REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA JAVNO UPRAVO

Številka: 100-742/2007/3
Datum: 3. 12. 2007

Zadeva:

Mnenje glede določitve izobrazbe na položajnih delovnih mestih, ki se
opravljajo v nazivu višji svetovalec I/podsekretar

Na Ministrstvu za javno upravo smo prejeli nekaj vprašanj, vezanih na določitev izobrazbe na
položajnih delovnih mestih, ki se opravljajo v nazivu višji svetovalec I/podsekretar.
Skladno s 4. odstavkom 55. 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 in 9/07)se naloge na položaju opravljajo v enem ali dveh zaporednih nazivih. Skladno
s prilogo III se določena položajna delovna mesta lahko opravljajo v nazivih višji svetovalec
I/podsekretar.
Iz 87. člena ZJU izhaja, da sta naziva IV. in III. stopnje naziva različnih kariernih razredov,
zaradi česar se za naziv IV. stopnje zahteva najmanj visoka strokovna izobrazba, za naziv
III. stopnje pa univerzitetna oziroma visoka strokovna s specializacijo ali magisterijem. Pri
tem pa je potrebno upoštevati, da uradnik tudi na položajnem delovnem mestu naloge začne
opravljati v najnižjem nazivu, ki je skladno z določbami navedene uredbe in akta o
sistemizaciji delovnih mest določen za konkretno delovno mesto (četrti odstavek 84. člena
ZJU, osmi odstavek 55. člena uredbe).
Glede na navedeno je torej nesporno, da se kot pogoj za opravljanje nalog na takem
položajnem delovnem mestu zahteva najmanj visoka strokovna izobrazba. Naziv III. stopnje
bo namreč mogoče doseči le z napredovanjem v višji naziv na tem delovnem mestu, medtem
ko je zahtevnost delovnega mesta vezana na najnižji naziv, v katerem se naloge na tem
delovnem mestu lahko opravljajo (torej Višji svetovalec I), za katerega pa 87. člen ZJU jasno
določa, da se zahteva najmanj visoka strokovna izobrazba. V naziv III. stopnje (podsekretar)
je uradnik lahko imenovan, če izpolnjuje pogoje za napredovanje v ta naziv, kar pomeni da
moral imeti univerzitetno oziroma visoko strokovno izobrazbo s specializacijo ali
magisterijem, sicer pa bo naloge na tem delovnem mestu opravljal v nazivu Višji svetovalec I
brez možnosti napredovanja v višji naziv.
Ker je zahteva za opravljanje nalog vezana na najnižji naziv, na katerem se naloge na
delovnem mestu lahko opravljajo, menimo tudi, da je možna uporaba četrtega odstavka 54.
člena Uredbe o notranji organizaciji, sistemizaciji, delovnih mestih in nazivih v organih javne
uprave in v pravosodnih organih, ki določa, da se v konkretnem primeru delovne izkušnje kot
zahteva za zasedbo delovnega mesta oziroma za imenovanje v naziv lahko skrajšajo za
tretjino. Za napredovanje v naziv III. stopnje (Podsekretar) bo uradnik moral izpolnjevati
predpisane pogoje, torej poleg univerzitetne oziroma visoke strokovne izobrazbe s
specializacijo ali magisterijem, tudi zahtevane delovne izkušnje, ki pa se mu kot pogoj za
imenovanje v naziv Podsekretar v konkretnem primeru ne morejo skrajšati.
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S spoštovanjem.
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