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Zadeva: Pojasnilo v zvezi z vsebino programa pravniskega drzavnega izpita
Zveza: vas dopis z dne 17. 2. 2011
Ministrstvo za javno upravo nam je posredovalo vas dopis, s katerim zaprosate za pojasnilo 0
tem, ali je v obdobju od leta 1972 do 1980 program, po katerem so kandidati opravili danasnji
pravniski drzavni izpit, zajemal tudi vsebine, ki zadoscajo danasnjim vsebinam strokovnega
izpita iz upravnega postopka po programu za visjo in visoko strokovno ter univerzitetno
izobrazbo. V zvezi stem vas zanima, ali se za kandidate, ki so v navedenih letih opravili
pravniski drzavni izpit, steje, da imajo opravljen strokovni izpit iz upravnega postopka skladno z
dolocbami veljavnega Zakona 0 splosnem upravnem postopku.
Veljavni Zakon 0 pravniskem drzavnem izpitu (Ur. I. AS, st. 83/03-UPB1 in 111/07; v
nadaljevanju ZPDI) v 27. clenu doloca, da se na ustnem delu pravniskega drzavnega izpita
preverja tudi usposobljenost kandidata na podrocju upravnega prava, upravnega postopka in
upravnega spora. Navedeno podrocje je natancneje opredeljeno v 3. tocki Priloge Pravilnika a
programu sodniskega pripravnistva in pravniskem drzavnem izpitu (Ur. I. AS, st. 86/03, 50/04,
56/05, in 26/08) in sicer na naslednji nacin:
"3. upravno pravo in upravni postopek ter upravni spar
3.1. upravno pravo
3.1.1. temeljni pojmi upravnega prava
3.2. upravni postopek (zlasti temeljni pojmi, postopek, izvrsba)
3.3. upravni spar
3.3.1. pristojnost in organizacija sodisc
3.3.2. postopek v upravnem sporu".
Glede na navedena predpisa menimo, da osebi, ki ima opravljen pravniski drzavni izpit, ni treba
posebej opravljati se strokovnega izpita iz upravnega postopka, saj je ze na podlagi
pravniskega drzavnega izpita usposobljena za vodenje in odlocanje v upravnih postopkih.
V skladu s 34. clenom ZPDI je z izpitom po dolocbah tega zakona, torej s pravniskim drZavnim
izpitom, izenacen pravosodni izpit in z njim izenaceni izpiti po doslej veljavnih predpisih. Od leta
1972 do 1980 je obravnavano podrocje urejal Zakon a pravosodnem izpitu (Ur. I. SRS, st.
26/72), na podlagi katerega so diplomirani pravniki, ki so zeleli pridobiti z zakonom predpisane
pogoje za opravljanje dolo¢enih dolinosti na podrocju pravosodja, opravljali pravosodni j;;:pit.

Glede na to, da po nasem mnenju osebi, ki ima opravljen sedanji pravniski drzavni izpit, ni treba
opravljati strokovnega izpita iz upravnega postopka, in glede na to, da je pravosodni izpit po 34.
clenu ZPDI izenacen s sedanjim pravniskim driavnim izpitom, menimo, da ni razloga, da bi
morale osebe, ki so opravile navedeni pravosodni izpit, opravljati se poseben strokovni izpit iz
upravnega postopka.

Poslati v vednost:
- Ministrstvu za javno upravo; gp.mju@gov.si

