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Številka: 0611-352/2015/13 
Datum:   8.12.2015 
  
 
Na podlagi četrtega odstavka 181. člena Zakona o javnih uslužbencih (v nadaljevanju ZJU)1 in 43.b 
člena Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (v nadaljevanju ZSPJS) 2 izdaja inšpektorica za sistem 
javnih uslužbencev v postopku inšpekcijskega nadzora v Občini Šalovci, Šalovci 162, 9240 Šalovci, ki 
jo zastopa župan █, naslednji 
 
 
 

ZAPISNIK 
o opravljenem inšpekcijskem nadzoru 

 
 
Inšpektorica za sistem javnih uslužbencev Mihelca Gajšek, inšpektorica svetnica, je v občinski upravi 
Občine Šalovci opravila inšpekcijski nadzor na podlagi določil Zakona o javnih uslužbencih in Zakona 
o sistemu plač v javnem sektorju. 
 
Inšpekcijski nadzor je inšpektorica opravila dne 8.12.2015, v času med 8.00 in 12.00 uro v prostorih 
Inšpektorata za javni sektor, Tržaška 21, 1000 Ljubljana. 
 
 

I. Razlog inšpekcijskega nadzora 

 
Inšpektorat za javni sektor je v načrtu dela za leto 2015 med sistemske nadzore vključil tudi nadzor 
nad izplačilom dodatka za dvojezičnost javnim uslužbencem v občinski upravi Občine Šalovci. Upravni 
inšpektorji so predložili seznam uradnih oseb, za katere bo v inšpekcijskem nadzoru preverjeno 
izpolnjevanje pogojev glede znanja jezika narodne skupnosti ter določitve in izplačila dodatka za 
dvojezičnost: █. 
 

II. Ugotovitve inšpektorice  

 
Zakon o državni upravi (Uradni list RS, št. 113/05 - uradno prečiščeno besedilo, 48/09 in 21/12, v 
nadaljevanju: ZDU) v drugem odstavku 4. člena določa, da na območjih občin, v katerih živita 
avtohtoni italijanska oziroma madžarska narodna skupnost, uprava posluje tudi v jeziku narodne 
skupnost. 
Na podlagi določb 17. člena ZJU se za delovna mesta javnih uslužbencev, ki morajo na podlagi 
zakona kot uradni jezik uporabljati jezik narodne skupnosti, kot pogoj določi tudi znanje tega jezika. Na 
podlagi 6. točke 6. člena ZJU se pogoji in naloge na posameznih delovnih mestih opredelijo v aktu o 
sistematizaciji. V 28. členu ZSPJS je določeno, da pripada dodatek za dvojezičnost javnim 
uslužbencem, ki delajo na območjih občin, v katerih živita italijanska ali madžarska narodna skupnost, 
kjer je italijanski ali madžarski jezik tudi uradni jezik, če je znanje jezika narodne skupnosti pogoj za 
opravljanje dela. Višino dodatka, od 3 do 6 %, v skladu s tretjim odstavkom 28. člena ZSPJS določi 
predstojnik, in sicer na osnovi zahtevane stopnje znanja jezika narodne skupnosti ter dejanske 
uporabe tega jezika pri opravljanju dela. Znanje jezika narodne skupnosti je posebni pogoj za zasedbo 
delovnega mesta, ta pogoj in nivo potrebnega znanja jezika narodne skupnosti (osnovna ali višja 
raven) pa se določi glede na vsebino, vrsto in obseg nalog, ki jih mora javni uslužbenec na delovnem 
mestu opravljati.  
 

                                                      
1 Uradni list RS, št. 63/07-upb, 65/08, 69/08, 74/09 in 40/12 – ZUJF. 
2  Uradni list RS, št. 108/09 – ZSPJS-UPB13, 107/09 - odl. US, 98/09 – ZIUZGK, 13/10, 59/10, 85/10, 94/10 - ZIU, 107/10, 
110/11 - ZDIU12, 35/11 - ORZSPJS49a, 27/12 - odl. US, 40/12 – ZUJF, 104/12 - ZIPRS1314, 46/13, 46/13 - ZIPRS1314-0A, 
101/13 – ZIPRS1415 in 25/14 – ZFU.  

