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ZADEVA: pogoji za delovna mesta  
 
Na Ministrstva za javno upravo ste posredovali vprašanje glede izpolnjevanja pogojev za 
delovne mesta v primerih, ko ima posameznik izobrazbo, pridobljeno v skladu z zakonom, ki 
ureja visoko šolstvo, in sicer po t.i. »bolonjskih« programih. 
 
V zvezi s tem vprašanjem vas želimo najprej opozoriti, da pogoje za imenovanje v nazive, ki 
so pogoj za zasedbo uradniškega delovnega mesta, določa Zakon o javnih uslužbencih 
(Uradni list RS, št. 32/06-upb2), in sicer v 87. členu. Pogoji glede stopnje izobrazbe za 
strokovno tehnična delovna mesta pa so razvidni tudi iz Priloge IV Uredbe o notranji 
organizaciji, sistemizaciji, delovnih mestih in nazivih v organih javne uprave in v pravosodnih 
organih (Uradni list RS, št. 58/03, 81/03, 109/03, 22/04, 43/04, (58/04 - popr.), 138/04, 35/05, 
60/05, 72/05, 112/05, 49/06, 140/06, 9/07). 
 
Glede na to, da je Zakon o visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 119/06) v 33. členu na novo 
določil razvrstitev študijskih programov, je Ministrstvo za javno upravo pripravilo predlog 
dopolnitev 87. člena ZJU, ki je v postopku sprejemanja v Državnem zboru. Omenjeni 33. člen 
Zakona o visokem šolstvu (spremenjen s spremembami zakona o visokem šolstvu, Uradni 
list RS, št. 63/04) namreč določa: 
 

33. člen 
(študijski programi za pridobitev izobrazbe) 

 
Študijski programi za pridobitev izobrazbe se razvrščajo v tri stopnje:  

a) prva stopnja  
 – visokošolski strokovni študijski programi,  
 – univerzitetni študijski programi, 

b) druga stopnja 
 – magistrski študijski programi,  

c) tretja stopnja  
– doktorski študijski programi.  
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Upoštevaje novo razvrstitev študijskih programov, se dopolnjeno besedilo 87. člena ZJU v 
delu, ki se nanaša na upoštevanje novih študijskih programov tako glasi: 

87. člen 

(predpisana izobrazba za nazive) 

(1) Predpisana izobrazba za nazive prvega kariernega razreda je univerzitetna izobrazba 
ali visoka strokovna izobrazba s specializacijo oziroma magisterijem; predpisana 
izobrazba za nazive prvega kariernega razreda je tudi izobrazba, pridobljena po 
študijskem programu druge stopnje v skladu z zakonom, ki ureja visoko šolstvo.  

(2) Predpisana izobrazba za nazive drugega in tretjega kariernega razreda je najmanj 
visoka strokovna izobrazba; predpisana izobrazba za nazive drugega in tretjega 
kariernega razreda je tudi najmanj izobrazba, pridobljena po študijskem 
programu prve stopnje v skladu z zakonom, ki ureja visoko šolstvo.  

 
Na podlagi navedenega je torej razvidno, da je za delovna mesta, na katerih se opravljajo 
naloge v nazivih prvega kariernega razreda potrebno imeti izobrazbo, pridobljeno po 
programu druge stopnje, torej magistrski študij. Posamezniki, ki imajo izobrazbo, pridobljeno 
po programih prve stopnje, pa lahko kandidirajo za delovna mesta drugega in tretjega 
kariernega razreda.  
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