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ZADEVA: dodatek za specializacijo 
 
Na Ministrstvo za javno upravo ste posredovali vprašanje ali državni pravniški izpit šteje kot 
specializacija, pri čemer navajate, da ta izpit ni določen kot pogoj za zasedbo delovnega mesta  
svetovalca za splošne in pravne zadeve. 
 
Državni pravniški izpit je urejen v Zakonu o pravniškem državnem izpitu (Uradni list RS, št. 
8/03 in 111/07) in pomeni strokovni izpit, ki ga opravlja kandidat po zaključenem sodniškem 
pripravništvu oziroma usposabljanju na sodišču.  
 
V zvezi s specializacijo najprej pojasnjujemo, da ZSPJS v 23. členu ureja dodatke, kjer je tudi 
določeno, da javnim uslužbencem med drugim pripada tudi dodatek za specializacijo, 
magisterij ali doktorat, če to ni pogoj za zasedbo delovnega mesta, pri čemer je višina teh 
dodatkov določena s Kolektivno pogodbo za javni sektor (Uradni list RS, št. 86/2008, 3/2009, 
16/2009, 23/2009, 33/2009, 48/2009, 91/2009 in 31/2010). KPJS v 37. člen določa, da 
dodatek za specializacijo po končanem univerzitetnem izobraževanju, znanstveni magisterij 
ali doktorat pripada javnim uslužbencem v primeru, da izobrazba, pridobljena s specializacijo, 
magisterijem ali doktoratom v veljavnem aktu o sistemizaciji delovnih mest ni opredeljena 
kot pogoj za zasedbo določenega delovnega mesta ali za pridobitev naziva, če je 
specializacija, magisterij oziroma doktorat pridobljen na poklicnem področju, za katerega je 
javni uslužbenec sklenil delovno razmerje oziroma opravlja delo. 
 
Iz navedene določbe KPJS je razvidno, da gre za dodatek za pridobljeno izobrazbo, ki jo je 
možno pridobiti v okviru sistema visokošolskega izobraževanja in ki ni pogoj za zasedbo 
delovnega mesta. Taka izobrazba, torej specializacija, je v skladu z uredbo, ki ureja 
klasifikacijski sistem izobraževanja in usposabljanja, uvrščena na določeno raven, enako kot 
druge vrste izobrazbe. 
 
Državni pravniški izpit ne šteje kot specializacija in posledično vam torej tudi ne pripada 
dodatek za specializacijo, določen v 37. členu KPJS. 
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