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Številka: 100-6/2007/15 
Datum: 28.03.2014 
 
 
Na podlagi 21. čl., 2. odst. 40. čl., 78. čl., 4. odst. 80. čl., 4. odst. 85. čl., 87. čl. ter 1. odst. 

88. čl. Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07-UPB3 s spremembami in 

dopolnitvami, v nadaljevanju ZJU), 24. člena Zakona o sistemu plač v javnem sektorju 

(Uradni list RS, št. 108/09-UPB13 s spremembami in dopolnitvami, v nadaljevanju ZSPJS) 

in 2. čl. Zakona o informacijskem pooblaščencu (Uradni list RS, št. 113/2005 s 

spremembami in dopolnitvami) izdajam  

 
 

AKT 

o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest pri Informacijskem 

pooblaščencu 
 
 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
 
 

1. člen 
Ta akt ureja: 
 

1. notranjo organizacijo, s katero so določene organizacijske enote, delovna področja, način 
vodenja delovnih področij, naloge, pooblastila in odgovornost vodij delovnih področij, način 
sodelovanja z drugimi organi in institucijami in položajne dodatke za člane Kabineta 
pooblaščenca 
 
in 
 

2. sistemizacijo delovnih mest, s katero so določeni podatki posameznih delovnih mest ter 
število in vrsta uradniških in strokovno-tehničnih delovnih mest po delovnih področij ter 
izven njih in položaji. 
 

 

II. NOTRANJA ORGANIZACIJA 
 
 

2. člen 
Organizacijske enote 
 
Informacijski pooblaščenec opravlja svoje naloge v eni organizacijski enoti v okviru 
naslednjih delovnih področjih: 
 
- Kabinet pooblaščenca; 
- Delovno področje informacij javnega značaja 
- Delovno področje varstva osebnih podatkov; 
- Delovno področje informacijske tehnologije; 
- Administrativno tehnična služba. 
 
 

3. člen 
 
Delovno področje Kabineta pooblaščenca 

 
Kabinet pooblaščenca opravlja naslednje naloge: 
 
- zagotavljanje koordinacije izvajanja nalog, povezanih z delom pooblaščenca;  
- sodelovanje s tujimi in domačimi institucijami; 
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- izvajanje protokolarnih storitev in priprava obiskov doma in v tujini; 
- druge strokovne, administrativne in tehnične naloge v kabinetu; 
- obveščanje domače in tuje javnosti o delu pooblaščenca; 
- izvajanje publicistične dejavnosti. 
 

 
4. člen 

 
Delovno področje informacij javnega značaja  

 
Področje informacij javnega značaja zajema naslednje naloge: 
 
- odločanje o pritožbi zoper odločbo, s katero je organ zavrgel ali zavrnil zahtevo ali 

drugače kršil pravico do dostopa ali ponovne uporabe informacije javnega značaja ter v 
okviru postopka na drugi stopnji tudi za nadzor nad izvajanjem zakona, ki ureja dostop 
do informacij javnega značaja; 

- odločanje o pritožbi zoper odločbo, s katero je organ zavrgel ali zavrnil zahtevo ali 
drugače kršil pravico do dostopa ali ponovne uporabe informacije javnega značaja ter v 
okviru postopka na drugi stopnji tudi za nadzor nad izvajanjem zakona, ki ureja dostop 
do informacij javnega značaja; 

- izvajanje nadzora nad zakonom o dostopu do informacij javnega značaja; 
- zagotavljanje javnosti in odprtosti delovanja javnega sektorja; 
- izobraževanje zavezancev.  

 
 

5. člen 
 

Delovno področje varstva osebnih podatkov  

 
Področje varstva osebnih podatkov zajema naslednje naloge: 
- inšpekcijski nadzor nad izvajanjem zakona in drugih predpisov, ki urejajo varstvo ali 

obdelavo osebnih podatkov oziroma iznos osebnih podatkov iz Republike Slovenije, ter 
opravljanje drugih nalog, ki jih določajo ti predpisi; 

- odločanje o pritožbi posameznika, kadar upravljavec osebnih podatkov ne ugodi zahtevi 
posameznika glede pravice posameznika do seznanitve z zahtevanimi podatki, do 
izpisov, seznamov, vpogledov, potrdil, informacij, pojasnil, prepisovanja ali kopiranja  
po določbah zakona, ki ureja varstvo osebnih podatkov.  

