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Datum:  11.3.2011  
 
Zadeva:  Strokovni izpit iz upravnega postopka 
 
 
Prejeli smo vaš email z vprašanjem ali se vam prizna strokovni izpit iz upravnega postopka 
glede na to, da ste opravili izpit pri dr. Jerovšku v okviru magisterskega študija. 
 
Pravne podlage za priznanje strokovnega izpita iz upravnega postopka so sledeče:  
  
Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 
126/07) v 42. členu določa, da pogoj strokovnega izpita iz upravnega postopka izpolnjuje 
oseba, ki je do uveljavitve tega zakona, to je do 15. 1. 2008, opravila strokovni izpit ali preizkus 
znanja, katerega sestavni del je tudi splošni upravni postopek. 
 
Strokovni izpit iz upravnega postopka je določen z Uredbo o izobrazbi, ki jo morajo imeti 
zaposleni za vodenje in odločanje v upravnem postopku in o strokovnem izpitu iz upravnega 
postopka (Uradni list RS, št. 29/00, 66/04, 17/06) in Pravilnikom o opravljanju strokovnega izpita 
iz upravnega postopka (Uradni list RS,št. 63/03). Oba predpisa določata tudi možnost oprostitve 
oz. priznanja izpita, in sicer: 
-izpita ne opravlja zaposleni, ki je opravil strokovni izpit po zakonu o pripravništvu, strokovnih 
izpitih in izpopolnjevanju strokovne izobrazbe delavcev v državni upravi in pravosodju (17. člen 
uredbe), 
-kandidat, ki je opravil strokovni izpit v skladu z drugimi predpisi ne opravlja izpita, če je v 
programu strokovnega izpita tudi splošni upravni postopek in je ta program enake vsebine kot 
program po pravilniku (25. člen pravilnika). 
 
Glede na navedeno ni pravne podlage za priznavanje izpitov opravljenih v okviru do in 
podiplomskega študija kot strokovnih izpitov, ki so določeni kot pogoj za zasedbo delovnega 
mesta oziroma za opravljanje določenega dela. 
 
Z Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, 
št. 8/10) je bil spremenjen 31. člen tako da določa, da strokovnega izpita iz upravnega postopka 
ni potrebno imeti že ob zasedbi delovnega mesta za katerega je določen kot pogoj strokovni 

 



 

izpit iz upravnega postopka, ampak ga je mogoče opraviti v roku treh mesecev od sklenitve 
delovnega razmerja. 
 
S spoštovanjem, 
 
 
Pripravila: 
Helena Kavčič, univ. dipl. prav                                         Mojca Ramšak Pešec 
višja svetovalka II                                         Generalna direktorica 
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- naslovu 


