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UPRAVNE ENOTE
ZADEVA: spremembe in dopolnitve zakona o splošnem upravnem postopku
V Uradnem listu RS št. 8 z dne 5.2.2010 je bil objavljen Zakon o spremembah in dopolnitvah
zakona o splošnem upravnem postopku (ZUP-G), ki velja od 20. februarja 2010. Med ostalimi
spremembami je tudi sprememba oziroma dopolnitev 31. člena zakona, in sicer z novim
tretjim odstavkom, ki se glasi:
»(3) Strokovni izpit iz upravnega postopka mora oseba opraviti najkasneje v treh
mesecih od sklenitve delovnega razmerja za delovno mesto, kjer je strokovni izpit iz
upravnega postopka določen kot pogoj za zasedbo delovnega mesta.«.
Navedena določba torej pomeni, da je treba za delovna mesta, na katerih javni uslužbenci
opravljajo naloge vodenja in odločanja v upravnem postopku, v skladu zakonom, ki ureja
splošni upravni postopek, v skladu z Uredbo o izobrazbi, ki jo morajo imeti zaposleni za
vodenje in odločanje v upravnem postopku in o strokovnem izpitu iz upravnega postopka
(Uradni list RS, št. 29/00, 66/04, 17/06) ter v skladu s petim odstavkom 53. člena Uredbe o
notranji organizaciji, sistemizaciji, delovnih mestih in nazivih v organih javne uprave in v
pravosodnih organih , priloga I, priloga I.a, priloga II, priloga II.a, priloga III (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) za delovna mesta, na
katerih se opravljajo naloge vodenja upravnega postopka in odločanja v upravnem postopku,
kot pogoj določiti strokovni izpit iz upravnega postopka.
To pomeni, da je treba strokovni izpit kot pogoj za zasedbo delovnega mesta objaviti tudi v
javnem natečaju, kjer je treba v besedilu natečaja navesti, da lahko kandidat, ki tega
strokovnega izpita nima opravljenega, le-tega opravi v roku treh mesecev po sklenitvi
pogodbe o zaposlitvi. V postopku ugotavljanja izpolnjevanja pogojev pa je treba enako
obravnavati kandidate, ki imajo ta pogoj izpolnjen kot tiste, ki strokovnega izpita iz
upravnega postopka nimajo opravljenega. V skladu z zakonom ga namreč lahko, kot je že
navedeno, opravijo v treh mesecih po sklenitvi pogodbe o zaposlitvi. Navedeno pomeni tudi,
da mora javni uslužbenec v primeru premestitve imeti pogoj glede strokovnega izpita iz
upravnega postopka izpolnjen.

Predlagamo, da uskladite akte o sistemizaciji delovnih mest tako, da bo za vsa delovna mesta,
na katerih se opravljajo naloge vodenja in odločanja v upravnem postopku, določen kot pogoj
strokovni izpit iz upravnega postopka. Pri izvajanju postopkov javnih natečajev pa je treba
upoštevati določbo zakona, po kateri je možno ta strokovni izpit opraviti v treh mesecih po
sklenitvi pogodbe o zaposlitvi, kar pomeni, da neizpolnjevanje tega pogoja ne more biti
kriterij za izločanje kandidatov oziroma za njihov neuvrstitev v izbirni postopek.
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