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Zadeva: Prijava na interni natečaj – pravno mnenje 
Zveza: Vaš e-dopis z dne 18. 12. 2006  
 
 
Na MJU smo prejeli vaš dopis. Navajate, da imate v teku interni natečaj, na katerega se je 
prijavila uradnica, ki ima naziv svetovalka II. Uradnica je naziv pridobila je na podlagi 4. 
odstavka 54. člena Uredbe o notranji organizaciji, sistemizaciji, delovnih mestih in nazivih v 
organih javne uprave in v pravosodnih organih (Uradni list RS, št. 58/03, 81/03, 109/03, 
22/04, 43/04, (58/04 - popr.), 138/04, 35/05, 60/05, 72/05, 112/05, 49/06), ima pa 1 leto in 1 
mesec delovnih izkušenj. V razpisu se je za delovno mesto zahtevala univerzitetna 
izobrazba, zaradi česar je zahtevana delovna doba za svetovalca II 3 leta in 7 mesecev. 
Zanima vas ali lahko upoštevate vlogo, kjer uradnica sicer ima naziv svetovalec II, vendar pa 
ima le 1 leto in 1 mesec delovnih izkušenj. 
 
Skladno s 84. členom Zakona o javnih uslužbencih (ZJU-UPB2, Uradni list RS, št. 32/2006 – 
prečiščeno besedilo)  pridobi uradnik naziv z imenovanjem po izbiri na javnem natečaju ali z 
napredovanjem v višji naziv. S tako pridobljenim nazivom lahko uradnik kandidira na 
razpisanih internih natečajih. Pri tem ni pomembno, ali je pri pridobitvi naziva upoštevana 
katera od možnosti, določenih v 54. členu uredbe o notranji organizaciji, s katero je dovoljeno  
skrajšanje delovnih izkušenj, ki so predpisane kot pogoj za imenovanje v naziv.  
 
Iz navedenega sledi, da lahko v konkretnem postopku uradnica z nazivom svetovalka II (in 
delovnimi izkušnjami 1 leto in 1 mesec) enakopravno konkurira na internem natečaju za 
svetovalko II (z zahtevanimi delovnimi izkušnjami po uredbi 3 leta in 7 mesecev). 
 
 
Lepo pozdravljeni. 
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