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Zadeva:  Predpisana izobrazba za uradniške nazive prvega kariernega razreda

Zakon o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 56/02, 110/02, 2/04, 23/05, 62/05, 113/05, 21/06, 
131/06, 33/07, 65/08 in 69/08, ZJU) v prvem odstavku 87. člena predpisuje izobrazbo za nazive 
prvega kariernega razreda, in sicer določa, da je predpisana izobrazba za te nazive 
univerzitetna izobrazba ali visoka strokovna izobrazba s specializacijo oziroma magisterijem ter 
tudi izobrazba, pridobljena po študijskem programu druge stopnje v skladu z zakonom, ki ureja 
visoko šolstvo. V skladu s to določbo je predpisana izobrazba določena tudi v prilogi I k Uredbi 
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, 33/08, 66/08, 88/08, 8/09, 63/09, 
73/09, 11/10, 42/10, 82/10 in 17/11), in sicer kot pogoj za zasedbo posameznih uradniških 
delovnih mest. 

Za uradniška delovna mesta, ki se opravljajo v nazivih prvega kariernega razreda, uredba tako 
predpisuje univerzitetno izobrazbo ali visoko strokovno izobrazbo s specializacijo oziroma 
magisterijem ter izobrazbo, pridobljeno po študijskem programu druge stopnje. Pri čemer pa 
ugotavljamo, da niti Uredba o uvedbi in uporabi klasifikacijskega sistema izobraževanja in 
usposabljanja (Uradni list RS, št. 46/06) 91/09, 98/09, 107/09, 13/10, 13/10, 59/10, 85/10, 
94/10, 107/10 in 35/11), niti 8. člen Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 
56/02, 72/03, 126/03, 70/04, 53/05, 14/06, 68/06, 1/07, 57/07, 17/08, 58/08, 69/08, 69/08, 
80/08, 120/08, 20/09, 48/09, 91/09, 98/09, 107/09, 13/10, 13/10, 59/10, 85/10, 94/10, 107/10 in 
35/11) magisterija znanosti po visokošolski strokovni izobrazbi (prejšnji) v okviru ravni izobrazbe 
ne opredeljujeta kot samostojne kategorije. 

Glede na to, da so kot šifrant v MFERAC vnesene ravni izobrazbe (oziroma kategorije vrst 
izobrazbe po ravneh izobrazbe KLASIUS-SRV), kot jih opredeljuje prej navedena uredba, med 
njimi pa ni šifre za kombinacijo izobrazbe: visoka strokovna izobrazba z magisterijem, ZJU pa 
tak pogoj določa, prav tako imajo kandidati za zasedbo uradniškega delovnega mesta, ki se 
opravlja v nazivih prvega kariernega razreda, dejansko opravljen magisterij znanosti po 
visokošolski strokovni izobrazbi (prejšnji), menimo, da je opravljen magisterij znanosti po 
visokošolski strokovni izobrazbi (prejšnji), za potrebe določanja oziroma ugotavljanja 
izpolnjevanja pogojev za zasedbo teh delovnih mest, možno šteti kot enakovredno izpolnjevanje 
pogoja tudi v primeru, ko je kot pogoj določena opravljena specializacija po visokošolski 
strokovni izobrazbi (prejšnji). 

Pri tem posebej poudarjamo, da je tako enačenje pogojev glede magisterija znanosti po 
visokošolski strokovni izobrazbi (prejšnji) in specializacije po visokošolski strokovni izobrazbi 
(prejšnji) mogoče le za namen ugotavljanja izpolnjevanja pogojev za zasedbo posameznega 



uradniškega delovnega mesta in v ničemer ne posega v raven izobrazbe, ki jo je kandidat 
pridobil.   

S spoštovanjem,                                                                                                                                                                      

                                                                                                                      
Mojca Ramšak Pešec                                                                                        
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