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Zadeva:  Določitev položajnega dodatka v primeru, ko sta na istem delovnem  
                          mestu za potrebe uvajanja v delo zaposlena dva javna uslužbenca  
 
 
 
Uredba o notranji organizaciji, sistemizaciji, delovnih mestih in nazivih v organih javne uprave in 
v pravosodnih organih (Uradni list RS, št. 58/03 in nadaljnje spremembe) v tretjem odstavku 45. 
člena določa, da lahko za potrebe uvajanja v delo na istem delovnem mestu delata dva javna 
uslužbenca, vendar ne več kot 1 mesec. 
 
Uredba o kriterijih za določitev višine položajnega dodatka za javne uslužbence (Uradni list RS, 
št. 85/10), v prvem odstavku 3. člena določa, da je položajni dodatek del plače, ki pripada 
javnemu uslužbencu, ki izvršuje pooblastila v zvezi z vodenjem, usklajevanjem ali izvajanjem 
dela kot vodja notranje organizacijske enote, vrednotenje teh nalog pa ni vključeno v osnovno 
plačo delovnega mesta.  
 
Glede na to, da Uredba o notranji organizaciji, sistemizaciji, delovnih mestih in nazivih v organih 
javne uprave in v pravosodnih organih opredeljuje, da gre v primeru, ko na istem delovnem 
mestu delata dva javna uslužbenca, za uvajanje enega javnega uslužbenca, to pomeni, da javni 
uslužbenec, ki je na uvajanju, samostojno ne izvršuje nalog. Izhajajoč iz navedenega ni možno, 
da bi javni uslužbenec, ki je na uvajanju, samostojno izvrševal pooblastila v zvezi z vodenjem 
notranje organizacijske enote in zaradi tega tudi ne more biti upravičen do položajnega dodatka. 
Ko bo javni uslužbenec, ki je na uvajanju, dejansko samostojno izvrševal pooblastila v zvezi z 
vodenjem, usklajevanjem ali izvajanjem dela kot vodja notranje organizacijske enote, bo, ob 
izpolnjevanju pogojev iz Uredbe o kriterijih za določitev višine položajnega dodatka, upravičen 
do položajnega dodatka. 
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