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prevzem javnih uslužbencev in prenehanje položajev uradnikom na
položajih

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o Vladi Republike Slovenije (ZVRS-F),objavljen v
Uradnem listu RS, št. 8/12, velja od 4. februarja 2012 dalje. Navedeni zakon v prehodnih
določbah ureja delovanje ministrstev od dneva prisege ministrov ter določa obveznost
prevzema javnih uslužbencev, prostorov, sredstev in opreme najkasneje do 1. aprila 2012.
Prav tako določa obveznost uskladitve aktov o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih
mest.
Glede na spremenjeno število ministrstev ter glede na drugačno razporeditev delovnih področij
med ministrstvi je bilo treba spremeniti tudi podzakonske akte, in sicer je Vlada RS sprejela
uredbi, ki sta objavljeni v Uradnem listu RS, št. 17/2012, in sicer:
-

Uredbo o spremembi Uredbe o notranji organizaciji, sistemizaciji, delovnih mestih in
nazivih v organih javne uprave in v pravosodnih organih in
Uredbo o spremembah in dopolnitvah Uredbe o organih v sestavi ministrstev.

Dokončno razporeditev delovnih področij med ministrstvi vsebuje Zakon o spremembah in
dopolnitvah Zakona o državni upravi, ZDU-1F, (Uradni list RS, št. 21/2012). Ta zakon prenos
oziroma razporeditev določenih delovnih področij po posameznih ministrstvih ureja drugače kot
ZVRS-F, in sicer:
-

-

delovno področje informacijske družbe in elektronskih komunikacij namesto Ministrstva
za infrastrukturo in prostor prevzame Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in
šport
delovno področje strukturnih reform in programskega proračuna namesto Ministrstva za
gospodarski razvoj in tehnologijo prevzame Ministrstvo za finance
delovno področje gospodarske diplomacije ne preide v Ministrstvo za gospodarski
razvoj in tehnologijo temveč ostane na Ministrstvu za zunanje zadeve.

Navedeni zakon pa prav tako v prehodnih določbah (14. člen) določa, da se »akti o notranji
organizaciji in sistemizaciji delovnih mest uskladijo najkasneje do 1. aprila 2012."
1. Prevzem javnih uslužbencev
V zvezi z realizacijo ZVRS-F in določb ZDU-1F, ki se nanašajo na prevzem javnih uslužbencev,
opozarjamo še na določbo prvega odstavka 153. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list

RS, št. 63/07 – uradno prečiščeno besedilo, 65/8, 69/08 – ZTFI-A in 69/08 – Zzavar-E), ki
določa:
"(1) Če se organ ukine, prevzame organ, v katerega delovno področje preidejo
naloge, vse javne uslužbence. Delovno razmerje javnim uslužbencem ne preneha.
Javni uslužbenci se razporedijo na enaka delovna mesta."
V zvezi s prevzemom javnih uslužbencev posebej opozarjamo, da prevzame organ vse
uslužbence, ki se razporedijo na enaka delovna mesta (uradniki enak naziv, strokovnotehnični delavci enaka delovno mesto z enako plačo, seveda pa ni možno prevzeti na primer
direktorja vladne službe, če je delovno področje te službe preneseno v ministrstvo, saj je vladna
služba kot organ prenehala delovati).
Javne uslužbence, ki niso uradniki na položaju, po samem zakonu prevzame organ, v katerega
preidejo naloge. O tem se javnim uslužbencem izda obvestilo, da so prevzeti na podlagi zakona
s 1.4.2012, ko začnejo veljati novi akti o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest, ter
se jim posreduje aneks k pogodbi o zaposlitvi v podpis, kjer se v ugotovitvenih določbah med
ostalim ugotovi tudi, da so prevzeti na podlagi zakona. S tem aneksom se javne uslužbence
razporedi na določeno delovno mesto v sistemizaciji. V primeru, da javni uslužbenec ne podpiše
aneksa, predlagamo, da se mu izda sklep o razporeditvi na delovno mesto, katerega vsebina je
samo razporeditev na delovno mesto. V tem primeru nikakor ne gre za premestitev, zato ni
možno uporabljati določb ZJU glede premestitve, torej tudi rok iz 152. a člena ZJU ne velja.
Opozarjamo tudi, da je po prevzemu treba za vse javne uslužbence urediti odjavo in prijavo v
pokojninsko in zdravstveno zavarovanje.
2. Prenehanje položajev uradnikom na položajih generalnih direktorjev, generalnih
sekretarjev in predstojnikov organov v sestavi ter predstojnikom vladnih služb
Glede na to, da bodo zaradi realizacije zakona ukinjena določena ministrstva in določene
vladne službe, z uveljavitvijo akta o sistemizaciji, ki bo podlaga za prevzem javnih uslužbencev,
pa bodo ukinjene tudi notranje organizacijske enote (direktorat, sekretariat), v skladu s 4. točko
drugega odstavka 83. člena ZJU, ki določa, da »uradniku preneha položaj, če se ukine
organ oziroma organizacijska enota, ki jo vodi« vsem uradnikom na položajih generalnih
sekretarjev in generalnih direktorjev ter direktorjev vladnih služb preneha položaj. Prav tako
preneha položaj tistim uradnikom na položajih direktorjev organov v sestavi, kjer je bil ukinjen
organ v sestavi oziroma kjer je bilo zaradi spremembe ministrstva spremenjeno delovno
področje organa in je zaradi tega bil organ v sestavi na novo ustanovljen (z novo matično in
davčno številko).
Po prenehanju položaja je glede pravic uradnikov, ki jim je prenehal položaj, treba ravnati v
skladu s sedmim in osmim odstavkom 83. člen ZJU. Po uveljavitvi novega akta o sistemizaciji
delovnih mest, torej s 1.4.2012, če bo akt začel veljati s tem datumom, predstojnik imenuje
vršilce dolžnosti generalnih sekretarjev in generalnih direktorjev, in sicer v skladu z devetim
odstavkom 83. člena ZJU.
V zvezi s tem opozarjamo tudi na določbo prvega dostavka 55. člena ZJU, ki določa, da se
delovno razmerje sklene za delovno mesto, določeno v sistemizaciji. Navedena določba ob
vseh ostalih navedenih podpira trditev, da se organizacijske spremembe, ki vplivajo na delovno
pravni položaj javnega uslužbenca (torej ukinitev organa ali organizacijske enote in s tem
povezano prenehanje položaja uradnikom iz 82. člena ZJU) realizirajo z uveljavitvijo akta o
notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest.
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Glede na to, da bodo akti o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest uveljavljeni s
1.4.2012, uradnikom na položajih preneha položaj 31.3.2012, zato morajo predstojniki
predlagati imenovanje vršilcev dolžnosti uradnikom na položajih s 1.4.2012 in hkrati predlagati
Uradniškemu svetu izvedbo javnih natečajev za te položaje.
Za uradnike na položajih, ki jim v skladu s četrtim odstavkom 83. člena ZJU preneha položaj, je
treba Vladi RS za obravnavo v prihodnjem tednu posredovati predlog za sprejem odločbe o
prenehanju položaja.

S spoštovanjem,

dr. Senko Pličanič
minister
Poslano:
- naslovu po e-pošti: SVN_MINISTRSTVA
Priloga:
- vzorec obvestila
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