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opredelitev delodajalca v javnem sektorju

V zvezi z vašim vprašanjem glede subjektov, ki ustrezajo definiciji javnega sektorja in s tem
povezane delovne dobe v javnem sektorju kot pogoja za pridobitev pravice do jubilejne nagrade
za izpolnjeno število let delovne dobe v javnem sektorju uvodoma pojasnjujemo, da je jubilejna
nagrada za javne uslužbence urejena v 12. členu Aneksa h Kolektivni pogodbi za
negospodarske dejavnosti v RS (Uradni list RS, št. 40/12), pri čemer pa je od 25.12. 2012 dalje
treba upoštevati tudi določbe 63. člena Zakona o izvrševanju proračunov RS za leti 2013 in
2014 – ZIPRS1314.
Glede odgovora na konkretno vprašanje, ali subjekti, navedeni v vašem dopisu, ustrezajo
definiciji javnega sektorja, pa pojasnjujemo, da je Ministrstvo za pravosodje in javno upravo
pristojno za sistemska pojasnila in strokovno pomoč, ne more pa podajati odgovorov na
konkretna vprašanja, posebej ne na taka, ki se nanašajo na uveljavljanje pravic konkretnih
javnih uslužbencev, saj nima na razpolago vseh informacij. Taka presoja je v pristojnosti
kadrovske službe delodajalca, ki razpolaga z dokumentacijo.
Ne glede na navedeno pa ponovno pojasnjujemo, da se kot delodajalci v javnem sektorju
upoštevajo delodajalci, ki so sodijo v javni sektor v skladu s 1. členom ZJU in 2. členom ZSPJS,
torej Republika Slovenija za državne organe, vsaka posamezna občina, javni zavodi, javni
skladi in javne agencije ter javni gospodarski zavodi. Upoštevaje navedeno je kot delovno dobo
v javnem sektorju treba šteti delovno dobo pri pravnih in vsebinskih prednikih navedenih
delodajalcev, kar pomeni, da je za vse subjekte, ki so že obstajali v času sprejema ZJU in
ZSPJS v letu 2002, možno preveriti njihov status, in sicer v njihovih ustanovitvenih aktih.
Upoštevaje navedeno je torej možno ugotoviti, da Fakulteta za sociologijo, politične vede in
novinarstvo kot predhodnik današnjega javnega zavoda Fakulteta za družbene vede sodi med
delodajalce v javnem sektorju, Republiška konferenca ZSMS pa po našem mnenju ne sodi v
javni sektor, saj gre za družbeno politično organizacijo. Glede Zveze ljudskih univerz pa je treba
preveriti vse razpoložljive podatke (na primer v delovni knjižici ali v kakšnem drugem
dokumentu oziroma v ustanovitvenih ali drugih organizacijskih aktih tega subjekta) in ugotoviti,
ali ustreza definiciji delodajalca v javnem sektorju. Na Ministrstvu za pravosodje in javno upravo
samo na podlagi navedbe naziva žal ne moremo odgovoriti, za preverjanje pa nimamo na
razpolago dovolj informacij ali dokumentov.
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