 
 

6. člen 
 

Delovno področje informacijske tehnologije  

 
Področje informacijske tehnologije zajema naslednje naloge: 
- vzdrževanje informacijsko-komunikacijskega okolja Informacijskega pooblaščenca; 
- sprejemanje in izvajanje ukrepov in postopkov za varovanje podatkov in informacij v 

okviru Informacijskega pooblaščenca; 
- nudenje vsebinske in operativne podpore pri izvajanju nalog iz pristojnosti Sektorja za 

varstvo osebnih podatkov in Sektorja za informacije javnega značaja; 
- sodelovanje pri nalogah inšpekcijskega nadzora nad izvajanjem Zakona o varstvu 

osebnih podatkov in vodenje inšpekcijskih ogledov v primerih obdelave osebnih 
podatkov z informacijskimi tehnologijami. 

 
 

7. člen 
 

Delovno področje Administrativno tehnične službe 

 

Administrativno tehnična služba  opravlja naslednje naloge: 
- naloge s področja kadrovskih zadev in vodenje kadrovske evidence;  
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- naloge s področja komuniciranja z javnostjo; 
- naloge s področja mednarodnega sodelovanja; 
- priprava pogodb s področja kadrovskih in organizacijskih zadev; 
- priprava splošnih in posamičnih notranjih aktov;  
- priprava in izvedba javnih naročil; 
- sodelovanje pri sklepanju in pripravi pogodb; 
- organiziranje in koordiniranje izobraževalnih zadev pri Pooblaščencu; 
- organizacija splošnih zadev; 
- vodenje finančnega poslovanja službe; 
- izdelava notranjih splošnih aktov s področja finančnega poslovanja; 
- naloge, povezane s pripravo in izvrševanjem proračuna;  
- koordiniranje izvedbe letnega popisa sredstev in obveznosti do virov sredstev; 
- usklajevanje stanja sredstev in obveznosti do virov sredstev s knjigovodskim stanjem; 

- strokovna podpora pri delu z informacijsko infrastrukturo; 
- organizacija in izvajanje del in nalog vložišča, sprejemne in informacijske pisarne; 
- evidentiranje zadev, dosjejev in dokumentov; 
- varovanje dokumentarnega gradiva. 
 

 
8. člen 

 

Način vodenja delovnih področij 
 
Delovna področja vodijo namestniki pooblaščenca (nadzorniki), ki so skupaj 4 in jih imenuje 
pooblaščenec. Namestniki so za svoje delo odgovorni  neposredno pooblaščencu. 
 
Kabinet pooblaščenca in administrativno tehnično službo vodi generalni sekretar v skladu z 
usmeritvami in nalogami, ki jih dodeli pooblaščenec. Za svoje delo in delo Kabineta 
pooblaščenca in administrativno tehnične službe je generalni sekretar neposredno 
odgovoren pooblaščencu. 
 
V skladu s 24. členom ZSPJS in upoštevajoč posebno naravo dela in organizacijo dela 
Informacijskega pooblaščenca, in sicer med drugim dejstvo, da posamezni zaposleni lahko 
delajo na več področjih dela Informacijskega pooblaščenca, se namestnikom 
(nadzornikom), generalnemu sekretarju in zaposlenim, ki so imenovani v kabinet 
pooblaščenca, lahko določi položajni dodatek k plači, ki znaša najmanj 5 in največ 20 
odstotkov. 
 
Višina položajnega dodatka se določi v odstotkih osnovne plače glede na kriterije določene 
v Uredbi o kriterijih za določitev višine položajnega dodatka za javne uslužbence (Uradni list 
RS, št. 85/10, s spremembami). 
 
