saX delavec je dolian v delovnem razmerju izpolnjevati delovne obveznosti. 0 disciplinski odgovornosti delavca
ori o. ce delavec ne izpolnjuje bodisi pogodbenih bodisi drugih obveznosti iz delovnega razmerja oziroma jih
-i. Ce gre za ugotavljanje disciplinske odgovornosti delavcev v javnem sektorju, je treba opozoriti, da se za ugotavljanje disciplinske odgovornosti zaposlenih v organih drzavne uprave, pravosodnih organih in upravah lokalnih
skup osti uporabljajo doloebe Zakona 0 javnih usluzbencih (ZJU),1 za vse preostale zaposlene v javnem sektorj pa veljajo doloebe Zakona 0 delovnih razmerjih (ZDR).2 V zvezi z doloebo 85. elena ZJU-B,3 ki doloea, da se
doloebe ZJU 0 disciplinski odgovornosti ertajo, uporabljajo pa do sklenitve kolektivne pogodbe na ravni dejavnostj, je treba opozoriti, da se te doloebe ZJU se vedno uporabljajo in so zato za zaposlene v organih drzavne
uprave, pravosodnih organih in upravah lokalnih skupnosti se vedno aktualne.
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Brigita Rajster Vranovic,
univ. dip!. pravnica,

Disciplinska odgovornost pO
Zakonu 0 javnih usluibencih
Javni usluzbenci
Oe[avce oziroma posameznike, ki sklenejo delovno razmerje
v javnem sektorju, imenujemo javni usluzbenci.
ZJU deli javne usluzbence na:
uradnike (uradniska delovna mesta) in
strokovno-tehnicne usluzbence (strokovno-tehnicna delovna mesta).
ZJU izrecno doloca, da se funkcionarji v drzavnih organih
in organih lokalnih skupnosti ne stejejo za 1. i. javne usluzbence.

Javni sektor
V javni sektor so po dolocbah ZJU vkljuceni:
drzavni organi in uprave samoupravnih lokalnih skupnosti;
javne agencije,
javni skladi,
javni zavodi in javni gospodarski zavodi ter
druge osebe javnega prava, ce so posredni uporabniki drzavnega proracuna ali proracuna [okalne skupnost!
ZJU v tretjem odstavku 1. c[ena izrecno do[oca, da javna
podjetja in gospodarske druzbe, v katerih ima vecinski
delez oziroma prevladujoc vpliv drzava ali lokalna skupnost, niso del javnega sektorja po ZJU.

Razmerje ZJU - ZDR
ZJU je poseben zakon, ki v prvem de[u4 ureja nekatera
skupna nace[a in druga skupna vprasanja celotnega sistema javnih usluzbencev, njegov drugi del5 pa celovito ureja
sistem javnih usluzbencev samo v drzavnih organih in
upravah lokalnih skupnosti.

Ker je institut disciplinske odgov rn ~: ~ '3,2gem delu ZJU, se te do[ocbe uporabljaj =- _::a bence v organih drzavne uprave, pravo
upravah [oka[nih skupnosti. Za ugotavlja
odgovornosti drugih javnih us[uzbencevS
do[ocbe ZOR.
Predstavila bom postopek ugotavljanja :::;-~:: -~ €
odgovornosti javnih usluzbencev, za ka ere sc _::::"2.:: ,2,~
dolocbe ZJU.

ZJU za organe drzavne upra\-e;
pravosodne organe in uprave
lokalnih skupnosti
Za disciplinske postopke javnih usluzbence.
I s~ :a
sleni v organih drzavne uprave, pravosodnih 0 Q2- - n
upravah lokalne skupnosti, je disciplinska odgo'~Ofno:s~
urejena v ZJU, in sicer v dolocbah od 122. do 3<i. - ena.
Po dolocbah ZJU je javni usluzbenec odgo
za
disciplinske krsitve obveznosti iz delovnega razrrc ja. ri
cemer je discip[inska odgovornost javnega usl z en a
pod ana Ie, ce je javni us[uzbenec stori[ disciplins
krsitev z naklepom ali iz malomarnosti.

