
POSTOPKI PONOVNEGA PREGLEDA/PRITOŽBE 
 
1. PRITOŽBA 
 
Kandidati, ki menijo, da se je zgodila napaka ali da urad EPSO ni ravnal pravično oziroma ni ravnal v 
skladu s pravili, ki urejajo izbirni postopek, in da so zaradi tega oškodovani, se lahko na vseh stopnjah 
izbirnega postopka pritožijo po postopku, ki je opisan v spodnji razpredelnici: 
 

Postopek Kontaktna točka Rok
1
 

1. Vložitev zahteve za ponovno 
obravnavo  

prek strani s kontaktnimi podatki 
na spletišču urada EPSO  
 

10 koledarskih dni 

2. Vložitev upravne pritožbe na 
podlagi člena 90(2) kadrovskih 
predpisov za uradnike Unije in 
pogojev za zaposlitev drugih 
uslužbencev Unije2 

bodisi po pošti na naslov: 
European Personnel Selection 
Office (EPSO) 
C-25, 1049 Bruxelles/Brussel, 
BELGIQUE/BELGIË,  
bodisi prek strani s kontaktnimi 
podatki na spletišču urada EPSO 

3 meseci 

Po 2. koraku zgoraj (1. korak je neobvezen) ima kandidat naslednjo možnost: 

3. Če je upravna pritožba 
zavrnjena izrecno ali z molkom, 
vložitev pravnega sredstva na 
podlagi člena 270 Pogodbe o 
delovanju Evropske unije in 
člena 91 kadrovskih predpisov3 

Sodišče za uslužbence Evropske 
unije 
Boulevard Konrad Adenauer 
2925 Luxembourg 
 

3 meseci 

 
Kot vsi državljani Evropske unije se lahko tudi kandidati pritožijo pri evropskem varuhu človekovih 
pravic: 
 
Evropski varuh človekovih pravic 
1 avenue du Président Robert Schuman 
CS 30403 
67001 Strasbourg Cedex 

FRANCIJA
4
 

 

2. ZAHTEVA ZA KOREKTIVNE UKREPE 

 
Zahtevo za korektivne ukrepe oziroma za ponovni pregled je treba vložiti v roku desetih 
koledarskih dni, šteto od dneva kandidatovega testa, in sicer s spletnim obrazcem na spletišču 

urada EPSO. 

                                                            
1 Od datuma objave odločitve v kandidatovem računu EPSO. 
2 V zadevo dopisa navedite: referenčno številko izbirnega postopka, svojo številko kandidata ter navedbo (po izbiri) „réclamation 
article 90, paragraphe 2“, „complaint article 90 §2“ ali „Beschwerde Artikel 90, Absatz 2“ (pritožba na podlagi člena 90(2)). 
3 Postopek za vložitev pravnega sredstva in izračun rokov lahko kandidati preverijo na spletni strani Sodišča za uslužbence 
Evropske unije: http://curia.europa.eu/jcms/jcms/T5_5230/. 
4 Vložitev pritožbe pri evropskem varuhu človekovih pravic ne prekine roka iz člena 90(2) in člena 91 kadrovskih predpisov za 

uradnike Unije in pogojev za zaposlitev drugih uslužbencev Unije za vložitev upravne pritožbe ali pravnega sredstva pri Sodišču 

za uslužbence na podlagi člena 270 Pogodbe o delovanju Evropske unije. Prav tako je treba v skladu s členom 2(4) splošnih 

pogojev, ki urejajo opravljanje nalog varuha človekovih pravic, pred vložitvijo pritožbe pri varuhu izčrpati ustrezna pravna 

sredstva v upravnih postopkih pri zadevnih institucijah in organih. Podrobnejše informacije o tem postopku so na voljo na 

spletni strani: http://www.ombudsman.europa.eu/media/sl/default.htm. 

https://europa.eu/epso/application/base/?communication/webform/index&usertype=2&lang=en
http://curia.europa.eu/jcms/jcms/T5_5230/
http://www.ombudsman.europa.eu/sl/atyourservice/couldhehelpyou.faces


V zahtevi je treba obvezno navesti številko kandidata in informacije, ki bodo omogočile prepoznati 
vprašanje oziroma vprašanja, ki po vašem mnenju vsebujejo napako (omeniti je na primer treba 
vsebino in/ali številko vprašanja), ter kolikor je mogoče razložiti, kaj je domnevna napaka.  

Zahtev, ki bodo vložene po roku ali ki ne bodo omogočile prepoznati spornega vprašanja 

oziroma vprašanj, ne bomo upoštevali. 
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