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200974&stevilka=3249
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=201240&stevilka=1700
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=2009108&stevilka=4891
http://www.uradni-list.si/1/content?id=95361
http://www.uradni-list.si/1/content?id=96328&part=&highlight=zspjs
http://www.uradni-list.si/1/content?id=99155&part=&highlight=zakon+o+sistemu+pla%C4%8D+v+javnem+sektorju
http://www.uradni-list.si/1/content?id=100484&part=&highlight=zspjs
http://www.uradni-list.si/1/content?id=101571&part=&highlight=zspjs
http://www.uradni-list.si/1/content?id=108154
http://www.uradni-list.si/1/content?id=108751&part=&highlight=zujf
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Uredba o notranji organizaciji, sistemizaciji, delovnih mestih in nazivih v organih javne uprave in v 
pravosodnih organih (v nadaljevanju: Uredba)3, ki ureja vsebino sistemizacije delovnih mest, v 46. 
členu (vsebina sistemizacije delovnih mest) določa, da se pri posameznih delovnih mestih v 
sistemizaciji navede opis nalog in pogoje za opravljanje dela na konkretnem delovnem mestu. Javnim 
uslužbencem, ki delajo na območjih občin, v katerih živita italijanska ali madžarska narodna skupnost, 
kjer je italijanski ali madžarski jezik tudi uradni jezik, in če je znanje jezika narodne skupnosti pogoj za 
opravljanje dela, pripada dodatek za dvojezičnost, in sicer druga alineja drugega odstavka 28. člena 
ZSPJS določa dodatek v višini od 3 do 6 %. 
  
Izpolnjevanje pogoja znanja jezika narodnostne skupnosti  je možno presojati na naslednji način4:  
- za osnovno raven znanja jezika narodne skupnosti lahko šteje: 

- zaključena osnovnošolska obveznost na dvojezični osnovni šoli; 
- končana srednja šola, kjer je bil eden od jezikov tudi italijanski ali madžarski, pri čemer oseba 

predhodno ni končala dvojezične osnovne šole; 
- opravljen izpit italijanskega ali madžarskega jezika na dodiplomskem ali podiplomskem 

študiju; 
- potrdilo o jezikovnem usposabljanju pri ustrezni organizaciji v trajanju najmanj 300 ur; 
- potrdilo o uspešno opravljenem izpitu na osnovni ravni znanja jezika narodne skupnosti; 

 
- za višjo raven znanja jezika narodne skupnosti lahko šteje: 

- zaključena osnovnošolska obveznost na dvojezični osnovni šoli in končana srednja šola, kjer 
je bil eden od jezikov tudi italijanski ali madžarski; 

- končana srednja šola, kjer je bil eden od jezikov tudi italijanski ali madžarski, pri čemer oseba 
predhodno ni končala dvojezične osnovne šole in izpit na dodiplomskem ali podiplomskem 
študiju iz enega izmed teh jezikov; 

- zaključen dodiplomski študij enega izmed jezikov narodne skupnosti; 
- šolanje v drugi državni, kjer je eden izmed jezikov narodne skupnosti materni jezik; 
- certifikat oziroma potrdilo o višji ravni znanja jezika narodne skupnosti. 

 
 
Po opravljenem inšpekcijskem nadzoru inšpektorica za sistem javnih uslužbencev (v nadaljevanju: 
inšpektorica) ugotavlja naslednje: 

1. Določitev in izplačilo dodatka za dvojezičnost 

 

Po pregledu prejete dokumentacije za župana █ (funkcionar) in javni uslužbenki █ in █, inšpektorica 
ugotavlja, da se dodatek za dvojezičnost izplačuje javnima uslužbenkama █ in █. 

1.1. Župan █ 

█ je župan Občine Šalovci, ki od 12.1.2015 opravlja funkcijo župana poklicno. Komisija za mandatna 
vprašanja, volitve in imenovanja je s sklepom, št. 0111-1/2015-1 z dne 16.1.2015, določila da se 
župana uvrsti v 46. plačni razred.  

Iz predloženih plačilnih list za mesece julij, avgust in september 2015 izhaja, da funkcionarju ni bil 
izplačan dodatek za dvojezičnost.  

1.2. Javna uslužbenka █ 

 
Na podlagi aneksa št. 3 k pogodbi o zaposlitvi z dne 30.10.2008 javna uslužbenka opravlja delo na 
delovnem mestu zap. št. 3, tajnica funkcionarja V, šifra delovnega mesta J025017. Javni uslužbenki je 
določena plača, z upoštevanjem dveh napredovanj, v višini 22. plačnega razreda.  
 

