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Številka:  06040-47/2014/2 
Datum:  3. 10. 2014 
 
Zadeva:  Priznanje strokovnega izpita iz upravnega postopka 
 
 
Prejeli smo vaše vprašanje, ali se vam prizna strokovni izpit iz upravnega postopka glede na to, 
da ste v uspešno zaključenem visokošolskem študiju opravili več izpitov iz področja upravnega 
postopka in upravnega spora ter upravnega prava. 
 
V skladu z 31. členom Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 80/99 in 
spremembe) lahko upravni postopek vodi in o njem odloča oseba, ki izpolnjuje pogoje glede 
izobrazbe in strokovnega izpita iz upravnega postopka. 
 
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 podrobneje določen z Uredbo o izobrazbi in 
strokovnem izpitu za vodenje in odločanje v upravnem postopku (Uradni list RS, št. 12/13). 
Navedena uredba v 36. členu glede izpitne prevedbe določa tudi: 
 

(2) Osebam, ki so opravile strokovni izpit za višjo ali visoko strokovno ter univerzitetno 
izobrazbo, katerega sestavni del je tudi upravni postopek, oziroma osebam, ki so 
opravile preizkus strokovne usposobljenosti za dejanja v upravnem postopku po 
Zakonu o pripravništvu, strokovnih izpitih in izpolnjevanju strokovne izobrazbe delavcev 
v državni upravi in pravosodju (Uradni list SRS, št. 35/85 – prečiščeno besedilo in 39/85 
– popr.), se priznava opravljen izpit druge stopnje po tej uredbi. Osebam, ki so v skladu 
z zakonom iz prejšnjega stavka opravile strokovni izpit za srednjo izobrazbo, katerega 
sestavni del je bil splošni upravni postopek, se priznava opravljen izpit prve stopnje po 
tej uredbi.  

 

  



 

 

Upoštevaje navedeno ni pravne podlage za priznavanje izpitov, opravljenih v okviru do- in 
podiplomskega študija, kot strokovnega izpita iz splošnega upravnega postopka, ki je določen 
kot pogoj za zasedbo delovnega mesta oziroma za opravljanje določenega dela. 
 
S spoštovanjem, 
 
 
                                                 Mojca Ramšak Pešec 
                  generalna direktorica  
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