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Datum:  5.5.2011   
 
 
 
Zadeva:  Pogoji za imenovanje v naziv 
 
 
Prejeli smo vaše vprašanje, v zvezi z 88. členom Zakona 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), ki določa 
pogoje za imenovanje v naziv. Omenjeni člen v drugem odstavku določa, da so pogoji za 
imenovanje v naziv tudi:  
 
1. državljanstvo Republike Slovenije, 
2. da oseba ni bila pravnomočno obsojena zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja 
po uradni dolžnosti, in da ni bila obsojena na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest 
mesecev,  
3. da zoper osebo ni vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki 
se preganja po uradni dolžnosti. 
  
V drugi točki drugega odstavka 88. člena zakon oba pogoja določa kumulativno. Oseba torej ne 
more biti imenovana v uradniški naziv, če je bila pravnomočno obsojena zaradi naklepnega 
kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, in gre hkrati za obsodbo na nepogojno 
kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev. V skladu s tretjo točko  drugega odstavka 88. 
člena oseba ne more biti imenovana v uradniški naziv, če je zoper njo vložena pravnomočna 
obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti. Vložitve 
obtožnice, ki v skladu z Zakonom o kazenskem postopku (Uradni list RS, št. 63/94, 25/96, 
39/96, 5-/98, 49/98, 72/98, 6/99, 66/00, 111/01, 32/02, 44/03, 56/03, 43/04, 68/04, 101/05, 
14/07, 102/07, 21/08, 23/08, 65/08, 68/08, 89/08, 77/09, 88/09 in 29/10) postane tudi 
pravnomočna, ne moremo enačiti z vložitvijo obtožnega predloga, ki ga v skladu z veljavno 
kazenskopravno zakonodajo državni tožilec vloži v skrajšanem postopku pred okrajnim 
sodiščem.  
 
 
 
S spoštovanjem, 
 
                               po pooblastilu ministrice 
                                                                                       
                                                                                               Štefka Korade Purg  
                                      višja sekretarka 

 