                                                      
3 Uradni list RS, št. 58/03, 81/03, 109/03, 43/04, 58/04 – popr., 138/04, 35/05, 60/05, 72/05, 112/05, 49/06, 140/06, 9/07, 33/08, 
66/08, 88/08, 8/09, 63/09, 73/09, 11/10, 42/10, 82/10, 17/11, 14/12, 17/12, 23/12, 98/12, 16/13, 18/13, 36/13, 51/13, 59/13, 
14/14, 28/14, 43/14, 76/14, 91/14, 36/15 in 57/15. 
4 Takšno stališče je glede znanja jezika narodne skupnosti zavzelo Ministrstvo za javno upravo (št. 100-425/2008/5 z dne 11. 7. 

2008) in je objavljeno na: 
http://www.mju.gov.si/fileadmin/mju.gov.si/pageuploads/JAVNA_UPRAVA/SOUS/mnenja/prehod_ps_jezik.pdf 

 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2003-01-2931
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2003-01-3879
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2003-01-4798
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2004-01-2001
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2004-21-0082
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2004-01-5937
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2005-01-1236
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2005-01-2653
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2005-01-3222
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2005-01-4922
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2006-01-2093
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2006-01-6107
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2007-01-0390
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2008-01-1276
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2008-01-2865
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2008-01-3801
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2009-01-0210
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2009-01-2987
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2009-01-3242
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2010-01-0450
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2010-01-2177
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2010-01-4379
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2011-01-0759
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2012-01-0594
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2012-01-0685
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2012-01-0909
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2012-01-3794
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2013-01-0557
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2013-01-0655
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2013-01-1410
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2013-01-1976
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2013-01-2362
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2014-01-0437
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2014-01-1169
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2014-01-1799
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2014-01-3222
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2014-01-3686
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2015-01-1511
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2015-01-2397
http://www.mju.gov.si/fileadmin/mju.gov.si/pageuploads/JAVNA_UPRAVA/SOUS/mnenja/prehod_ps_jezik.pdf
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Iz predloženih plačilnih list javne uslužbenke za mesece julij, avgust in september 2015 izhaja, da je 
bil javni uslužbenki izplačan dodatek za dvojezičnost v višini 6 % (C051).  
 
Javna uslužbenka je upravni tehnik (obvestilo o uspehu Srednje družboslovne in ekonomske šole 
Murska Sobota z dne 23.6.1989), znanje madžarskega jezika izkazuje s spričevalom o končani 
dvojezični Osnovni šoli Bratstvo in enotnost Prosenjakovci z dne 14.6.1985, obvestilom o uspehu 
Srednje družboslovne in ekonomske šole Murska Sobota z dne 23.6.1989 in indeksom Srednje 
družboslovne in ekonomske šole Murska Sobota. 
 
Inšpektorica po pregledu Akta o spremembah Akta o sistemizaciji delovnih mest v občinski upravi 
Občine Šalovci, št. 007-2/2008 z dne 30.10.2008, ugotavlja, da je delovno mesto zap. št. 3 tajnica 
funkcionarja, šifra delovnega mesta J025017, nepravilno poimenovano (pravilno poimenovanje je 
tajnica funkcionarja V), da je na delovnem mestu nepravilno naveden naziv tajnica funkcionarja V 
(delovno mesto je strokovno-tehnično in ne uradniško delovno mesto), da na delovnem mestu nista 
določena osnovni plačni razred delovnega mesta, 20. plačni razred in plačni razred z napredovanjem, 
30. plačni razred (ampak je nepravilno določen plačni razred javne uslužbenke, 22. plačni razred in 
plačni razred z napredovanjem 32. plačni razred), da je na delovnem mestu določen dodatek za 
dvojezičnost, vendar ni določena višina dodatka (od 3 do 6%), da je med posebnimi pogoji za delovno 
mesto določeno znanje madžarskega jezika, ni pa določen nivo potrebnega znanja jezika narodne 
skupnosti (osnovna ali višja raven) in da je med posebnimi pogoji za delovno mesto nepravilno 
določen strokovni izpit iz upravnega postopka (glede na to, da je to strokovno-tehnično delovno mesto 
se na tem delovnem mestu ne smejo voditi upravni postopki in kot pogoj za zasedbo delovnega mesta 
se ne sme določiti strokovni izpit iz upravnega postopka).  
 
