljnjih osmih dneh sklenitev pogodbe o zaposlitve.
8.10 POSKUSNO DELO, IZOBRAŽEVANJE, USPOSABLJANJE IN IZPOLNJEVANJE
KADROV
Poskusno delo traja lahko največ 6 mesecev. Uvajanje poteka po programu (Obrazec Program uvajanja novega sodelavca), v katerem neposredni vodja prilagodi vsebino
potrebam posameznega delovnega mesta. Kadar je novo zaposleni pripravnik, za pripravo
celotnega programa in izvedbo usposabljanje poskrbi njegov mentor.
Izobraževanje, usposabljanje in izpopolnjevanje je opredeljeno v dokumentu Izobraževanje, usposabljanje in izpopolnjevanje kadrov. Načrtovanje poteka na osnovi
kadrovske strategije, dolgoročnih in kratkoročnih ciljev ter ugotovljenih potreb
posameznih procesov.
Aktivnosti vodi skrbnik podprocesa - izobraževanje, usposabljanje in izpopolnjevanje
kadrov in sicer:
• v sodelovanju z vodji/skrbniki procesov pripravi načrt izobraževanj – na obrazcu Načrt in realizacija izobraževanja, usposabljanja in izpopolnjevanja. Pri tem je
potrebno upoštevati tudi kriterije, ki so opredeljeni v delovnih navodilih - Izvajanje
izobraževanj, usposabljanj in izpopolnjevanj in višino za to namenjenih sredstev, ki
jo določi vodstvo.
• Spremlja realizacijo načrta izobraževanja in po potrebi sproži ustrezne korektivne
oz. preventivne ukrepe.
• Zbira in hrani dokumente o usposabljanju (prijavnice, poročila, potrdila, letni načrt
in poročilo, ipd.). Potrdila o opravljenih izobraževanjih, usposabljanjih in
izpopolnjevanjih se hranijo tudi v osebnih mapah zaposlenih v Kadrovski službi
ministrstva, pristojnega za meroslovje.
Zaposleni povečujejo in izpopolnjujejo svojo kompetentnost tudi s stalnim usposabljanjem
in izpolnjevanjem svojega strokovnega znanja.
8.11 MOTIVIRANJE ZAPOSLENIH IN NJIHOV KARIERNI RAZVOJ
Nagrajevanje zaposlenih
Nagrajevanje zaposlenih poteka v skladu s plačnim sistemom v javnem sektorju.
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Plača
Plača posameznega zaposlenega je sestavljena iz osnovne plače, dela plače za delovno
uspešnost in dodatkov. Določi se s pogodbo o zaposlitvi, ne sme pa biti višja ali nižja kot
to določajo pravni predpisi.
Nagrajevanje za delovno uspešnost
Del plače za delovno uspešnost predstavlja nagrado za nadpovprečno uspešno delo
zaposlenega v krajšem časovnem obdobju. Postopek in merila za dodeljevanje dela plače
za delovno uspešnost so opredeljeni v Navodilu za delitev redne delovne uspešnosti v
MVZT in v MIRS.
Nagrajevanje v obliki dodeljevanja delovne uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela
poteka v skladu z veljavnimi predpisi.
Neformalno nagrajevanje
Neformalno nagrajevanje osebja MIRS poteka v skladu z veljavnimi predpisi. V okviru tega
MIRS vsako leto podeljuje svojemu osebju tudi priznanja za zvestobo in sicer za 10, 20,
30 ali 40 let dela na Uradu.
Napredovanja in razvoj kariere zaposlenih
• Napredovanje v plačnem razredu
Napredovanje v plačnem razredu predstavlja finančno nagrado za uspešno in kakovostno
opravljeno delo v nekem daljšem časovnem obdobju. V plačnem razredu lahko
napredujejo tako uradniki kot tudi strokovno-tehnični javni uslužbenci.
• Napredovanje v nazivu
V nazivu lahko napredujejo samo uradniki. Neposredni vodje enkrat letno za vse svoje
zaposlene izpolnijo obrazec - Letni razgovor, ocenjevanje javnega uslužbenca, ki ga po epošti pošljejo koordinatorju za kadre MIRS. Ocene določi predstojnik. Tako pridobljena
ocena se uporablja za napredovanje v plačnem razredu in za napredovanje v nazivu.
• Razvoj kariere zaposlenih
Načrtovanje razvoja kariere zaposlenih, temelji na njihovi izobrazbi in delovnih izkušnjah
ter na podatkih o njihovih potencialih, usposobljenosti, izkušnjah, interesih in
motiviranosti, doseženih delovnih rezultatih in kadrovske strategije MIRS.
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9 ZAKLJUČEK

Da sem prišla do glavne teme v moji diplomski nalogi, in sicer Zaposlovanje v državni
upravi in javnih zavodih, sem morala najprej opisati pojme, ki so temelj diplomske naloge.
Glede na to, da je tema obširna, sem opisala in razložila kaj pomeni javni sektor, javna
uprava, državna uprava, javni zavod in pojem delovnega razmerja. Pojem javni
uslužbenec sem opisala v posebnem poglavju, kajti javni uslužbenec je skupni pojem
javnega zavoda in državne uprave. Zaposleni v obeh organizacijah so javni uslužbenci.