 

9. člen  
 

Naloge, pooblastila in odgovornosti namestnikov  
 
Pooblaščenec predstavlja Informacijskega pooblaščenca in vodi njegovo delo.  
 
Pooblaščenec ima namestnike, ki pomagajo pooblaščencu pri vodenju in nadomeščajo 
pooblaščenca, kadar je ta odsoten ali zadržan. 
 
Namestniki načrtujejo, organizirajo, usmerjajo in nadzorujejo opravljanje dela na 
posameznih področjih, po pooblastilu pooblaščenca odločajo o zadevah s posameznega 
delovnega področja, ter zastopajo Pooblaščenca navzven. Namestniki delujejo in odločajo v 
postopkih inšpekcijskega nadzora kot državni nadzorniki za varstvo osebnih podatkov in 
nadzorniki za izvajanje inšpekcijskega nadzora na področju dostopa do informacij javnega 
značaja. 
 
 

http://www.uradni-list.si/1/content?id=86957&part=&highlight=Uredb+o+kriterijih+za+dolo%C4%8Ditev+vi%C5%A1ine+polo%C5%BEajnega+dodatka+za+javne
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10. člen 
 

Javnost dela Informacijskega  pooblaščenca 
 
Pooblaščenec zagotavlja javnost dela Informacijskega pooblaščenca z dajanjem uradnih 
sporočil, izdajanjem rednih letnih poročil ter na druge načine, ki omogočajo javnosti, da se 
seznani z delom Informacijskega pooblaščenca in reševanjem vprašanj z njegovega 
delovnega področja.  
 
Javni uslužbenec lahko daje podatke in informacije z delovnega področja Informacijskega 
pooblaščenca samo v okviru svojih pooblastil in ob soglasju namestnikov oziroma 
pooblaščenca. 

 
 

11. člen 
Kolegij 
 
Kolegij kot posvetovalno telo pooblaščenca praviloma obravnava načelna in druga 
pomembna vprašanja, ki so skupnega pomena za Informacijskega pooblaščenca. Kolegij 
sklicuje pooblaščenec. Pri delu kolegija sodelujejo uradniki in drugi uslužbenci, ki jih določi 
pooblaščenec. 

12. člen 
Projektne skupine 
 
Za izvedbo zahtevnejših nalog, ki po svoji naravi zahtevajo sodelovanje javnih uslužbencev 
se lahko oblikujejo projektne skupine ali druge oblike sodelovanja.  
 
Projektna skupina ali druga oblika sodelovanja se lahko oblikuje tudi, kadar je pri nalogi 
potrebno sodelovanje zunanjih sodelavcev. 
 
Projektno skupino oziroma drugo obliko sodelovanja ustanovi in imenuje pooblaščenec.  
 
 

III. SISTEMIZACIJA DELOVNIH MEST 
 
                                                                                                                                            

13. člen 
 

V sistemizaciji delovnih mest, ki je kot priloga 1 sestavni del tega akta (v nadaljevanju: 
sistematizacija), se pri posameznih delovnih mestih navede: opis nalog, pogoji za 
opravljanje dela na delovnem mestu - naziv, tarifni razred, plačna skupina in podskupina, 
plačni razred delovnega mesta in dodatki, ter oznaka skupine, v katero spada delovno 
mesto glede na oceno tveganja skladno z zakonom, ki ureja varstvo in zdravje pri delu.  
 
Vsa delovna mesta so predvidena kot zaposlitve za nedoločen čas.  
 
Predstojnik o morebitnih nadomestnih zaposlitvah zaradi nadomeščanja začasno odsotnih 
javnih uslužbencev odloča v skladu s predpisi o zaposlovanju javnih uslužbencev. 
 
Na delovnem področju informacij javnega značaja se opravljajo dela in naloge  na delovnih 
mestih: Svetovalec Pooblaščenca za mednarodne odnose, Svetovalec Pooblaščenca I, 
Svetovalec Pooblaščenca II, Asistent svetovalca ter Raziskovalec Pooblaščenca.  
 