Inšpektorica ugotavlja, da javni uslužbenki v aneksu št. 3 k pogodbi o zaposlitvi z dne 30.10.2008, 
niso bili določeni dodatki (dodatek/višina dodatka na delovno dobo, dodatek/višina dodatka za 
dvojezičnost), kot to določa 2. odstavek 3. člena ZSPJS.  
 
Inšpektorica odreja županu: 
- da dopolni sistemizacijo tako, da sistemizira delovna mesta in nazive skladno s šestim odstavkom 

7. člena ZSPJS, 
- da javni uslužbenki izda individualni akt, ki ji bo zagotovil pravice v obsegu, kot so določene z 

zakonom in na njegovi podlagi izdanimi izvršilnimi predpisi ter kolektivnimi pogodbami in splošnimi 
akti delodajalca. 

1.3. Javna uslužbenka █ 

 
Na podlagi aneksa št. 2 k pogodbi o zaposlitvi z dne 30.10.2008 javna uslužbenka opravlja delo na 
delovnem mestu zap. št. 4, administrator, šifra delovnega mesta J025002. Javna uslužbenka je z 
dnem 1.4.2010 napredovala v višji plačni razred, zato ji je bila z aneksom št. 4 k pogodbi o zaposlitvi z 
dne 31.3.2010 določena plača v višini 19. plačnega razreda.  
 
Iz predloženih plačilnih list javne uslužbenke za mesece julij, avgust in september 2015 izhaja, da je 
bil javni uslužbenki izplačan dodatek za dvojezičnost v višini 3 % (C051).  
 
Javna uslužbenka je ekonomski tehnik (spričevalo o zaključnem izpitu Srednje ekonomske, trgovske 
in upravno administrativne šole Murska Sobota z dne 30.9.1998). 
 
Pojasnilo župana: 
Za javno uslužbenko █ ne moremo predložiti dokazila o izpolnjevanju pogoja znanja jezika narodne 
skupnosti (osnovna raven znanja), saj z njim ne razpolaga. Javna uslužbenka ne izpolnjuje pogoja 
zahtevane osnovne ravni znanja jezika narodne skupnosti, madžarskega jezika. 
  
Inšpektorica po pregledu Akta o spremembah Akta o sistemizaciji delovnih mest v občinski upravi 
Občine Šalovci, št. 007-2/2008 z dne 30.10.2008, ugotavlja, da je delovno mesto zap. št. 4 
administrator, šifra delovnega mesta J025002, nepravilno poimenovano (pravilno poimenovanje je 
administrator V), da je na delovnem mestu nepravilno naveden naziv administrator V (delovno mesto 
je strokovno-tehnično in ne uradniško delovno mesto), da je na delovnem mestu določen dodatek za 
dvojezičnost, vendar ni določena višina dodatka (od 3 do 6%), da je med želenimi znanji in 
sposobnostmi določeno znanje madžarskega jezika, ni pa določen nivo potrebnega znanja jezika 
narodne skupnosti (osnovna ali višja raven) in da je med posebnimi pogoji za delovno mesto 
nepravilno določen strokovni izpit iz upravnega postopka (glede na to, da je to strokovno-tehnično 
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delovno mesto se na tem delovnem mestu ne smejo voditi upravni postopki in kot pogoj za zasedbo 
delovnega mesta se ne sme določiti strokovni izpit iz upravnega postopka).  
 
Inšpektorica ugotavlja, da javni uslužbenki v aneksu št. 2 k pogodbi o zaposlitvi z dne 30.10.2008, 
niso bili določeni dodatki (dodatek/višina dodatka na delovno dobo) kot to določa 2. odstavek 3. člena 
ZSPJS.  
Inšpektorica ugotavlja, da javna uslužbenka ne izpolnjuje pogoja znanja madžarskega jezika, zato ji je 
bil nepravilno izplačan dodatek za dvojezičnost v višini 3 %. 
 
Inšpektorica odreja županu: 
- da dopolni sistemizacijo tako, da sistemizira delovno mesto skladno s šestim odstavkom 7. člena 

ZSPJS, 
- da javni uslužbenki izda individualni akt, ki ji bo zagotovil pravice v obsegu, kot so določene z 

zakonom in na njegovi podlagi izdanimi izvršilnimi predpisi ter kolektivnimi pogodbami in splošnimi 
akti delodajalca. 