Vrste disciplinskih krsitev
ZJU v 123 clenu doloca, kaj so lazje in kaj tezje disciplinske krsitve.
Oiscip[inska odgovornost je odgovornost de[avca za izpo[njevanje pogodbenih in drugih obveznosti iz de[ovnega
razmerja. ZJU se uporablja za usluzbence, zaposlene v
organih drzavne uprave, pravosodnih organih in upravah lokalnih skupnosti.

Ministrstvo za okolje in
proster

1 Ur. I. RS, 51. 56/02, 110/02,
2/04, 23/05, 35/05, 62/05,
"3/05, 21/06, 23/06, 32/06,
62/06, 131/06, 11/07, 33/07,
63/07, 65/08, 69/08 in 69/08.

ur. I. RS, 51. 42/02, 79/06,
<.6'07, 103/07 in 45/08.

2

sUr. I. RS, 51. 113/05.
~ 00

1. do vkljueno

21. elena.

5 Od 22. elena dalje.
5 -;-0 so zlasti usluibenci
v javnih
E;e-cljah,
javnih skladih, javnih
~..• oo:h in javnih gospodarskih
:....ovod,h ter drugih osebah javnega

J~2Va. ce so posredni uporabniki
~.za nega proracuna ali proracuna
0"'\3 ne skupnosti.

Laije disciplinske krsitve SO:
krsitve delovnih obveznosti, dolocenih s predpisi, kolektivno pogodbo in pogodbo 0 zaposlitvi ter splosnimi
in posamicnimi akti organa;
2. nedostojno vedenje do strank ali sodelavcev pri opravljanju dela;
3. obnasanje, ki je v nasprotju s kodeksom etike javnih
usluzbencev, sprejetim v skladu stem zakonom.
1.

Tezje disciplinske krsitve so:
1, dejanje na delu ali v zvezi z delom, ki ima znake kazivega dejanja, ki se preganja po uradni dolznosti (obstoj
eja ja se lahko ugotavlja kat predhodno vprasanje v
isciplins em postopku);
2.
eza ann ravnanje pri opravljanju dela;
3. eza ~ aJi enamensko razpolaganje z javnimi sred-

s, Ii,

4. pre
s~'te ali drugacna zloraba pravic,
ob 8
;)0. rnos i iz delovnega razmerja;
5, krsi,c -:;.- 52. -5::' ,3:'o-s-< sli in politicne nevtralnosti;
6. krsi~e
'0. -r:: .~.~ -- ...S --=-:;8-'
e :
7, krsi'e
8. krsitev
daril;
=::-::.sa- 3 u s: a
9. hudo nea s: "-:: -~ -::
ali sodela eet ~- ::::=.: ;-,_
10. ponavljanje lei; - :: 3::: -~. - , ;-=
._
dokoncnim s' 0--11. krsitev delo ni
::: --=.- - 3
ktivno pogod
posledice za sIr
_ -12. krsitev prepove i 'z - =::=;~==-====- - .:c__ ~~
ka 100, elena iega zzr-z
__
---:=.,.
vljanja drugih deja'
<:"
::::::-~
=-_-,-3-=
dolznosti obvescanja
3:=--=odstavku 100. elena L.v

=- ==- ,::

===-

::-=== ~ ...- =-

7 Po drugem odstavku 4. C1ena
ZJU: z najmanj visoko strokovno
izobrazbo t8r Z najmanj petimi leti
delovnih izku5enj.
B Objavljena
58/03:

je bila v Ur. I. RS, 51.

veljala je ad 19. junija 2003
do 30. decembra 2005.
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Uvedba postopka

Disciplinski organi
Disciplinski organ je po ZJU organ, ki vodi postopek in v
njem odloca a disciplinski odgovornosti javnega usluz·
benca. Drugace kat ZDR, ki pozna Ie enostopenjsko ad 10'
canje, je v disciplinskem postopku po ZJU se vedno dvostopenjsko odlocanje.
Disciplinski organ na prvi stopnji je predstojnik (ali
pooblasceni javni usluzbenec)7 ali disciplinska komisija,
na drugi stopnji pa Komisija za pritozbe na Ministrstvu za
javno upravo.