Na delovnem področju varstva osebnih podatkov se opravljajo dela in naloge  na delovnih 
mestih: Nadzornik Pooblaščenca I, Nadzornik Pooblaščenca II, Nadzornik Pooblaščenca 
Informatik, Svetovalec Pooblaščenca za mednarodne odnose, Svetovalec Pooblaščenca I, 
Svetovalec Pooblaščenca II, Asistent svetovalca ter Raziskovalec Pooblaščenca.  
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Na delovnem področju informacijske tehnologije se opravljajo dela in naloge  na delovnih 
mestih: Nadzornik Pooblaščenca Informatik, Informatik Pooblaščenca ter Programer 
aplikacij V.  
 
V Administrativno tehnični službi se opravljajo dela in naloge  na delovnih mestih: Poslovni 
sekretar VI, Finančni referent VI, Dokumentalist V, Programer aplikacij V in Informatik 
Pooblaščenca.  
 
Razporeditev in število javnih uslužbencev zaposlenih na posameznih delovnih mestih 
določa priloga 1, Pooblaščenec pa lahko po svoji presoji določi tudi drugačno razporeditev 
pod pogojem, da: 

 skupno število vseh zaposlenih za nedoločen čas pri Informacijskem pooblaščencu 
na delovnih mestih: Nadzornik Pooblaščenca I in Nadzornik Pooblaščenca II ne 
presega 10; 

 skupno število vseh zaposlenih za nedoločen čas pri Informacijskem pooblaščencu 
na delovnih mestih: Svetovalec Pooblaščenca I in Svetovalec Pooblaščenca II, 
Svetovalec Pooblaščenca za mednarodne odnose in Asistent svetovalca ne 
preseže 9; 

 skupno število vseh zaposlenih za nedoločen čas pri Informacijskem pooblaščencu 
na delovnih mestih: Raziskovalec Pooblaščenca ne preseže 1;  

 skupno število vseh zaposlenih za nedoločen čas pri Informacijskem pooblaščencu 
na delovnih mestih: Nadzornik Pooblaščenca Informatik, Informatik Pooblaščenca 
ter Programer aplikacij V ne preseže 2; in  

 število zaposlenih za nedoločen čas v Administrativno tehnični službi ne preseže 
skupnega števila 3. 

 
Za uradniško delovno mesto ali položaj so določeni tudi nazivi, v katerih se lahko skladno s 
predpisi opravlja delo na tem delovnem mestu. 
 
Položajni dodatek se na podlagi dodelitve pooblastil glede vodenja, usklajevanja in 
nadziranja dela javnih uslužbencev ali drugih oseb, ki opravljajo delo po drugih pravnih 
podlagah lahko določi tudi drugim zaposlenim, in sicer s sklepom predstojnika o dodelitvi 
teh nalog. 
 
Za delovno mesto se po potrebi določijo druge posebnosti delovnega mesta. 
 
 
     13. a člen 
 
Kot delovne izkušnje za zaposlitev na posameznem delovnem mestu se štejejo tiste 
izkušnje, ki jih je javni uslužbenec pridobil z opravljanjem del na delovnih mestih iste 
stopnje izobrazbe, vključno s pripravništvom v isti stopnji izobrazbe, in delovne izkušnje, ki 
jih je javni uslužbenec pridobil z opravljanjem del v organih javne uprave in drugih državnih 
organih na podobnih delovnih mestih za eno stopnjo nižje izobrazbe, razen pripravništva. 
 
Za delovna mesta oziroma nazive, za katere se ne zahteva visokošolska izobrazba 
pridobljena po študijskem programu druge stopnje ali podobna, se predpisane delovne 
izkušnje skrajšajo za tretjino v primeru, da naloge na tem delovnem mestu opravlja javni 
uslužbenec, ki ima visokošolsko izobrazbo pridobljeno po študijskem programu druge 
stopnje ali podobno. Predpisane delovne izkušnje za nazive VIII. stopnje se pod istimi 
pogoji skrajšajo na 7 mesecev. 
 