2.  Nadzor skladnosti akta o sistemizaciji delovnih mest z zakonom in podzakonskimi predpisi    

 
V času inšpekcijskega nadzora v Občini Šalovci uporabljajo Akt o spremembah Akta o sistemizaciji 
delovnih mest v občinski upravi Občine Šalovci, št. 007-1/2008 z dne 31.7.2008 in Akt o spremembah 
Akta o sistemizaciji delovnih mest v občinski upravi Občine Šalovci, št. 007-2/2008 z dne 30.10.2008.  
 
Inšpektorica ugotavlja, da k pravilniku in vsakokratni spremembi ni priložena izjava župana, da v 
občinski upravi ni organiziran reprezentativni sindikat (izjava na podlagi 26. člena ZJU). 
 
Po pregledu Akt o spremembah Akta o sistemizaciji delovnih mest v občinski upravi Občine Šalovci, 
št. 007-1/2008 z dne 31.7.2008 in Akt o spremembah Akta o sistemizaciji delovnih mest v občinski 
upravi Občine Šalovci, št. 007-2/2008 z dne 30.10.2008, inšpektorica ugotavlja: 
- da akt ne vsebuje šifre proračunskega uporabnika (75329), 
- tekstualni del akta: 

- da je v 10. členu določeno da je položajno delovno mesto direktor-tajnik uprave, v prilogi 2 pa 
je sistemizirano delovno mesto direktor občinske uprave (potrebno je poenotiti poimenovanje 
delovnega mesta kot direktor občinske uprave ali tajnik uprave) 5, 

- da je v 13. členu 4. alineji kot pogoj določen opravljen predpisan strokovni izpit (v 89. členu 
ZJU je določeno usposabljanje za imenovanje v naziv), 

- da v 20. členu določena višina dodatkov za specializacijo, magisterij in doktorat ni v skladu s 
37. členom Kolektivne pogodbe za javni sektor (Uradni list RS, št. 57/08, 23/09, 91/09, 89/10, 
89/10, 40/12, 46/13 in 95/14), 

- da v 23. členu določen čas trajanja odpovednih rokov ni v skladu s 56. členom Uredbe o 
notranji organizaciji, sistemizaciji, delovnih mestih in nazivih v organih javne uprave in v 
pravosodnih organih, 

- da v 31. členu določena višina dodatka za mentorstvo ni v skladu s 36. členom Kolektivne 
pogodbe za javni sektor, 

- Priloga 1: seznam delovnih mest: 
- delovna mesta niso pravilno poimenovana (direktor občinske uprave, tajnica funkcionarja V, 

administrator V, komunalni delavec II, komunalni delavec III), 
- Priloga 2: sistemizacija delovnih mest: 

- delovna mesta niso pravilno poimenovana, 
- na delovnem mestu št. 1 direktor občinske uprave, ni določena pravilna šifra delovnega mesta 

(B17801), ni določen karierni razred (I. karierni razred), ni določena šifra naziva (C027001), ni 
določena stopnja naziva (III. Stopnja naziva), ni določena zaporedna številka naziva (1.), ni 
pravilno določena plačna skupina (B), ni pravilno določena plačna podskupina (B1), ni 
pravilno določen plačni razred (v Pravilniku o uvrstitvi delovnih mest direktorjev s področja 
javne uprave v plačne razrede znotraj razponov plačnih razredov, Uradni list RS, št. 106/05, 
20/06, 39/06, 79/06, 132/06, 47/07, 60/07, 17/09, 67/09, 93/09, 16/10, 104/10, 11/11, 29/11, 
20/12, 97/12, 47/13, 51/13, 55/13, 21/14, 65/14, 76/14, 91/14, 38/15 in 64/15, je za delovno 
mesto direktor občinske uprave Občine Šalovci določen 44. plačni razred), je nepravilno 
določen plačni razred z napredovanjem (na delovnem mestu direktor občinske uprave ni 

