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Zadeva:  Upoštevanje ocen – odgovor  
 
 
Prejeli smo vaše vprašanje v zvezi z možnostjo upoštevanja ocen uradnika, ki jih je dosegel v 
nižjem nazivu. Kot izhaja iz navedb v vašem dopisu, v konkretnem primeru po izbiri na javnem 
natečaju ni bila izvedena premestitev, temveč je javnemu uslužbencu v enem od organov 
državne uprave prenehalo delovno razmerje na podlagi sporazuma, v drugem pa je z 
naslednjim dnem prišlo do sklenitve nove pogodbe o zaposlitvi.     
 
Uvodoma opozarjamo, da Ministrstvo za javno upravo za presojanje konkretnih primerov ni 
pristojno, saj ne razpolaga z vsemi relevantnimi podatki. Ker je iz vašega dopisa jasno razvidno, 
da je javnemu uslužbencu po izbiri na javnem natečaju delovno razmerje v enem od organov 
državne uprave prenehalo, menimo, da ocen, ki jih je pridobil pred prekinitvijo delovnega 
razmerja, ni možno upoštevati, čeprav je z istim delodajalcem (Republiko Slovenijo) prišlo 
naslednji dan do sklenitve novega delovnega razmerja. Zakon o javnih uslužbencih (Uradni list 
RS, št. 56/02, 110/02, 2/04, 23/05, 62/05, 113/05, 21/06, 131/06, 33/07, 65/08 in 69/08) in 
Uredba o napredovanju uradnikov v nazive (Uradni list RS, št. 98/08, 16/09 in 19/10) take 
situacije sicer izrecno ne urejata, vendar je potrebno upoštevati, da uradniku, s tem ko mu 
preneha delovno razmerje, prenehajo tudi vse pravice in obveznosti iz delovnega razmerja. 
Tudi Zakon o javnih uslužbencih v 91. členu nedvoumno določa, da z dnem prenehanja 
delovnega razmerja uradnika ugasne pridobljen naziv. V primeru, da bi po izbiri na javnem 
natečaju šlo za nadaljevanje delovnega razmerja v skladu z drugim odstavkom 27. člena 
Uredbe o postopku za zasedbo delovnega mesta v organih državne uprave in v pravosodnih 
organih (Uradni list RS, št. 139/06 in 104/10), se napredovalno obdobje javnemu uslužbencu ne 
bi prekinilo, ob upoštevanju določb Uredbe o napredovanju uradnikov v nazive (Uradni list RS, 
št. 98/08, 16/09, 19/10) pa bi se lahko upoštevale tudi ocene, ki jih je pridobil pred tem.  
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