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Zadeva:  Obvezno usposabljanje za imenovanje v naziv in strokovni izpit iz 

upravnega postopka 
 
 
Na Ministrstvu za javno upravo smo v zadnjem času prejeli več vprašanj, povezanih z obveznim 
usposabljanjem za imenovanje v naziv, ki ga Zakon o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 
56/02, 110/02, 2/04, 23/05, 62/05, 75/05, 113/05, 21/06, 68/06,131/06,33/07, 65/08, 69/08, 
69/08) ureja v 89. členu ter v zvezi z strokovnim izpitom iz upravnega postopka, ki je opredeljen 
v 31. členu Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 80/99, 70/00, 52/02, 
73/04, 119/05, 105/06, 126/07, 65/08 in 8/10).  
 
Ugotavljamo, da organi v okviru podatkov o pogojih za opravljanje dela, ki jih mora vsebovati 
besedilo objave javnega natečaja, pogosto navajajo: 
 
- da morajo kandidati ob prijavi na javni natečaj imeti opravljeno obvezno usposabljanje za 
imenovanje v naziv, pri čemer pa ne navedejo, da je usposabljanje možno opraviti najpozneje v 
enem letu od sklenitve pogodbe o zaposlitvi oziroma  
- da morajo kandidati ob prijavi na javni natečaj imeti opravljen izpit iz upravnega postopka, pri 
čemer pa ne navedejo, da se izpit lahko opravi najkasneje v treh mesecih od sklenitve 
delovnega razmerja.  
 
Ugotavljamo tudi, da v izbirnih postopkih prihaja celo do tega, da se že opravljeno 
usposabljanje za imenovanje v naziv oziroma izpit iz upravnega postopka točkuje kot merilo za 
izbiro.  
 
S tem dopisom vas posebej opozarjamo, da je takšno ravnanje napačno, saj Zakon o javnih 
uslužbencih v 89. členu določa, da mora javni uslužbenec usposabljanje, na katero ga napoti 
predstojnik, opraviti po imenovanju v naziv, in sicer najpozneje v enem letu od sklenitve 
pogodbe o zaposlitvi. Udeležba na usposabljanju iz 89. člena Zakona o javnih uslužbencih je za 
javne uslužbence obvezna in šteje med redne delovne obveznosti, za strokovni izpit iz 
upravnega postopka pa v skladu z 31. členom Zakona o splošnem upravnem postopku velja, da 
ga mora oseba opraviti najkasneje v treh mesecih od sklenitve delovnega razmerja. Glede na 
to, da zakon usposabljanje oziroma opravljanje izpita omogoča v določenem času po sklenitvi 
delovnega razmerja, morajo vsi kandidati ne glede na opravljeno usposabljanje oziroma izpit biti 
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v enakem položaju, to pa pomeni, da niti usposabljanja, niti izpita iz upravnega postopka v 
postopku javnega natečaja ni mogoče opredeliti kot merilo za izbiro.  
 
 
S spoštovanjem, 
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