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Zadeva:  Volontersko pripravništvo in usposabljanja  
  
Na Ministrstvu za pravosodje in javno upravo smo v zadnjem času prejeli več vprašanj, 
povezanih z usposabljanji volonterskih pripravnikov. Vprašanja se nanašajo na napotitev 
volonterskih pripravnikov na različna usposabljanja, med drugim tudi na obvezno usposabljanje 
za imenovanje v naziv. 
 
Ministrstvo za javno upravo je sicer že v dopisu št. 007-1456/2008/1 z dne 25. 7. 2008 opozorilo 
na spremembo določb Zakona o javnih uslužbencih in na izvajanje določbe 89. člena.  
 
Ker zadnje čase ponovno prejemamo vprašanja, vezana na usposabljanje volonterskih 
pripravnikov, ponovno opozarjamo, da je bil z Zakonom o spremembah in dopolnitvah Zakona o 
javnih uslužbencih (ZJU-D, Uradni list RS, št. 65/2008), ki je stopil v veljavo 15. 7. 2008, ukinjen 
strokovni izpit za imenovanje v naziv, ki je bil del pripravništva, zaradi česar je delodajalec tudi 
volonterskega pripravnika napotil na strokovni izpit,  uvedeno pa je bilo obvezno usposabljanje 
za imenovanje v naziv, kot je to določil spremenjen 89. člen ZJU.  
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Prvi odstavek 89. člena tako določa: 

"(1) Po imenovanju v naziv mora javni uslužbenec najpozneje v enem letu od 
sklenitve pogodbe o zaposlitvi opraviti usposabljanje, na katero ga napoti 
predstojnik, in ki zajema naslednje vsebine: 
1. ustavna ureditev; 
2. sistem zakonodajne, izvršilne in sodne oblasti ter razmerja med njimi; 
3. lokalna samouprava; 
4. sistem javnih financ; 
5. ureditev institucij Evropske unije in njenega pravnega sistema; 
6. upravni postopek in upravni spor; 
7. poslovanje organov javne uprave", 
 

tretji odstavek istega člena pa določa: 
 
"(3) Udeležba na usposabljanju iz vsebin, določenih v prvem in drugem odstavku tega 
člena, je za javne uslužbence iz prvega odstavka tega člena obvezna in šteje med 
redne delovne obveznosti. Po zaključenem usposabljanju izvajalec usposabljanja izda 
potrdilo o udeležbi javnega uslužbenca na usposabljanju." 

 
Zakon o javnih financah (ZJF) (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02-ZJU, 
110/02-ZDT-B, 127/06-ZJZP, 14/07-ZSPDPO, 109/08, 49/09, 38/10-ZUKN, 107/10, 11/11-
UPB4, 110/11-ZDIU12) v 7. členu določa: "Sredstva proračuna se uporabljajo za namene, ki so 
določeni z zakoni oziroma občinskimi odloki ter drugimi predpisi. ",  v drugem odstavku 65. 
člena pa: "(2) Predstojnik neposrednega uporabnika odgovarja za zakonitost, namenskost, 
učinkovitost in gospodarnost razpolaganja s proračunskimi sredstvi. " 
 
ZJU torej določa, da mora javni uslužbenec usposabljanje, na katero ga napoti predstojnik, 
opraviti po imenovanju v naziv, in sicer najpozneje  v enem letu od sklenitve pogodbe o 
zaposlitvi . Udeležba na usposabljanju iz 89. člena Zakona o javnih uslužbencih je za javne 
uslužbence obvezna in šteje med redne  delovne obveznosti. Obvezno usposabljanje iz 89. 
člena ni obvezni del pripravništva.  
 
Upoštevaje vse navedeno, še zlasti pa dejstvo, da z akon usposabljanje za imenovanje v 
naziv omogo ča v dolo čenem času po sklenitvi delovnega razmerja, volonterskega 
pripravnika ni možno na stroške organa napotiti na usposabljanje za imenovanje v naziv, 
kakor tudi ne na druga usposabljanja, ki niso obvez ni del pripravništva.  
 
 
S spoštovanjem, 
 
 
 
    Mojca Kucler Dolinar 
      državna sekretarka 

 
 
 