Če na kratko povzamem, državna uprava predstavlja jedro uprave, preko katere država
izvršuje politične odločitve (po Virantu, 2004). Medtem ko so javni zavodi organizacije, ki
se ustanovijo za upravljanje dejavnosti vzgoje, izobraževanja, znanosti, kulture, športa,
zdravstva, socialnega varstva, otroškega varstva, invalidskega varstva, socialnega
zavarovanja in druge dejavnosti, katerih cilj ne sme biti pridobivanje dobička.
Za javne uslužbence v javnem sektorju sta najbolj pomembna ZJU in ZDR oz. sta ta dva
zakona pravna podlaga za zaposlitev. Prvi del ZJU (do 21. člena zakona) velja za celoten
javni sektor, medtem ko drugi del velja za javne uslužbence, ki so zaposleni v državnih
organih in upravah samoupravnih lokalnih skupnosti.
Javni uslužbenci zaposleni v državni upravi in v javnih zavodi imajo skupna načela sistema
javnih uslužbencev. Skupna načela so: načelo enakopravne dostopnosti, načelo
zakonitosti, načelo strokovnosti, načelo častnega ravnanja, načelo zaupnosti, načelo
odgovornosti, načelo dobrega gospodarjenja, načelo varovanja poklicnih interesov ter
omejitve in dolžnosti v zvezi s sprejemanjem daril. Načelo javnega natečaja, načelo
politične nevtralnosti, nepristranskosti, načelo kariere, načelo prehodnosti, načelo
varovanja poklicnih interesov in načelo odprtosti do javnosti pa so načela, ki veljajo za
javne uslužbence zaposlene v upravi.
Sistematizacija je obvezen akt za celotni javni sektor, kar sledi iz določbe 21. člena ZJU,
torej iz člena, ki sodi v prvi del ZJU, kar pomeni da velja za celoten javni sektor.
Sistematizacija je interni akt organa, ki določa notranjo organizacijo, delovna mesta,
nazive in položaje v organu. Sklepanje delovnih razmerij pa mora biti usklajeno s
kadrovskimi načrti.
V državni upravi se postopek za novo zaposlitev ureja z ZJU, Uredbo o postopku za
zasedbo prostega delovnega mesta v organih državne uprave in v pravosodnih organih ter
ZDR. V državni upravi poznamo dve vrsti delovnih razmerij, in sicer delovno razmerje za
nedoločen čas in delovno razmerje za določen čas, ki se v državni upravi lahko sklene po
68. členu ZJU, samo za določene primere (primer: nadomeščanje porodniške). Za novo
zaposlitev uradnika ZJU določa javni natečaj, medtem ko ZDR za nov zaposlitev pozna le
javno objavo.
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Ob pisanju diplomske naloge sem zelo podrobno preučila ZJU in ZDR ter opazila razlike
med zakonoma. Prva razlika, ki sem jo opazila je, da se po ZJU delovno razmerje sklene
za delovno mesto, ki je določeno v sistematizaciji oz. delovno razmerje izven
sistematizacije se sklene za delovno razmerje za določen čas in za opravljanje
pripravništva, medtem ko ZDR tega ne določa. V ZJU je zapisan obvezni sprejem
kadrovskega načrta, te določbe ZDR ne vsebuje. ZJU ureja premestitve javnega
uslužbenca, medtem ko ZDR tega ne. Pogodba o zaposlitvi se po ZDR lahko spremeni, če
na to pristane nasprotna stranka, po ZJU pa posamezne sestavine pogodbe lahko
enostransko spreminja delodajalec. Za novo zaposlitev uradnika se po ZJU objavi javni
natečaj, po ZDR pa javna objava. Pravice in obveznosti delodajalca in kandidata pri
sklepanju pogodbe so urejene v ZDR, ZJU jih ne ureja. ZJU ureja le obveznosti za javne
uslužbence, le če gre za posebne obveznosti.
V diplomski nalogi sem v posebnem poglavju podrobno opisala primer zaposlitve novega
sodelavca na Uradu RS za meroslovje. Podatke sem pridobila na MVZT-ju, MIRS-u, spletni
strani MIRS-a ter od zaposlene v kadrovski službi. Spoznala sem, da od razpisa do
zaposlitve novega sodelavca preteče kar nekaj časa.
Podrobno sem preučila razpis in videla, da so v tem primeru zahtevali veliko pogojev za
zasedbo prostega delovnega mesta.
Delo v državi upravi in javnih zavodih pa večinoma zahteva visoko strokovno izobražene,
usposobljene ter ustvarjalne javne uslužbence.
Javni uslužbenci morajo hoditi na izobraževanje, usposabljanje ali pa izpolnjevanje, kar se
jim običajno obrestuje z napredovanjem. Tudi sami moramo biti dovolj angažirani za to,
da bodo mogoče čez nekaj časa pa le napredovali ali pa zamenjali delovno mesto za
drugega, boljšega.
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