Na osnovi 182. do 186. člena Zakona o uravnoteženju javnih financ (Ur. l. RS, 40/12, s sprem. in
dopol. do 101/13 - ZUJF) in 51. člena Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti
2014 in 2015 ( Ur. l. RS, št. 101/2013 - ZIPRS1415) in 271. člena Statuta Univerze v Mariboru (Statut
UM, UPB-10, Ur. l. RS, št. 46/12) je Upravni odbor Univerze v Mariboru na svoji 3. izredni seji dne 9.
4. 2014 sprejel

NAVODILO ZA IZVAJANJE DOLOČIL ZAKONA ZA URAVNOTEŽENJE JAVNIH FINANC (ZUJF)
USKLAJENO Z ZAKONOM O IZVRŠEVANJU PRORAČUNOV REPUBLIKE SLOVENIJE ZA LETI 2014 IN
2015 (ZIPRS1415)
Št. N 8/2014-537 TR

Splošno
I.
S tem navodilom se določajo in urejajo začasni ukrepi za zagotovitev vzdržnih javnih financ,
zmanjšanje izdatkov na področju plač in nekaterih drugih prejemkov zaposlenih, pogodbeno
sodelujočih na Univerzi v Mariboru in določanje kriterijev na področju študentskega dela.
Omejitve zaposlovanja
II.
Z namenom omejitve zaposlovanja in zmanjšanja obsega stroškov dela ZUJF določa, da je
zaposlovanje v javnem sektorju ne glede na veljavne standarde in normative in ne glede na sprejete
kadrovske načrte, programe dela, poslovne in finančne načrte posameznega subjekta javnega
sektorja, dovoljeno le pod določenimi pogoji.
Skladno s 183. členom ZUJF-a soglasje Upravnega odbora k zaposlitvam NI potrebno samo v
naslednjih primerih:
Soglasje Upravnega odbora UM ni potrebno:
1.
- če gre za prevzem delavcev, ki je posledica prenosa nalog na podlagi sprememb zakona
oziroma reorganizacije;
- če gre za nadomestne zaposlitve za določen čas zaradi dalj časa začasno odsotnih delavcev –
za čas ko je začasno odsoten delavec prejemnik nadomestila plače iz sredstev, ki jih ne
zagotavlja članica, druga članica oziroma rektorat UM, kjer je delavec zaposlen (odsotnost
zaradi bolezni nad 30 dni, odsotnost zaradi nege in varstva otroka);
- če gre za zaposlitev za določen čas zaradi predčasnega prenehanja delovnega razmerja,
sklenjenega za določen čas.
V zgoraj navedenih primerih, ko so v skladu z ZUJF izpolnjeni pogoji za zaposlitev delavca brez
pridobitve soglasja Upravnega odbora, je zaposlovanje dopustno, ne glede na to, ali ima UM sprejet
program dela in finančni načrt, vključno s kadrovskim načrtom.
2. Raziskovalni projekti in mladi raziskovalci
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Rektor UM ima na podlagi sklepa Upravnega odbora z dne 17.06.2013 soglasje za sklepanje pogodb o
zaposlitvi:
- za izvedbo raziskovalnih projektov največ za obdobje trajanja projekta ter za porabo iz
neproračunskih sredstev, če so sredstva za plače v celoti zagotovljena iz projekta ali
neproračunskih sredstev, ter
- za sklenitev pogodb z mladimi raziskovalci, izbranimi na javnem razpisu, za čas financiranja.
Pri posredovanju pogodb o zaposlitvi pod točko 1. in 2. v podpis je potrebno priložiti vso potrebno
dokumentacijo, iz katere je razvidno, da gre za sklenitev pogodbe, za katero ni potrebno predhodno
pridobiti soglasja Upravnega odbora UM, priložiti pa je potrebno tudi obrazložitev.
Pogodbe pod točkama 1. in 2. ter vse priloge članice in druge članice UM posredujejo na rektorat
Univerze najkasneje 15 dni pred pričetkom veljavnosti posamezne pogodbe o zaposlitvi.

