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Na podlagi drugega odstavka 10. člena Pravilnika o strokovnem izpitu za inšpektorja (Uradni list 
RS, št. 41/15 in 44/19) Ministrstvo za javno upravo objavlja

JAVNI POZIV
k sodelovanju izpraševalcev na strokovnem izpitu za inšpektorja za obdobje petih (5) let

Ime in sedež organa, ki vabi: 
Ministrstvo za javno upravo, Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana.

Predmet javnega poziva: 
imenovanje izpraševalcev za strokovni izpit za inšpektorja za obdobje petih (5) let.

Možnost sodelovanja: 
k sodelovanju so vabljeni kandidati, ki izpolnjujejo pogoje, določene v prvem odstavku 11. člena 
Pravilnika o strokovnem izpitu za inšpektorja, in sicer: 

1. izpraševalec za vsebinski sklop inšpekcijskega upravnega postopka z upravnim 
sporom je lahko oseba, ki ima opravljen izpit iz upravnega postopka druge stopnje, 
obvlada slovenski jezik, ima najmanj izobrazbo, ki ustreza ravni izobrazbe, pridobljene po 
študijskih programih za pridobitev izobrazbe druge stopnje, in najmanj deset let delovnih 
izkušenj s to izobrazbo:
 od tega zadnjih pet let pri odločanju v upravnem postopku in pri izvrševanju 

inšpekcijskega nadzora ali
 pri opravljanju drugih zahtevnih nalog na področju upravnega procesnega prava in 

sistemskega urejanja področja inšpekcijskega nadzora ali
 je sodnik Upravnega sodišča Republike Slovenije ali Vrhovnega sodišča Republike 

Slovenije;
2. izpraševalec za vsebinski sklop inšpekcijskega prekrškovnega postopka s sodnim 

nadzorom je lahko oseba, ki obvlada slovenski jezik, ima najmanj izobrazbo, ki ustreza 
ravni izobrazbe, pridobljene po študijskih programih za pridobitev izobrazbe druge stopnje, 
in najmanj deset let delovnih izkušenj s to izobrazbo in je sodnik v inšpekcijskih 
prekrškovnih zadevah.

DOKAZILO: Vpis v obrazec Prijava.

Način in rok predložitve prijave: 
kandidati za izpraševalce pošljejo prijavo do 25. avgusta 2020 po elektronski pošti na naslov: 
gp.mju@gov.si.

Odpiranje vlog in rok za obveščanje o izidu: 
postopek imenovanja bo izvedlo Ministrstvo za javno upravo. Kandidati, ki bodo izpolnjevali 
navedene pogoje, bodo o izbiri obveščeni pisno po elektronski pošti na naslov, ki ga bodo navedli 
v prijavi.

Številka: 6040-70/2020/1
Ljubljana, 1. 7. 2020

              
                                   Boštjan Koritnik

                                  minister
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