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Zadeva:  Dodatek za magisterij- II. bolonjska stopnja 
Zveza:                     
 
 
Prejeli smo vaš e-dopis, v katerem sprašujete, ali zaposlenemu v državni upravi pri obračunu 
plače pripada dodatek za opravljen magisterij – II. bolonjska stopnja. Glede na posredovane 
informacije pojasnjujemo: 
 
V prvem odstavku 37. člena Kolektivne pogodbe za javni sektor (KPJS - Uradni list RS, št. 
57/08) je določeno: 

»Dodatek za specializacijo po končanem univerzitetnem izobraževanju (prejšnja v ZSPJS), 
znanstveni magisterij ali doktorat pripada javnim uslužbencem v primeru, da izobrazba, 
pridobljena s specializacijo, magisterijem ali doktoratom v veljavnem aktu o sistemizaciji 
delovnih mest ni opredeljena kot pogoj za zasedbo določenega delovnega mesta ali za 
pridobitev naziva, če je specializacija, magisterij oziroma doktorat pridobljen na poklicnem 
področju, za katerega je javni uslužbenec sklenil delovno razmerje oziroma opravlja delo«.  

V Razlagi Kolektivne pogodbe za javni sektor (Uradni list RS, št. 16/2009) z dne 27.2.2009, je 
določeno: 

»Šteje se, da je specializacija, znanstveni magisterij ali doktorat pridobljen na poklicnem 
področju, za katerega je javni uslužbenec sklenil pogodbo o zaposlitvi ali opravlja delo, če je 
pridobljen iz smeri strokovne izobrazbe, ki se zahteva za opravljanje dela ali iz druge smeri 
strokovne izobrazbe, ki je po presoji delodajalca povezana z vsebino dela, ki ga opravlja javni 
uslužbenec.  

Dodatki za specializacijo, znanstveni magisterij in doktorat se med seboj izključujejo.  

V primeru, da ima javni uslužbenec več naslovov različnih stopenj, mu pripada dodatek, ki je 
zanj ugodnejši.  

Dodatek za specializacijo, znanstveni magisterij ali doktorat ne pripada javnemu uslužbencu v 
primeru, da ima javni uslužbenec še enega ali več naslovov iste stopnje, kot je zahtevano v aktu 
o sistemizaciji za zasedbo delovnega mesta«. 

 
 
  

 



 

Iz navedenega izhaja, da dodatek za znanstveni magisterij pripada javnim uslužbencem v 
primeru, da izobrazba, pridobljena z magisterijem v veljavnem aktu o sistemizaciji delovnih mest 
ni opredeljena kot pogoj za zasedbo določenega delovnega mesta ali za pridobitev naziva, če je  
magisterij pridobljen na poklicnem področju, za katerega je javni uslužbenec sklenil delovno 
razmerje oziroma opravlja delo.  

To pomeni, da javnim uslužbencem, ki imajo opravljen magisterij II. bolonjske stopnje, ne 
pripada dodatek za magisterij. 

 
S spoštovanjem, 
 
 
   Pripravil/a: 
Saša Kozlevčar                                         Mojca Ramšak Pešec 
Višja svetovalka I                                         Generalna direktorica 
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