Za delovna mesta oziroma nazive, za katere se ne zahteva specializacija, magisterij 
znanosti ali doktorat, zahteva pa se visokošolska izobrazba pridobljena po študijskem 
programu druge stopnje ali podobna, se predpisane delovne izkušnje lahko skrajšajo za 
tretjino v primeru, da naloge na tem delovnem mestu opravlja javni uslužbenec, ki ima 
magisterij znanosti, doktorat oziroma zaključen specialističen študij. 
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Za delovna mesta oziroma nazive se predpisane delovne izkušnje skrajšajo za eno leto v 
primeru, da naloge na tem delovnem mestu opravlja javni uslužbenec, ki ima opravljen 
pravniški državni izpit oziroma pravosodni izpit. 
 
 

14. člen 
 
Sistemizacija je v skladu z obsegom sredstev, ki so v finančnem načrtu predvidena za plače 
in druge osebne prejemke, ki jih plačuje delodajalec. 
 
 

15. člen 
 
Sistemizacija je v skladu s kadrovskim načrtom, tako da število sistemiziranih delovnih 
mest ni višje od števila delovnih mest, dovoljenih v kadrovskem načrtu.  

 
 

16. člen 
 

Dela in naloge, ki niso primerna za nekatere kategorije delavcev 
 
Pri Informacijskem pooblaščencu ni delovnih mest, ki jih po veljavnih delovnopravnih 
predpisih ženske in mladina ne smejo opravljati.  
 
Invalidi lahko opravljajo tista dela, ki so jih sposobni opravljati glede na svojo delovno 
zmožnost, upoštevaje opis del in nalog delovnega mesta v skladu s sistematizacijo. 
 
Pri Informacijskem pooblaščencu ni delovnih mest, na katerih bi se delo opravljalo v 
krajšem delovnem času od polnega delovnega časa. 
 
 

17. člen 
 

Splošni in posebni pogoji za delovna mesta 

 
Za vsa delovna mesta pri Informacijskem pooblaščencu veljata naslednja splošna pogoja: 
- dopolnjena starost 15-ih let ob sklenitvi pogodbe o zaposlitvi; 
- opravljen predhodni zdravstveni pregled v skladu s predpisi o varnosti in zdravju pri delu. 
 
Posebni pogoji so navedeni v sistematizaciji. 
 
 

18. člen 
 

Poskusno delo in predhodni preizkus usposobljenosti 
 
Če tako odloči pooblaščenec, se pred sklenitvijo delovnega razmerja za strokovno-tehnična 
delovna mesta lahko zahteva opravo predhodnega preizkusa usposobljenosti. 
 
Pooblaščenec lahko odloči, da se delovno razmerje sklene pod pogojem, da javni 
uslužbenec uspešno opravi poskusno delo, razen v primeru, ko je javni uslužbenec 
predhodno že opravil preizkus usposobljenosti. Poskusno delo lahko traja največ šest 
mesecev.  
 
 
 
 

19. člen 
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Odpovedni rok 
 
Odpovedni rok v primeru, ko pogodbo o zaposlitvi odpoveduje javni uslužbenec, znaša: 
- za uradnike v VII. tarifnem razredu tri mesece; 
- za strokovno-tehnične javne uslužbence v VII. tarifnem razredu dva meseca; 
- za ostale javne uslužbence en mesec. 
 

 
IV. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 

 
 

20. člen 
 

Ta akt o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest se uporablja od 01.04.2014 dalje. 
 
 

  21. člen 
 

Z dnem začetka uporabe tega akta preneha veljati Akt o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih 

mest z dne 12.11.2013 ter priloga k Aktu o spremembi Akta o notranji organizaciji in sistemizaciji 

delovnih mest pri Informacijskem pooblaščencu z dne 12.11.2013. 

 
 
 
 

Nataša Pirc Musar  
         
           pooblaščenka 

 
Priloga 1 :  Sistematizacija delovnih mest pri Informacijskem pooblaščencu 
 


