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ZADEVA: izvajanje šestega odstavka 87. člena ZJU
Glede na to, da Ministrstvo za javno upravo prejema številna vprašanja tako predstojnikov kot tudi
posameznih javnih uslužbencev glede izvedbe šestega odstavka 87. člena ZJU, ki omogoča, da se
lahko za nazive tretjega kariernega razreda določi kot pogoj najmanj višja izobrazba, pridobljena v
okviru sistema visokošolskega izobraževanja po višješolskih programih, sprejetih pred 1. januarjem
1994, in ustrezno število let delovnih izkušenj, v nadaljevanju posredujemo naslednje pojasnilo:
Navedeno določbo ZJU je treba brati v povezavi z drugim odstavkom 53. člena 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, 33/08, 66/08), ki določa:
(2) Na delovna mesta, na katerih se opravljajo naloge v nazivih tretjega kariernega razreda,
so lahko premeščeni tudi uradniki, ki izpolnjujejo pogoje iz šestega odstavka 87. člena Zakona
o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07 - uradno prečiščeno besedilo) ter imajo:
- najmanj 10 let delovnih izkušenj za imenovanje v naziv devete stopnje in
- najmanj 12 let delovnih izkušenj za imenovanje v naziv osme stopnje.
Zahtevane delovne izkušnje iz tega odstavka morajo biti pridobljene na delovnih mestih z
zahtevano višješolsko izobrazbo v organih državne uprave, pravosodnih organih in v upravah
lokalnih skupnosti.

Pri tem je seveda treba upoštevati, da gre za možnost, ki jo lahko predstojnik ob upoštevanju
izpolnjevanja pogojev (primerljivost zahtevnosti nalog, izpolnjevanje pogojev javnega uslužbenca
glede vrste izobrazbe in delovnih izkušenj), uporabi, in ne za pravico javnega uslužbenca, da je
premeščen na tako delovno mesto.
V primeru, da predstojnik sprejme odločitev o realizaciji določbe ZJU in uredbe v aktu o sistemizaciji
delovnih mest, pa je treba najprej ustrezno sistemizirati delovno mesto, in sicer gre za delovno mesto
SVETOVALEC, kjer je treba kot pogoje navesti pogoje, ki jih določa uredba o notranji organizaciji,
in sicer.
DELOVNO MESTO: SVETOVALEC
Naziv

Stopnja
naziva

Predpisana izobrazba

Zahtevane
izkušnje

delovne

Svetovalec III

IX

najmanj višja izobrazba v skladu s
šestim odstavkom 87. člena ZJU

najmanj 10 let na DM z
zahtevano višješolsko
izobrazbo v organih
državne
uprave,
pravosodnih organih in
v upravah lokalnih
skupnosti

Svetovalec II

VIII

najmanj višja izobrazba v skladu s
šestim odstavkom 87. člena ZJU

najmanj 12 let na DM z
zahtevano višješolsko
izobrazbo v organih
državne
uprave,
pravosodnih organih in
v upravah lokalnih
skupnosti

Svetovalec I

VII

najmanj višja izobrazba v skladu s
šestim odstavkom 87. člena ZJU

V naziv svetovalec I bo javni uslužbenec ob izpolnjevanju pogojev za napredovanje v višji naziv,
določenih v uredbi o napredovanju v nazive, lahko napredoval.
Glede možnosti sistemizacije navedenega delovnega mesta v MFERAC sporočamo, da bo aplikacija
to omogočila, vendar so zaradi uveljavljanja novega plačnega sistema sedaj prioritete glede dopolnitev
in nadgradnje sistema usmerjene v to področje. Ne glede na to pa je po zagotovilih strokovnih
sodelavcev MFERAC sistemizacija takega delovnega mesta že možna, vendar z opombo. Če bi v
zvezi s tem nastopile težave, jih bodo strokovni sodelavci na MFERAC pomagali razrešiti.
Glede določitve plačnega razreda uradniku, ki bo premeščen na tako delovno mesto, pa je treba ravnati
v skladu z dopisom MJU: Izvajanje 6. odstavka 87. člena ZJU v povezavi s 14. členom ZSPJS,
številka: 0100-129/2008/1 z dne 26.6.2008.

S spoštovanjem
Dr. Gregor Virant
minister
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reprezentativni sindikati v državni upravi