                                                      
5 Najbolj pogoste nepravilnosti v uslužbenskih razmerjih, ugotovljene v inšpekcijskih nadzorih občinskih in mestnih uprav, objavljeno na 
spletni strani Inšpektorata za javni sektor: 
http://www.mnz.gov.si/fileadmin/mnz.gov.si/pageuploads/JAVNA_UPRAVA/IJU/121107_najpogosteje_ugotovljene_nepravilnosti_obcine
_nov2012.pdf 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2008-01-2429
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2009-01-0988
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2009-01-3987
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2010-01-4773
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2010-01-4774
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2012-01-1702
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2013-01-1767
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2014-01-3963
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2005-01-4574
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2006-01-0757
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2006-01-1687
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2006-01-3505
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2006-01-5520
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2007-01-2567
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2007-01-3221
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2009-01-0650
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2009-01-3070
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2009-01-4045
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2010-01-0696
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2010-01-5350
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2011-01-0456
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2011-01-1378
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2012-01-0813
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2012-01-3712
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2013-01-1790
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2013-01-1979
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2013-01-2137
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2014-01-0769
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2014-01-2742
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2014-01-3224
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2014-01-3688
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2015-01-1601
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2015-01-2657
http://www.mnz.gov.si/fileadmin/mnz.gov.si/pageuploads/JAVNA_UPRAVA/IJU/121107_najpogosteje_ugotovljene_nepravilnosti_obcine_nov2012.pdf
http://www.mnz.gov.si/fileadmin/mnz.gov.si/pageuploads/JAVNA_UPRAVA/IJU/121107_najpogosteje_ugotovljene_nepravilnosti_obcine_nov2012.pdf
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mogoče napredovati v plačni razred), niso pravilno določene delovne izkušnje (6 let), kot 
pogoj ni določeno funkcionalno znanje upravnega vodenja in upravljanja kadrovskih virov 
(tretji odstavek 81. člen ZJU), kot pogoj ni določen strokovni izpit iz upravnega postopka 
(glede na naloge delovnega mesta), ni pravilno določen odpovedni rok (3 mesece), 

- na delovnem mestu 2 višji svetovalec za proračun in finance, je nepravilno določeno, da se 
delo na delovnem mestu opravlja v nazivu višji svetovalec I (delo na delovnem mestu se lahko 
opravlja v nazivih višji svetovalec III, višji svetovalec II in višji svetovalec I ali v nazivih višji 
svetovalec II in višji svetovalec I, 55. člen Uredbe o notranji organizaciji, sistemizaciji, delovnih 
mestih in nazivih v organih javne uprave in v pravosodnih organih), zahtevana izobrazba ni 
določena v skladu s Prilogo I Uredbe o notranji organizaciji, sistemizaciji, delovnih mestih in 
nazivih v organih javne uprave in v pravosodnih organih), ni določen karierni razred (II. 
karierni razred), ni določena šifra naziva (šifra naziva višji svetovalec III je C027010, šifra 
naziva višji svetovalec II je C027010 in šifra naziva višji svetovalec I je C027010), ni določena 
zaporedna številka naziva (zaporedna številka naziva višji svetovalec III je 3, zaporedna 
številka naziva višji svetovalec II je 2, in zaporedna številka naziva višji svetovalec I je 1), ni 
določena plačna skupina (C), niso pravilno določeni plačni razredi in plačni razred z 
napredovanjem, kot pogoj ni določen strokovni izpit iz upravnega postopka (glede na naloge 
delovnega mesta), ni določena višina dodatka za dvojezičnost (od 3 do 6%), kot pogoj ni 
določeno znanje madžarskega jezika in nivo potrebnega znanja jezika narodne skupnosti 
(osnovna ali višja raven), ni pravilno določen odpovedni rok (3 mesece), 

- delovno mesto št. 3 tajnica funkcionarja, ni pravilno poimenovano (tajnica funkcionarja V), ni 
določena plačna skupina (J), ni določena višina dodatka za dvojezičnost (od 3 do 6%), da je 
kot pogoj določeno znanje madžarskega jezika, ni pa določen nivo potrebnega znanja jezika 
narodne skupnosti (osnovna ali višja raven), ni pravilno določen odpovedni rok (1 mesec), da 
je kot pogoj za zasedbo nepravilno določen strokovni izpit iz upravnega postopka, čeprav je to 
strokovno tehnično delovno mesto (glede na to, da je to strokovno-tehnično delovno mesto se 
na tem delovnem mestu ne vodijo upravni postopki),  

