
Štefanova ulica 2, 1501 Ljubljana T: 01 428 40 00
E: gp.mnz@gov.si
www.gov.si

Številka: 109-4/2021/78 (150-01)
Datum: 17. 8. 2021

Zadeva: Reorganizacija v Ministrstvu za notranje zadeve in Policiji – odgovor
Zveza: Vaš dopis št. PSS-15/2021-184 z dne 5. 8. 2021

V zvezi z vašim dopisom, navedenim pod zvezo, vam pojasnjujemo, da v skladu z drugim 
odstavkom točke 2. b) Splošnih določb, Kolektivna pogodba za negospodarske dejavnosti v 
Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 18/91-I, 53/92, 13/93 – ZNOIP, 34/93, 12/94, 18/94 –
ZRPJZ, 27/94, 59/94, 80/94, 64/95, 19/97, 37/97, 87/97 – ZPSDP, 3/98, 3/98, 39/99 –
ZMPUPR, 39/99, 40/99 – popr., 99/01, 73/03, 77/04, 115/05, 43/06 – ZKolP, 71/06, 138/06, 
65/07, 67/07, 57/08 – KPJS, 67/08, 1/09, 2/10, 52/10, 2/11, 3/12, 40/12, 1/13, 46/13, 95/14, 
91/15, 88/16, 80/18, 31/19, 80/19, 97/20, 160/20 in 88/21; v nadaljnjem besedilu KPND) za 
državne organe velja le, če posamezna vprašanja, ki jih ureja, niso z zakonom drugače 
določena.

Zakon o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07 – uradno prečiščeno besedilo, 65/08, 
69/08 – ZTFI-A, 69/08 – ZZavar-E, 40/12 – ZUJF, 158/20 – ZIntPK-C in 203/20 – ZIUPOPDVE;
v nadaljnjem besedilu ZJU) glede reorganizacije v četrtem odstavku 156. člena določa, da o 
uvedbi reorganizacije za organe državne uprave odloči vlada. na predlog organa.

V skladu s petim odstavkom 156. člena ZJU mora biti reorganizaciji (in ne odločitvi vlade o 
uvedbi reorganizacije) priložena obrazložitev, ki vsebuje cilje reorganizacije, razloge za izvedbo 
reorganizacije, analizo delovnih opravil in delovnih postopkov ter število in strukturo delovnih 
mest in število javnih uslužbencev. 

Vloga sindikata v postopku reorganizacije je določena v šestem odstavku 156. člena ZJU, ki 
določa, da mora predstojnik z obrazloženo reorganizacijo seznaniti reprezentativne sindikate v 
organu, ki lahko dajo k analizi delovnih opravil in delovnih postopkov mnenje. Usklajevanje 
reorganizacije z reprezentativnimi sindikati v organu se izvede v skladu z določbami 26. člena
ZJU.

Glede na navedeno vam sporočamo, da vas bomo z reorganizacijo seznanili, ko bo le ta 
pripravljena, pri čemer vam bomo v skladu z veljavno zakonodajo omogočili, da boste lahko 
podali mnenje k analizi delovnih opravil in delovnih postopkov.

V zaključku vam pojasnjujemo še, da sta edina dokumenta, ki sta do sedaj nastala v zvezi z 
reorganizacijo sklep Vlade RS in vladno gradivo, na podlagi katerega je vlada sprejela sklep o 
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uvedbi reorganizacije. Glede na to, da gre za dokumenta, ki sta dostopna na podlagi Zakona o 
dostopu do informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 51/06 – uradno prečiščeno besedilo, 
117/06 – ZDavP-2, 23/14, 50/14, 19/15 – odl. US, 102/15 in 7/18), vam oba pošiljamo v 
priponki.

S spoštovanjem,

Aleš Hojs
minister

Poslati:
- naslovniku na e-naslov

Priloge:
- vladno gradivo
- sklep Vlade RS
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