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V zvezi z vašim vprašanjem, ki se nanaša na razpisano delovno mesto višji pravosodni svetovalec- 
strokovni sodelavec, vam podajamo naslednji odgovor: 
 
Kot navajate, ste se prijavili na razpisano prosto delovno mesto višje pravosodne svetovalke - 
strokovne sodelavke. V razpisu je bilo navedeno, da se delo lahko opravlja v uradniškem nazivu višji 
pravosodni svetovalec III, II in I. Kasneje ste za to delovno mesto (naziv višji pravosodni svetovalec III) 
tudi sklenili pogodbo o zaposlitvi. 
 
V četrtem odstavku 84. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 32/06) je določeno, da 
se uradnik po izbiri na javnem natečaju imenuje v najnižji naziv, v katerem se opravlja delo na 
uradniškem delovnem mestu, za katero bo sklenil pogodbo o zaposlitvi.   
 
Delodajalec lahko skladno s potrebami delovnega procesa in z 9. odstavkom 55. člena Uredbe o 
notranji organizaciji, sistemizaciji, delovnih mestih in nazivih v organih javne uprave in v pravosodnih 
organih, delovno mesto sistemizira tako, da se opravlja samo v dveh nazivih (višji pravosodni 
svetovalec II, in I). V kolikor bi spremenili akt o sistemizaciji delovnih mest tako, da bi bilo delovno 
mesto sistemizirano le v dveh nazivih, bi ob izpolnjevanju vseh zakonsko določenih pogojev (ustrezne 
de, lahko bili z odločbo imenovani v najnižji naziv, v katerem se opravlja delo na uradniškem 
delovnem mestu, torej po novi sistemizaciji v naziv višji pravosodni svetovalec II (5 let delovnih 
izkušenj). 
 
Glede na navedeno menimo, da po dolžini delovnih izkušenj sicer imate zahtevane izkušnje za naziv 
višji pravosodni svetovalec II,  vendar pa je v vašem konkretnem primeru imenovanje v najnižji 
uradniški naziv višji pravosodni svetovalec III popolnoma pravilno ter v skladu z navedenim četrtim 
odstavkom 84. člena ZJU. 
 
S spoštovanjem! 
 
Pripravila: 
Saša Kozlevčar 
višja svetovalka II   
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