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Prošnja za pojasnilo glede izvajanja določb 183. in 186. člena Zakona
za uravnoteženje javnih financ

Prejeli smo vaša vprašanja v zvezi z omejitvami zaposlovanja in izdajanjem soglasij kot so
določena v 183. in 186. členu Zakona za uravnoteženje javnih financ (Uradni list RS, št. 40/12,
v nadaljevanju: ZUJF).
Z namenom omejitve zaposlovanja in zmanjšanja obsega stroškov dela ZUJF določa, da je
zaposlovanje v javnem sektorju ne glede na veljavne standarde in normative in ne glede na
sprejete kadrovske načrte, programe dela, poslovne in finančne načrte posameznega subjekta
javnega sektorja dovoljeno le pod določenimi pogoji. Zaposlovanje je v skladu z zakonom
možno le s soglasjem, četrti odstavek 183. člena ZUJF pa taksativno našteva primere, ko je
zaposlitev možna brez soglasja. Primeri zaposlitve brez pridobitve soglasja so naslednji:
–
–

–

če gre za prevzem javnih uslužbencev, ki je posledica prenosa nalog na podlagi
sprememb zakona oziroma reorganizacije,
če gre za nadomestne zaposlitve za določen čas zaradi dalj časa začasno odsotnih
javnih uslužbencev, ko odsotni javni uslužbenec prejme nadomestilo plače iz sredstev,
ki jih ne zagotavlja uporabnik proračuna, ali
če gre za zaposlitev za določen čas zaradi predčasnega prenehanja delovnega
razmerja, sklenjenega za določen čas.

Pojasnjujemo, da Ministrstvo za pravosodje in javno upravo lahko posreduje le pojasnila v zvezi
z vsebino določb ZUJF, ki spadajo v njegovo pristojnost, ne more pa presojati konkretnih
primerov oziroma se opredeljevati do tega, ali morajo uporabniki proračuna v konkretnih
primerih zaposlovanja javnih uslužbencev pridobiti soglasje iz 183. člena ZUJF. Iz besedila
določb ZUJF je razvidno, da gre za omejevanje novih zaposlitev, pri čemer je v drugem
odstavku 183. člena določeno, da mora uporabnik proračuna soglasje za zaposlitev pridobiti
pred začetkom postopka zaposlitve. V primerih premeščanja javnih uslužbencev, ki jih navajate
v dopisu, ne gre za nove zaposlitve, zato soglasja za izvedbo premestitev niso potrebna.
Premeščanje je v skladu z določbami Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 56/02,
110/02, 2/04, 23/05, 62/05, 113/05, 21/06, 131/06, 33/07, 65/08 in 69/08) namreč možno le v
okviru istega delodajalca, to je Republike Slovenije, v 152. členu tega zakona pa je določeno,

da v primeru premestitve iz enega v drug organ pri istem delodajalcu, delovno razmerje ne
preneha.
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