Potek postopka
V disciplinskem postopku se opravi obravnava, na kateri
ima javni usluzbenec pravico do zagovora. Javni usluzbenec se lahko zagovarja sam, po odvetniku, drugem pooblascencu ali predstavniku reprezentativnega sindikata v organu, lahko pa se obravnave tudi ne udelezi in poslje pisen
zagovor.
Za abljenje. vroca je. izvedbo obravnave in zapisnik
se
is iolins em
st ok s iselno uporabljajo dolocugotovi, da so poda2 e ,2 ni usluzbenec storil kaznivo
So: ='s;;;~"',3.:: ~fadni dolznosti, mora oseba,
3:::: ~s
ugo rnosti. nemudoma podati
::- =.=:::: ::-3::,-3-. ::r7,o .1enu tozilcu.
2
a odrobnosti disciplinskega
edb . vendar pa je treba opoisciplinskem postopku v orgaa osodnih organih in upravah lokal·
- - 3' .:::-::S:;: '" elja Ijena z eno ad sprememb ZJU, ni
::2. :: ::. ~2::8~eS-e a z avo. Ne glede na to je lahko ta
_'S:::::",
'S:
po agalo pri izvedbi disciplinskega
:::::3:-::; 2. ne smamo pa se nanjo sklicevati, saj je raz-

~ '::":"=;;;
::=.2.:",= '

:.2. 3~ ~

, ::==:z = =

~= ===_=::

Disciplinski postopek uveoe 8::S:::,-' -~
ali na predlog osebe, ki je ja ~3- _ -3
sna, inspektorja ali reprezen;a:.. ~S;;2. 3
Predlog mora vsebovati op s
'" _.8
in dokazila zanjo. Preds ojni
ce meni, da obstaja utemelj8
plinske krsitve.
Disciplinski postopek S8
m. i
obvese vroci javnemu usluzbe c
&'" _ =::;:;C' s 3D ni dovesti reprezentativni sindika v
Ijena posebna pritozba.
Disciplinski postope
dgovornosti ad loci predstojnik.
enje disciplinskega postopka in za od'oc:an
sci lins i odgovornosti imenuje disciplins. 0
ani 'Iani morajo
imeti najmanj visoko s r 0
in najmanj pet
let delovnih izkusenj.
Disciplinske ukrepe i s ia redstojnik. Pri tem je
treba paziti, da v disciplins e pos'op
ni mag ace ugotavljati odgovornosti za disciplins
rsi ev, ki ni vsebovana v sklepu a uvedbi posiopka.

-=---=-=_ -2.=-=

-=.-===:
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Zastaranje
Uvedba disciplinskega postopka zastara:
za laijo disciplinsko krsitev v enem mesecu od dneva,
ko se je izvedelo za lazjo disciplinsko krsitev in starilca, oziroma v dveh mesecih ad dneva, ko je bila disciplinska krsitev storjena;
za tezjo disciplinsko krsitev v treh mesecih od dneva,
ko se je izvedelo za tezjo disciplinsko krsitev in storilca, oziroma v sestih mesecih ad dneva, ko je bila
disciplinska krsitev storjena;
v primeru ponavljanja lazjih disciplinskih krsitev - kar
se steje za tezjo disciplinsko krsitev -, ugotovljenih z
dokoncnim sklepom, uvedba disciplinskega postopka
zastara v sestih mesecih od dneva, ko je zadnji disciplinski sklep postal dokoncen.
Izvrsitev disciplinskega ukrepa za disciplinske krsitve zastara v dveh mesecih ad dneva dokoncnosti sklepiJ..
V zvezi z zastaranjem je zelo pomembno vedeti, da
pa v vsakem primeru vodenje disciplinskega postopka zastara, ko potece trikrat toliko casa, kat ga zahteva zakon za
zastaranje uvedbe disciplinskega postopka, v vsakem pri-

meru pa v enem letu od dneva, ko se je izvedelo za disciplinsko krsitev9
Pri tem je treba opozoriti, da zastaranje ne tece v
casu, ko disciplinskega postopka ni mogoce uvesti oziroma voditi. Ce ima disciplinska krsitev znake kaznivega
dejanja, se za absolutne zastaralne roke smiselno uporabljajo dolocbe Kazenskega zakonika.

