
 

 

 

Datum:  3. 10. 2022 

Številka:  604-28/2022-1 

 

 

Skupnost občin Slovenije organizira izobraževanje z naslovom 

PREMESTITVE IN NAPREDOVANJE 

URADNIKOV V OBČINSKI UPRAVI V NAZIVE 
dne 14. 10. 2022 ob 9.00 preko spletne platforme ZOOM  

 

 

Za urejanje delovnih razmerij, pravic in obveznosti iz delovnega razmerja velja za javne 

uslužbence v občinski upravi Zakon o javnih uslužbencih (ZJU). Za vsebine, ki jih ZJU ne ureja 

pa velja Zakon o delovnih razmerjih (ZDR-1). ZJU ureja tudi možnost premestitve na drugo 

delovno mesto, česar ZDR-1 ne pozna. Prav tako ZJU določa dve kategoriji javnih 

uslužbencev, in sicer uradnike, ki opravljajo delo na uradniških delovnih mestih in v nazivih, 

ter strokovno tehnične javne uslužbence. Uradniki na delovnem mestu napredujejo v nazive 

in s tem praviloma pridobijo tudi višjo plačo. Napredovanje v nazive je urejeno s posebno 

uredbo, ki določa pogoje in roke za napredovanje v višji naziv. 

 

Predavala bo Štefka Korade Purg, dolgoletna vodja Sektorja za organizacijo javnega sektorja 

ter uslužbenskega sistema na Ministrstvu za javno upravo z več kot 35-letnimi delovnimi 

izkušnjami v državni upravi. 

 

Izobraževanje o premestitvah in napredovanju uradnikov v nazive je namenjeno izključno 

zaposlenim v občinskih upravah, direktorjem občinskih uprav in javnim uslužbencem v 

občinskih upravah, ki opravljajo kadrovske naloge in naloge na področju obračuna plač. 

 

Predlog dnevnega reda: 

9.00 – 9.30 Predstavitev vsebine ZJU 

9.30 – 10.00 Uradniška in strokovno tehnična delovna mesta 

10.00 – 10.30 Nazivi - pregled, imenovanje v naziv, izguba naziva 

10.30 – 10.45 Odmor 

10.45 – 11.15 Premestitev - ureditev v ZJU, pravila in pogoji, trajna in začasna 

premestitev 

11.15 – 12.00 Napredovanje uradnikov v višji naziv - pogoji, roki 

12.00 – 12.15 Vprašanja in odgovori 
*SOS si v skladu z organizacijo dogodka pridržuje pravico do dopolnitev programa 

 



Prijava:  

Udeležba je plačljiva. Pristopnina za izobraževanje je 40,00 EUR z DDV za občine članice, 

120,00 EUR z DDV za občine nečlanice. Prijave zbiramo do srede, 12. 10. 2022, do 13.00. Prijave 

zbiramo na povezavi TUKAJ in so obvezne, saj boste le tako dan pred dogodkom prejeli 

povezavo do platforme ZOOM. Na prijavnico lahko napišete tudi vprašanja in dileme, na 

katera vam bo predavateljica odgovorila na izobraževanju.  

 

 

 

Vljudno vabljeni k prijavi in udeležbi! 

Sekretariat SOS 

https://skupnostobcin.si/?post_type=dogodek&p=48728&preview=true

