
MINISTRSTVO ZA JAVNO 
UPRAVO

KABINET MINISTRA

SLUŽBA ZA UPRAVNE ENOTE

SLUŽBA ZA NOTRANJO 
REVIZIJO

SLUŽBA ZA MEDNARODNO 
SODELOVANJE

SLUŽBA ZA ODNOSE Z 
JAVNOSTMI

SEKRETARIAT

Služba za finance in proračun

Služba za kadrovske zadeve

Služba za splošne zadeve

Oddelek za čiščenje

Služba za pravne zadeve

Glavna pisarna

Služba za projekte in evropska 
sredstva

DIREKTORAT ZA KAKOVOST

Sektor za analize in razvojno 
načrtovanje

Sektor za kakovost predpisov in 
javne uprave

Sektor za splošni upravni 
postopek in upravno poslovanje

Upravna akademija

DIREKTORAT ZA JAVNI SEKTOR

Sektor za organizacijo javnega 
sektorja ter za uslužbenski sistem

Sektor za plače v javnem sektorju

Oddelek za analitiko in javnost 
plač

Sektor za razvoj kadrov v javnem 
sektorju

Sektor za podporo delovanja 
KPDR in uradniškega sveta

DIREKTORAT ZA STVARNO 
PREMOŽENJE

Sektor za investicije

Sektor za upravljanje s stanovanji, 
počitniškimi enotami in garažami

Sektor za sistemsko urejanje

Sektor za upravljanje

Oddelek za upravljanje

Oddelek za splošne zadeve

DIREKTORAT ZA JAVNO 
NAROČANJE

Sektor za sistem javnega 
naročanja

Sektor za e-poslovanje, 
svetovanje in analitiko

Sektor za izvajanje javnih naročil

Oddelek za izvajanje javnih 
naročil s področja informatike

Oddelek za izvajanje javnih 
naročil s področja stvarnega 
premoženja

DIREKTORAT ZA LOKALNO 
SAMOUPRAVO, NEVLADEN 

ORGANIZACIJE IN POLITIČNI 
SISTEM

Sektor za lokalno samoupravo

Sektor za nevladne organizacije

Sektor za transparentnost in 
politični sistem

ORGAN V SESTAVI

Inšpektorat za javni sektor
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