Disciplinski ukrepi (1. i. sankcije)
Oisciplinska ukrepa po ZJU sta za laije disciplinske krsitve:
1. opomin;
2. denarna kazen, ki se sme izreci v visini najvec 15
odstotkov piace za polni delovni cas, izplacane za
mesec, v katerem je bila storjena lazja krsitev.
Oisciplinski ukrep za tezje disciplinske krsitve pa je denarna kazen, ki se sme izreci v visini od 20 do 30 odstotkov place za poJni delovni cas, izplacane za mesec, v
katerem je bila storjena tezja krsitev.
Pri izbiri disciplinskega ukrepa se uposteva stopnja odgovornosti javnega usluzbenca, stopnja njegove krivde, teza
nastalih posledic ter subjektivne in objektivne okoliscine, v
katerih je bila disciplinska krsitev storjena. Pray tako pa se
pri izbiri disciplinskega ukrepa uposteva, ali je bila javnemu usluzbencu ze prej izrecena kaksna disciplinska krsitev, kaksna je bila ta krsitev in kaksen ukrep je bil izrecen.
Pri tem se upostevajo samo ukrepi, ki niso izbrisani.
Ce se delavec z odloCitvijo disciplinskega organa ne
strinja, se lahko obrne na Komisijo za pritozbe 10 na Ministrstvu za javno upravo kot drugostopnemu organu.
Oisciplinski ukrepi, ki se nanasajo na odvzem polozaja, razresitev s polozaja, razresitev naziva in imenovanje v
eno stopnjo nizji naziv in odpoved pogodbe 0 zaposlitvi,
se po noveli ZJU-B ne uporabljajo vec.

Kadar je zoper usluzbenca uveden disciplinski postopek
zaradi tezje krsitve delovne obveznosti, se lahko eventualno po dolocbi 131. clena ZJU uporabi institut zacasne
odstranitve javnega usluzbenca. Takega usluzbenca se
Jahko zacasno odstrani od opravljanja deja do konca disciplinskega postopka, ce bi njegova prisotnost skodovala
interesom sluzbe ali ovirala potek disciplinskega postopka. Usluzbencu se v primeru zacasne odstranitve od dela
vroci sklep 0 zacasni odstranitvi od opravljanja dela.
Zacasna odstranitev od opravljanja dela se izvede tako,
da se:
1. javnemu usluzbencu omejijo ali odvzamejo pooblastila,
2. javnega usluzbenca zacasno premesti na drugo delovno mesto ali
3. javnemu usluzbencu prepove opravljanje dela.

o

zacasni odstranitvi od opravljanja dela odloci tisti, ki je
pristojen za odlocanje 0 disciplinski odgovornosti. Zoper
sklep 0 zacasni odstranitvi od opravljanja dela ima javni
usluzbenec pravico pritozbe v roku petih dni od vrocitve
sklepa. Komisija za pritozbe na Ministrstvu za javno upravo odloci 0 pritozbi v petih dneh. Sklep 0 zacasni odstranitvi od opravljanja dela se lahko preklice. Pritozba na
Komisijo za pritozbe ne zadrzi izvrsitve sklepa 0 zacasni
odstranitvi od opravljanja dela.

Med prepovedjo opravljanja dela po 3. tocki drugega
odstavka 131. elena ZJU se javnemu usluzbencu izplacuje 60 odstotkov place za polni delovni cas, izplacane v
preteklem mesecu, vendar ne manj od minimalne place,
ostalo pa se zadrzi. Polna placa pripada javnemu usluzbencu od dneva vrnitve k opravljanju dela.

Vrnitev zadrzanega dela place
Javnemu usluzbencu se vrne zadrzani del place z zakonitimi zamudnimi obrestmi, ce je z dokoncnim sklepom:
1. ustavljen disciplinski postopek oziroma je postopek
zastaral ali
2. v disciplinskem postopku ugotovljeno, da ni storil ocitane disciplinske krsitve, zaradi katere mu je bil izrecen ukrep zacasne odstranitve.

Ookoncen disciplinski ukrep se vpise v kadrovsko evidenco. Javnemu usluzbencu, ki
v enem letu od dneva pravnomocnosti izreka disciplinskega ukrepa za lazjo krsitev oziroma
v dveh letih od dneva pravnomocnosti izreka disciplinskega ukrepa za tezjo krsitev
ne stori nobene disciplinske krsitve, se disciplinski ukrep
izbrise iz kadrovske evidence in se steje, da ni bil disciplinsko kaznovan.

