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Zadeva:  Disciplinski postopki - odgovor 
 
 
Spoštovani! 
 
Na Ministrstvo za notranje zadeve ste naslovili vprašanja glede pravne podlage za vodenje 
disciplinskega postopka in pojasnjujete, da je postopek ugotavljanja disciplinske odgovornosti v 
Zakonu o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07 - uradno prečiščeno besedilo, 65/08, 
69/08 - ZTFI-A, 69/08 - ZZavar-E in 40/12 – ZUJF, v nadaljevanju ZJU) in v Zakonu o delovnih 
razmerjih (Uradni list RS, št. 21/13 in 78/13 - popr.) različno urejen, v zvezi s tem pa postavljate 
vprašanja, ki se tičejo uvedbe in vodenja disciplinskega postopka.  
 
Vezano na vaša vprašanja pojasnjujemo, da vodenje in odločanje v disciplinskih postopkih 
ostaja nespremenjeno od uveljavite ZJU dalje. Novela Zakona o spremembah in dopolnitvah 
Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 113/05) je v 85. členu sicer določila prehodni 
režim glede disciplinskih ukrepov in v drugem odstavku tega člena določila, da se do sklenitve 
kolektivne pogodbe na ravni dejavnosti, v postopkih ugotavljanja disciplinske odgovornosti še 
vedno uporabljajo določbe Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 35/05 – uradno 
prečiščeno besedilo), razen določb o odvzemu položaja oziroma razrešitve s položaja, 
razrešitve naziva in imenovanja v eno stopnjo nižji naziv in odpovedi pogodbe o zaposlitvi. V 
postopke vodenja in odločanja, zastaralne roke in opredelitev disciplinskih kršitev novela ZJU v 
ničemer ni posegla.  
 
Iz navedenega sledi, da se uporablja XVII. poglavje »Disciplinska odgovornost« v celoti razen 
2., 3. in 4. točke drugega odstavka 124. člena ZJU. Novela ZJU je torej črtala disciplinske 
sankcije, ki spreminjajo delovno pravni status javnega uslužbenca, do sklenitve Kolektivne 
pogodbe za državno upravo, uprave pravosodnih organov in uprave samoupravnih lokalnih 
skupnosti pa sta opomin in denarna kazen tudi edini disciplinski sankciji, s katerima je možno 
sankcionirati/disciplinirati javnega uslužbenca. 
 
Z dnem začetka veljavnosti Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o javnih uslužbencih 
(Uradni list RS, št. 113/2005) je na podlagi drugega odstavka 89. člena Zakona o spremembah 
in dopolnitvah Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 113/05) prenehala veljati tudi 
Uredba o disciplinskem postopku v organih državne uprave, pravosodnih organih in upravah 
lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 58/03), pravna podlaga za uvedbo in vodenje disciplinskih 

 
 



 

postopkov je torej ZJU neposredno, pri čemer je potrebno upoštevati omejitve glede izrekanja 
disciplinskih ukrepov.  
 
 
S spoštovanjem, 
 
  

    Mojca Ramšak Pešec 
     generalna direktorica 
 


