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ZADEVA: Sklenitev pogodbe o zaposlitvi 
 
Spoštovana, 
 
v zvezi z Vašim e-mailom poslanim na Ministrstvo za javno upravo Vam posredujemo naslednji 
odgovor: 
 
84. člen Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07, ZJU-UPB3; v nadaljevanju ZJU) 
določa, da se naziv pridobi z imenovanjem po izbiri uradnika na javnem natečaju v skladu s tem 
zakonom ali z napredovanjem v višji naziv. Uradnika se imenuje v naziv z odločbo, v kateri se določi 
naziv in datum pridobitve naziva. V organih državne uprave in upravah lokalnih skupnosti imenuje 
uradnike v nazive predstojnik (prvi odstavek 90. člena ZJU). 
 
V osmih dneh po dokončnosti sklepa o izbiri kandidata v izvedenem izbirnem postopku predstojnik 
izda izbranemu kandidatu odločbo o imenovanju v naziv. Predstojnik izbranemu kandidatu ponudi v 
podpis tudi pogodbo o zaposlitvi, in sicer v osmih dneh po izdaji odločbe o imenovanju v naziv. Izbrani 
kandidat mora pogodbo o zaposlitvi podpisati oziroma skleniti v 30 dneh od imenovanja v naziv. Če 
izbrani kandidat v tem času pogodbe o zaposlitvi ne podpiše iz razlogov, ki so na njegovi strani, se 
šteje, da je odklonil sklenitev delovnega razmerja. V takšnem primeru predstojnik odpravi odločbo o 
imenovanju v naziv. Pogodba o zaposlitvi je sklenjena, ko je podpisana in ko jo prejme nasprotna 
stranka, kar pomeni, da mora izbrani kandidat zagotoviti, da je pogodba najkasneje 30. dan od 
imenovanja v naziv na sedežu organa, ki je izvedel kandidacijski postopek oz. objavil javni natečaj. 
 
V konkretnem primeru torej to pomeni, da se pogodba o zaposlitvi z izbranim kandidatom lahko sklene 
z istim dnem kot je bila izdana odločba o imenovanju v naziv oziroma se najkasneje v nadaljnjih osmih 
dneh od dneva imenovanja ponudi sklenitev pogodba o zaposlitvi. Pritožba namreč ne zadrži izvršitve. 
 
 
S spoštovanjem, 
 
 
 Mojca RAMŠAK PEŠEC 

GENERALNA DIREKTORICA 

 
VROČITI: 

• naslov 
• zbirka dokumentarnega gradiva 

 
 
 
 