Sklep
Iz porocila 0 delu Komisije za pritozbe na Ministrstvu za
javno upravo 11 izhaja, da se je zaradi dejstva, da javnemu
usluzbencu od 31. decembra 2005 dalje po opravljenem
disciplinskem postopku ni vec mogoce izreci najstrozjih
sankcij, ampak Ie opomin in denarno kazen, v praksi pojavii izjemen upad disciplinskih zadev.
Pred novelo ZJU-B je Komisija za pritozbe na letni
ravni v povprecju obravnavala priblizno 90 zadev, leta
2006 pa jih je bilo Ie se 37. Iz istega porocila tudi izhaja, da se organi drzavne uprave in pravosodni organi raje
odlocajo za izredno odpoved pogodbe 0 zaposlitvi po 111.
clenu ZOR. Oodaten razlog za velik upad stevila zadev je
tudi sedanja nedorecenost izvedbe disciplinskega postopka. ZJU je namrec postavil zgolj podlago in okvir za izvedbo disciplinskega postopka, Uredba 0 disciplinskem postopku v organih drzavne uprave, pravosodnih organih in upravah lokalnih skupnosti pa ga je do potankosti napolnila z
vsebino. Na podlagi drugega odstavka 89. elena ZJU je
z 31. decembra 2005 citirana uredba prenehala veljati, ni
pa v noveli ZJU nobene izrecne podlage, da bi se organi drzavne uprave, pravosodni organi in uprave lokalnih
skupnosti lahko se naprej neposredno sklicevali na dolocila uredbe.
Glede na zapletenost disciplinskega postopka se dejansko postavlja vprasanje smotrnosti uvedbe takega postopka, saj Jahko delodajalec, ce ugotovi hujse krsitve pogodbenih obveznosti, zoper javnega usluzbenca uvede na primer postopek izredne odpovedi pogodbe 0 zaposlitvi po
dolocbah ZOR.

9 V primeru laije diseiplinske krsitve to pomen!, da mora biti v treh
meseeih diseiplinski
postopek kor>can. V ta cas S8 steje ludi marsb!tni pritoibeni
postopek na Komisiji
za pritoibe na Ministrstvu za javno
upravo. Najpogostejse
so krsitve v
zvezi z vodenjem postopkov.
10 Ce javni usluzbenec meni, da
delodajalee ne izpolnjuje obveznost.
iz delovnega razmerja ali krsi katero ad njegovih pravic iz delovnega
razmerja, ima pravico zahlevali, da
delodajalec
krsitev odpravi oziroma
da svoje obveznosti izpolni. Rok za
izpolnitev obveznosti oziroma odpravo krsitve je 15 dni. Zoper odlocilev 0 pravici oziroma obveznosti iz
delovnega razmerja javnega usluzbenca in zoper krsitev pravic jz
delovnega razmerja je dovoljena
pritozba, ce zakon ne doloca dru·
gate. Pritozba ne zadrzi izvrsitve
odlotitve 0 pravici oziroma obveznosti iz delovnega razmerja javnega
usluibenca,
ce zakon ne dolota
drugate, razen v primeru prenehanja delovnega razmerja. Komisija za
pritoibe lahko na predlog javnega
usluibenca
zadrzi izvrsitev odlocitve
o pravici oziroma obveznosti iz
delovnega razmerja, te oceni, da
bi lahko z izvrsevanjem nastale
teiko popravljive poslediee. Zoper
sklep a pravici oziroma obveznosti
IZ delovnega
razmerja je dovoljeno
sodno varstvo pred delovnim sodiscem pod pogojem, da je javni
usluibenee
izkoristil moinosl pritoibe. Sodno varstvo pred pristojnim
delovnim sodiscem lahko javni
usluibenee
zahteva v 30 dneh od
dneva vrocitve sklepa Komisije za
pritoibe oziroma ad dneva. ko
potece rok za izdajo sklepa Komisl.
je za pritoibe. Ce zoper sklep ni
dovoljena pritoiba, zaone teci rok
iz leg a odstavka z vrocitvijo sklepa
prve stopnje.
11 <www.mju.gov.si/fileadmin/mju.
gov.si/pageuploads/mju_dokument.
OOK/Poroei 10_0 _del u_kom isijeJa_
pritozbe_-_tekstualni_del.doe>.