Soglasje Upravnega odbora UM je potrebno:
pri sklenitvi pogodb o zaposlitvi iz razlogov, ki niso navedeni v točkah 1. in 2. teh Navodil oziroma gre
za primere sklenitve pogodb o zaposlitvi iz drugega odstavka 183. člena ZUJF, tj. če:
-

-

je zaposlitev za nedoločen čas, s katero se nadomesti delavca, ki mu je prenehalo delovno
razmerje, nujno potrebna za izvajanje nalog posameznega uporabnika proračuna
(članice/druge članice UM, rektorata UM),
če je zaposlitev nujno potrebna za izvajanje nalog posameznega uporabnika proračuna
(članice/druge članice/rektorata UM) in gre za zaposlitev za določen čas, ali
če gre za zaposlitev, ki je posledica povečanega obsega programa ali izvajanja novega
programa ali ustanovitve novega proračunskega uporabnika (članice/druge članice), ali
če uporabnik proračuna (članica, druga članica, rektorat UM) izkaže, da bo kljub zaposlitvi
nominalno zmanjšal stroške dela v tekočem letu v primerjavi s stroški dela preteklega leta, ali

Članice in druge članice UM so dolžne zagotoviti, da so ustrezno obrazloženi predlogi za sklenitev
pogodb o zaposlitvi iz prejšnjega odstavka oz. vsi načrtovani postopki zaposlitev pedagoških in
nepedagoških delavcev iz prejšnjega odstavka predloženi na rektorat UM pravočasno oziroma
skladno s terminskim planom sej Upravnega odbora UM.
Predlogi iz prejšnjega odstavka naj vsebujejo vsaj:
- obrazložitev razlogov za zaposlitev,
- oceno doseganja zmanjšanja zaposlenih z obrazložitvijo,
- oceno potrebnih sredstev za plače v primerjavi z zagotovljenimi sredstvi v finančnem načrtu
za ta namen z obrazložitvijo,
- navedbo virov za financiranje zaposlitve in
- druge podatke, potrebne za odločitev o izdaji soglasja.

Omejitev sklepanja avtorskih in podjemnih pogodb
III.
Skladno z 184. členom ZUJF-a se smejo sklepati avtorske in podjemne pogodbe in ni potrebno
soglasje Upravnega odbora UM:
- za izvajanje pedagoškega procesa, v kolikor ima članica zagotovljen vir za plačilo teh pogodb
po potrjenem ceniku na Upravnem odboru UM, kar je razvidno iz finančnega načrta članice
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-

izvajanje znanstveno raziskovalnega oz. projektnega dela.

Soglasje Upravnega odbora UM je potrebno
- za vsako drugo izvedbo del in nalog, ki ne izhaja iz prejšnjega odstavka te točke.

Omejitev zaradi opravljanja dela dijaka ali študenta
IV.

Upravni odbor UM za vsako koledarsko leto posebej dekanom članic, direktorju oziroma ravnatelju
druge članice ali glavnemu tajniku UM izda soglasje v primeru prevzemanja obveznosti za plačilo
stroškov zaradi opravljanja dela dijaka ali študenta na podlagi ustrezne napotnice pooblaščene
organizacije za posredovanje dela, pri čemer ne smejo preseči izdatkov za študentsko delo glede na
preteklo koledarsko leto. Študentsko delo, financirano iz sredstev raziskovalnih projektov in sredstev
Študentskega sveta UM se iz tega izvzema.

Končno določilo
IV.
Navodilo stopi v veljavo naslednji dan po sprejemu na Upravnem odboru Univerze v Mariboru in se
javno objavi na spletnih straneh Univerze v Mariboru.
S sprejetjem tega navodila preneha veljati Navodilo za izvajanja določil Zakona za uravnoteženje
javnih financ (ZUJF) št. 17/2013-534 KR.

Predsednik Upravnega odbora
Univerze v Mariboru
red. prof. dr. Bojan Škof, l.r.
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