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VABILO NA 9. RAZISKOVALNI FORUM,  

dne 27. februar 2008,  

ob 17.00 uri v P19 

 
 
Dnevni red 9. raziskovalnega foruma:  
 
 
I. Tomaž KOCIJAN: Zaposlitev javnega uslužbenca s poudarkom na procesnih 

vidikih in primerjavi z ureditvijo v zasebnem sektorju (predstavitev izsledkov 

raziskave v okviru magistrskega dela) 

Mentor: prof. dr. Tone Jerovšek, viš. pred. dr. Polonca Kovač 

 

POVZETEK: Magistrska naloga obravnava procesne vidike zaposlitve javnega uslužbenca, 

zlasti primerjavo in smiselno implikacijo splošnih delovnopravnih institutov, ki se 

uporabljajo pri postopkih zaposlovanja. Delovno razmerje, ki ga po določenem postopku 

sklene javni uslužbenec, je namreč precej podobno postopku zaposlitve delavca v 

zasebnem sektorju. Podobnost urejanja delovnih razmerij v javnem in zasebnem sektorju 

je vidna iz enakosti urejanja delovnopravnih mehanizmov v obeh za to področje ključnih 

zakonih, ZJU in ZDR. Ker je ZJU temeljni predpis pri zaposlovanju javnih uslužbencev, se 

vsa vprašanja v zvezi s postopkom zaposlitve javnega uslužbenca urejajo s tem zakonom. 

Zaradi trenda približevanja zaposlovanja k enotnemu urejanju delovnih razmerij vseh 

delavcev, torej tudi javnih uslužbencev v državni upravi, pa se uporablja ZDR, ki ureja 

vprašanja, ki jih ZJU ne ureja, ali usmerja nanj. Kljub specifičnosti ZJU, se namreč 

določbe ZDR pri urejanju delovnih razmerij javnih uslužbencev uporabljajo prirejeno. 

Prirejenost pri zaposlovanju in urejanju delovnih razmerij v javnem in zasebnem sektorju 

pa pomeni nagibanje k načelu enotnosti urejanja delovnih razmerij. 

 

 



II. Helena REGINA: Zasnova modela za upravljanje občinskih poslovnih prostorov 

(predstavitev izsledkov raziskave v okviru magistrskega dela) 

Mentor: prof. dr. Štefan Ivanko  

 

POVZETEK:  

Spremenjen gospodarski, družbeni in politični sistem ter spremenjeni lastninski odnosi 

postavljajo v Sloveniji nepremičnine, njihovo lastništvo, evidentiranje, vrednotenje, 

upravljanje ter gospodarjenje z njimi v popolnoma nova razmerja. V ta razmerja se na 

različne načine vključuje tudi lokalna skupnost. Med drugim ima vsaka občina v lasti 

poslovne prostore, ki oddaja v najem in pridobiva prihodek. Pomembni pa so tudi zato, 

ker zagotavljajo prostorske pogoje za delovanje niza nepridobitnih dejavnosti, ki jih 

izvajajo predvsem društva, ustanove in zavodi. Kljub temu pa civilna družba kritizira 

upravljanje nepremičnin, češ da je negospodarno in neučinkovito. Namen raziskave je bil 

proučiti obstoječi model za upravljanje poslovnih prostorov, prikazati njegove 

pomanjkljivosti in zasnovati takšen model, ki bi v največji meri omogočal učinkovito 

upravljanje in bi bil primerljiv s podobnimi modeli v drugih evropskih mestih. Zaradi 

pomanjkljivosti, ki so se pokazale pri analizi in se nanašajo predvsem na normativne 

ovire ter slabo organizacijo dela znotraj uprave in na podlagi primerjave med javnim in 

zasebnim sektorjem se je kot najboljša rešitev pokazala zasnova takšnega modela, ki bo 

omogočil prenos dejavnosti iz mestne uprave.   

 

 

 
 
Vabljeni:  
- raziskovalci in učitelji, ostali strokovni delavci, študentje in diplomantje ter ostala 

zainteresirana znanstvena in strokovna javnost.  
 
 
 
 
Lep pozdrav, 

Prof. dr. Mirko VINTAR, 
Prodekan za znanstveno-raziskovalno dejavnost  


