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Zadeva: Odpoved usposabljanj in strokovnih izpitov zaradi preventivnih ukrepov v 
zvezi  koronavirusom – odgovor

ZVEZA: vaš dopis št. 900-9/2020-2 z dne 11. 3. 2020

Ministrstvo za javno upravo je prejelo dopis, v katerem zaradi nastale epidemiološke situacije 
predlagate pripravo ustreznih pojasnil oziroma navodil, če bi bile v primeru naknadnega 
inšpekcijskega nadzora pri delodajalcu ugotovljene kršitve zaradi neoprave ustreznega izpita in 
s tem neizpolnitve pogoja za zasedbo delovnega mesta javnega uslužbenca iz razlogov, ki niso 
na njegovi strani. 

S tem v zvezi Ministrstvo za javno upravo pojasnjuje, da Zakon 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 154. členu, ki ureja druge načine prenehanja veljavnosti pogodbe o zaposlitvi, med 
drugim določa, da pogodba o zaposlitvi javnega uslužbenca preneha veljati po samem zakonu 
tudi, če uradnik ne opravi ustreznega strokovnega izpita, ki je bil kot pogoj določen v pogodbi o 
zaposlitvi, razen če ga ne opravi zaradi razlogov, ki niso na njegovi strani; delovno razmerje mu 
preneha naslednji dan po preteku roka, določenega s pogodbo o zaposlitvi.  

Ker so nastale izredne razmere razlog, ki ni na strani javnega uslužbenca, predlagamo, da 
predstojniki ob sklenitvi pogodbe o zaposlitvi v pogodbi določijo rok, ki je za izpolnitev pogoja 
glede strokovnega izpita določen v zakonu, hkrati pa dodajo, da bo ta rok možno podaljšati, če 
pogoj ne bo izpolnjen iz razlogov, ki niso na strani javnega uslužbenca.

Ne glede na razmere, v katerih je trenutno Republika Slovenija, menimo, da vsebin, ki jih ureja 
zakon, ni možno urejati z navodili, zato je treba slediti zakonskim določbam, pri čemer pa bo 
treba upoštevati konkretne okoliščine posameznega primera in tudi dejstvo, ali bo opravljanje 
strokovnega izpita sploh možno.

S spoštovanjem, 

Peter Pogačar
GENERALNI DIREKTOR
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