
1 / 3

Številka: PT-Tu-20-12/2/2021/2/JBK-vž
Datum: 20. 8. 2021 

Objavljeno na spletni strani VDT RS: 23. 8. 2021 
Rok za prijavo: 15 dni, ki začne teči naslednji dan od dneva objave

Na podlagi 58. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07-uradno prečiščeno 
besedilo, 65/08, 69/08 – ZTFI-A, 69/08 – ZZavar-E in 40/12 – ZUJF; v nadaljevanju: ZJU) in 
drugega odstavka 4. člena Pravilnika o državnotožilskem pripravništvu (Ur.l. RS, št. 39/18; v 
nadaljevanju: Pravilnik) Okrožno državno tožilstvo na Ptuju, Vodnikova ulica 2, Ptuj 

objavlja javni natečaj za zasedbo 1 (enega) prostega delovnega mesta za določen čas 

SODNIŠKI PRIPRAVNIK ZPDI (DRŽAVNOTOŽILSKI PRIPRAVNIK), št. DM 2

Pogoji, ki jih mora kandidat izpolnjevati so:
– pridobljena izobrazba univerzitetni diplomirani pravnik /druga stopnja/ (predbolonjski 

sistem) , diplomirani pravnik (UN) in magister prava ali magister prava na podlagi enovitega 
magistrskega študijskega programa (bolonjski sistem),

– državljanstvo RS,
– znanje uradnega jezika, 
– ne sme biti pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po 

uradni dolžnosti in ne sme biti obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest 
mesecev,

– zoper kandidata ne sme biti vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega 
dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti.

V času državnotožilskega pripravništva si državnotožilski pripravnik pridobiva znanje in se 
usposablja za samostojno pravniško delo v okviru državnega tožilstva ter pripravlja na 
pravniški državni izpit.

Delovne naloge državnotožilskega pripravnika so opredeljene v 13. členu Pravilnika o 
državnotožilskem pripravništvu (Ur.l. RS, št. 39/2018).
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Prijava mora vsebovati:
1. življenjepis na CV obrazcu, 
2. izpis ocen opravljenih izpitov in diplome,
3. izjavo kandidata, da

– je državljan Republike Slovenije,
– da ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po 

uradni dolžnosti in da ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest 
mesecev,

– da zoper njega ni bila vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega 
dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti.

4. izjavo, da za namen tega natečajnega postopka dovoljuje Okrožnemu državnemu tožilstvu 
na Ptuju, da si pridobi podatke iz 3. točke iz uradnih evidenc.

V primeru, da kandidat z vpogledom v uradne evidence ne soglaša, bo moral sam predložiti 
ustrezna dokazila.

Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi kratek življenjepis ter da kandidat v njej poleg formalne 
izobrazbe navede tudi druga znanja in veščine, ki jih je pridobil.

Pri izbiri se bodo upoštevali zlasti naslednji kriteriji:
 splošni študijski uspeh in posebna priznanja s tega področja,
 študijski uspeh pri kazenskopravnih predmetih in pri predmetih, ki so pomembni za 

državnotožilsko službo,
 dosežki na drugih področjih,
 pripravljenost za nadaljnje delo na državnem tožilstvu in
 osebni vtis kandidata na razgovoru.

Komisija lahko v postopku javnega natečaja določi še druge kriterije, na podlagi katerih izmed 
kandidatov izbere najbolj strokovno usposobljenega za opravljanje državnotožilskega 
pripravništva in za nadaljnje delo v državnotožilski službi.

V izbirni postopek se ne uvrsti kandidat, ki ne izpolnjuje natečajnih pogojev.

Državnotožilski pripravnik se sprejme v delovno razmerje na Okrožnem državnem tožilstvu 
na Ptuju za določen čas dveh (2) let, s polnim delovnim časom, od tega opravlja izbirno 
usposabljanje pri državnem tožilstvu šestnajst mesecev, osem mesecev pa opravlja sodniško 
pripravništvo v okviru izobraževanja, ki ga zagotavlja delodajalec. 

Kandidat vloži prijavo v pisni obliki (na priloženem obrazcu Vloga za zaposlitev) in jo pošlje v 
zaprti ovojnici z označbo: »za javni natečaj-državnotožilski pripravnik« na naslov: Okrožno 
državno tožilstvo na Ptuju, Vodnikova ulica 2, Ptuj in sicer do 7. 9. 2021 (zadnji dan oddaje 
priporočeno po pošti). Za pisno prijavo se šteje tudi elektronska oblika, poslana na elektronski 
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naslov: odtpt@dt-rs.si, pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom.

O izbiri pripravnika bo izdan sklep, ki bo vročen izbranemu kandidatu, ostalim kandidatom pa 
bo vročen sklep, da niso bili izbrani.

Informacije o izvedbi javnega natečaja dobite v kadrovski službi, tel. št. 02 787 90 60. 

Obvestilo o končanem javnem natečaju bo objavljeno na spletni strani Vrhovnega državne 
tožilstva RS, Trg OF 13, Ljubljana: https://www.dt-rs.si/zaposlitve.

Opomba: v besedilu natečaja uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični obliki, so 
uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške.

mag. Janja BERNARD KORPAR 
višja državna tožilka 

vodja tožilstva 
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