REPUBLIKA SLOVENIJA
USTAVNO SODIŠČE

Na podlagi drugega odstavka 2. člena Zakona o Ustavnem sodišču (Uradni list RS, št.
15/94) je Ustavno sodišče Republike Slovenije na 21. upravni seji 13. 11. 2006 sprejelo

PRAVILNIK
o postopku javnega natečaja in
o merilih presoje izpolnjevanja natečajnih pogojev
1. člen
(1) S tem pravilnikom Ustavno sodišče Republike Slovenije (v nadaljevanju Ustavno
sodišče) določa rok za vložitev prijav, merila za presojo pravočasnosti in popolnosti vlog,
s katerimi se kandidatke in kandidati prijavijo na javni natečaj za zasedbo prostega
uradniškega delovnega mesta, in merila za presojo dokazil o izpolnjevanju natečajnih
pogojev.
(2) V tem pravilniku uporabljeni izrazi, zapisani v moški slovnični obliki, se uporabljajo
kot nevtralni za ženske in moške.
2. člen
(1) Kandidat vloži vlogo v pisni obliki.
(2) Rok za prijavo na javni natečaj je določen v objavi javnega natečaja.
3. člen
V izbirni postopek se uvrstijo kandidati, ki na podlagi predloženih dokazil, zahtevanih v
objavi javnega natečaja, izkažejo izpolnjevanje natečajnih pogojev na dan vložitve
prijave.
4. člen
Če se kandidat prijavi na dve ali več hkrati razpisanih uradniških delovnih mest, se mora
na vsako uradniško delovno mesto prijaviti s samostojno vlogo, ki so ji priložena vsa
dokazila o izpolnjevanju natečajnih pogojev za uradniško delovno mesto, na katero se
prijavlja.
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5. člen
(1) Kandidati morajo o izpolnjevanju natečajnih pogojev vlogi priložiti dokazila, ki se
navedejo v objavi javnega natečaja.
(2) Pisna izjava kandidata o izpolnjevanju natečajnega pogoja se ne šteje kot dokaz o
izpolnjevanju pogoja.
(3) Ustavno sodišče v natečajnem postopku ne pridobiva podatkov iz uradnih evidenc.
6. člen
Izpolnjevanje pogoja znanja svetovnega jezika se dokazuje s potrdili in spričevali
ustrezne javne ali zasebne šole oziroma s posebnim potrdilom pooblaščene
izobraževalne ustanove o uspešno opravljenem preizkusu znanja svetovnega jezika.
7. člen
Vloge se vlagajo v slovenskem jeziku.
8. člen
(1) Ustavno sodišče ne upošteva dopolnitve vloge, ki je vložena po izteku roka,
določenega za zbiranje prijav.
(2) Ustavno sodišče kandidatov ne poziva k dopolnitvi nepopolnih vlog.
9. člen
(1) Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi na oglasni deski Ustavnega sodišča.
(2) Pravilnik se objavi tudi na spletni strani Ustavnega sodišča.
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