
1. SVETOVANJE – PROF. PIRNAT – JUNIJ 2019 

 

JAVNI USLUŽBENCI se delijo na 

- uradnike (so zaposleni na uradniških mestih; opravljajo temeljne naloge organa – npr. izvajajo 

odločbe) 

- strokovno-tehnične uslužbence (to so vsi ostali; nimajo nazivov) 

 

so zaposleni v  

- državnih organih in organih lokalnih skupnosti 

- javnih zavodih in javnih agencijah (v šolstvu, kulturi, zdravstvu itd.) 

 

zanje velja Zakon o javnih uslužbencih in povezani plačni sistem 

! Javni sektor ne obsega javnih podjetij (= opravljajo komunalne storitve) 

 

V javnem sektorju je nadpomenka za »vodjo« = PREDSTOJNIK 

MINISTER = predstojnik ministrstva (pod njim so generalni sekretar, direktorji itd.) 

NAČELNIK = predstojnik organa občinske uprave in upravne enote 

 

____________________ 

 

FUNKCIONARJI so npr. predsednik republike, poslanci, ministri, državni sekretarji (opravljajo svoje delo 

na podlagi političnega mandata) oz. javni tožilci, sodniki (niso politično imenovani) 

! NI ISTO KOT JAVNI USLUŽBENCI 

 

____________________ 

 

JAVNI NATEČAJ – samo za zaposlitev uradnikov / samo za uradniška mesta (lahko je tudi INTERNI 

natečaj) 



RAZPIS – za zaposlitev drugih uslužbencev v organih državne uprave in lokalnih skupnosti (, ki niso 

uradniki) 

 

____________________ 

 

! DELOVNO MESTO  

- NI  = POLOŽAJ (samo za vodilna mesta v javni upravi) – imenovanje na položaj velja samo za 

določen čas 

NI = NAZIV (pogojen z delovnimi izkušnjami in stopnjo izobrazbe) – do njega pridemo preko 

javnega natečaja – »biti imenovan v naziv« 

 

V večino položajev (= vodilna delovna mesta) imenuje predstojnik (torej na ministrstvu – minister). 

Uslužbenca na položaju se zamenja (RAZREŠI) z zamenjavo ministra. 

 

________________ 

 

Vsakemu delovnemu mestu se določi plačni razred 

Napredovanje v plači NI = napredovanje v nazivu 

Plača / dodatki k osnovni plači (plačna skupina x neka enota vezana na povprečno plačo) 

1plačni razred več je približno 4% plače več 

Minimalna plača: vsaj 32. plačni razred (nižji dejansko ne obstajajo) 

 

____________________ 

OBČINA: 

Župan / podžupan (imenovan med svetniki) / občinski svetniki 

Uprava 

Samo župan je pooblaščen za izdajanje aktov 

Za vodenje župan podeli pooblastila predstojniku občinske uprave -> t.j. TAJNIK OBČINE ali v večjih 

občinah DIREKTOR 



Župan imenuje predstojnike posameznih organov občinske uprave za pet let (trajanje njegovega 

mandata), lahko pa so tudi predčasno razrešeni – predstojniki so lahko uradniki, lahko pa tudi ne 

Se z njimi sestaja v kolegiju, ki pa ne sprejema uradno sklepov / to je samo način dela 

 

Upravni organi v občini -> RESORJI /ODDELKI s predstojniki 

Enovita uprava -> ORGAN OBČINSKE UPRAVE (predstojnik je v tem primeru tajnik občine) 

 

 

Deli velikih občin -> ČETRTNE SKUPNOSTI (so organizacijske enote) 

Deli malih občin -> KRAJEVNE/VAŠKE SKUPNOSTI 

 

Več občin lahko ustanovi SKUPNI ORGAN UPRAVE (za skupno izvajanje storitev npr. občinske 

inšpekcijske službe, službe za prostorsko načrtovanje) 

! SKUPNOST OBČIN ali ZVEZA OBČIN pa je politična povezava – NE po teritorialnem ključu 

 

____________________ 

 

V okviru ministrstva imamo: 

- ORGANIZACIJSKE ENOTE (npr. direktorati ministrstva z VODJI organizacijskih enot – 

PREDSTOJNIK je samo minister) 

- ORGANE V SESTAVI MINISTRSTVA (npr. inšpektorati, uprave, Arso – po navadi so agencije 

ločene pravne osebe – z DIREKTORJI) 

 

 

DRŽAVNI ORGANI: 

- MINISTRSTVA 

- ORGANI V SESTAVI MINISTRSTVA 

- UPRAVNE ENOTE – 58 – nekatere imajo izpostave 

Večino odločb v pristojnosti države na prvi stopnji izvaja upravna enota 

- FINANČNA UPRAVA ima sama svoje (teritorialne) upravne enote in izpostave 

- GEODETSKA UPRAVA prav tako 



- POLICIJA prav tako 

- NOSILCI JAVNIH POOBLASTIL (so ločene pravne osebe v glavnem javnega prava, včasih 

zasebnega prava, redko posamezniki npr. notarji) 

Nekatere agencije (npr. za energijo, tipično regulatorji – za trg vrednostnih papirjev, za telekomunikacije) 

- Večina JAVNIH PODJETIJ 

 

____________________ 

 

POIMENOVANJE DELOVNEGA MESTA ni = NAZIV (v aktu o sistemizaciji se določi, v katerem nazivu se 

posamezno delovno mesto opravlja) -> ni nujno povezano s plačnim razredom 

 

KARIERNI RAZRED je skupina nazivov 

 

____________________ 

PROMETNO DOVOLJENJE: 

Odločbo lahko izda/zavrne avtomobilski servis, ki pridobi pooblastilo (tudi AMZS); lahko pa občan stopi 

neposredno do upravne enote 

 

 