- delovno mesto št. 4 administrator, ni pravilno poimenovano (administrator V), ni določena 
plačna skupina (J), ni določena višina dodatka za dvojezičnost (od 3 do 6%), da je nepravilno 
kot želeno znanje določeno znanje madžarskega jezika, ni pa določen nivo potrebnega znanja 
jezika narodne skupnosti (osnovna ali višja raven), ni pravilno določen odpovedni rok (1 
mesec), da je kot pogoj za zasedbo nepravilno določen strokovni izpit iz upravnega postopka, 
čeprav je to strokovno tehnično delovno mesto (glede na to, da je to strokovno-tehnično 
delovno mesto se na tem delovnem mestu ne vodijo upravni postopki),  

- da delovno mesto št. 6-9 komunalni delavec, ni pravilno poimenovano (komunalni delavec II), 
da ni določena plačna skupina (J), na delovnem mestu ni določena zahtevana izobrazba v 
skladu s Prilogo III Uredbe o notranji organizaciji, sistemizaciji, delovnih mestih in nazivih v 
organih javne uprave in v pravosodnih organih (popolna višja stopnja osnovnošolske 
izobrazbe), naloge na delovnem mestu niso določene v skladu s Prilogo III Uredbe o notranji 
organizaciji, sistemizaciji, delovnih mestih in nazivih v organih javne uprave in v pravosodnih 
organih in ni določen odpovedni rok (1 mesec), 

- da delovno mesto št. 10 komunalni delavec, ni pravilno poimenovano (komunalni delavec III), 
da ni določena plačna skupina (J), na delovnem mestu ni določena zahtevana izobrazba v 
skladu s Prilogo III Uredbe o notranji organizaciji, sistemizaciji, delovnih mestih in nazivih v 
organih javne uprave in v pravosodnih organih (nižja poklicna izobrazba), naloge na delovnem 
mestu niso določene v skladu s Prilogo III Uredbe o notranji organizaciji, sistemizaciji, 
delovnih mestih in nazivih v organih javne uprave in v pravosodnih organih in niso določene 
delovne izkušnje (2 meseca), ni določen odpovedni rok (1 mesec). 

 
Inšpektorica predlaga županu, da naj sprejme spremembe in dopolnitve Akta o sistemizaciji delovnih 
mest in odpravi zgoraj ugotovljene nepravilnosti. 

 

III. Ukrepi inšpektorice  

 
Na podlagi prvega odstavka 182. člena ZJU in prvega odstavka 43. č člena ZSPJS inšpektorica 
županu Občine Šalovci odreja, da kot predstojnik: 
1. izvede vse ukrepe iz II. poglavja tega zapisnika, 
2. izvede ukrepe iz II. poglavja tega zapisnika tudi pri javni uslužbenki, ki opravlja delo na delovnem 

mestu višji svetovalec za proračun in finance (preveri ali javna uslužbenka izpolnjuje pogoj znanja 
madžarskega jezika in v primeru da le-tega ne izpolnjuje, javni uslužbenki izda individualni akt, ki ji 



 

 8 

bo zagotovil pravice v obsegu, kot so določene z zakonom in na njegovi podlagi izdanimi 
izvršilnimi predpisi ter kolektivnimi pogodbami in splošnimi akti delodajalca), 

3. Inšpektoratu za javni sektor poroča o izvedenih ukrepih ter predloži dokazila o izvedenih ukrepih v 
30 dneh od prejema tega zapisnika. 

 
Pouk o pravnem sredstvu: 
 
Župan Občine Šalovci lahko poda ugovor zoper ta zapisnik v roku osmih dni po vročitvi zapisnika. 
Pisni ugovor se lahko vloži neposredno pri Inšpektoratu za javni sektor, Tržaška 21, 1000 Ljubljana ali 
pošlje priporočeno po pošti, lahko pa se poda tudi ustno na zapisnik. 
 
Na podlagi 23. člena Zakona o upravnih taksah (Uradni list RS, št. 42/07 – upb in 126/07) za ugovor 
zoper ta zapisnik ni potrebno plačati upravne takse.  
 

 
Inšpektorica za sistem javnih uslužbencev 

Mihelca Gajšek, univ. dipl. prav. 
inšpektorica svetnica 

 
 
 
 
 
 
 
 
Vročiti: 
- █, župan Občine Šalovci, Šalovci 162, 9204 Šalovci, osebno po ZUP, 
- Boris Koprivnikar minister, Ministrstvo za javno upravo, gp.mju@gov.si – po e-pošti, 
- Ministrstvo za javno upravo, Služba za lokalno samoupravo, gp.mju@gov.si – po e-pošti. 
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