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ZADEVA: Napredovanje v višji plačni razred v primeru začasne premestitve
Zveza: Vaš e-mail z dne 11.5.2009
Spoštovani,
glede Vašega e-maila, ki ste ga poslali na Ministrstvo za javno upravo in v katerem izpostavljate
vprašanje glede napredovanja v višji plačni razred v času začasne premestitve, Vam v nadaljevanju
pojasnjujemo:
Začasna premestitev je možna v skladu s petim odstavkom 147. člena Zakona o javnih uslužbencih
(Uradni list RS, št. 63/07-UPB3 in 65/08; v nadaljevanju besedila: ZJU).
Če pride do tovrstne premestitve, potem se uradnika ne imenuje v višji naziv, določijo pa se mu pravice
glede na višji naziv, v katerem se naloge na tem delovnem mestu lahko opravljajo. Seveda pa je tudi v
tem primeru treba upoštevati tretji odstavek 147. člena ZJU, ki določa, da se pravice lahko določijo glede
na najnižji naziv, v katerem se naloge na delovnem mestu, na katerega je uradnik začasno premeščen,
lahko opravljajo.
Glede na začasno naravo tega inštituta je treba upoštevati dejstvo, da so tudi osnovna plača in druge
pravice, ki iz tega izhajajo začasnega značaja. To pa pomeni, da po izteku obdobja začasne premestitve,
javni uslužbenec ponovno opravlja naloge na delovnem mestu, na katerem jih je opravljal pred začasno
premestitvijo in se mu glede na to delovno mesto ponovno aktivirajo pravice iz delovnega razmerja.
V zvezi z napredovanjem v višji plačni razred do katerega bi javni uslužbenec bil upravičen, če bi naloge
opravljal na delovnem mestu pred začasno premestitvijo menimo, da to napredovanje ne more začeti
učinkovati šele z vrnitvijo na to delovno mesto. Gre namreč za zagotavljanje kontinuitete, v katero po
našem mnenju z začasnimi premestitvami ni možno posegati, saj bi glede na dejstvo, da se bo javni
uslužbenec po izteku obdobja začasne premestitve vrnil na delovno mesto pred začasno premestitvijo
zaradi časovnega zamika napredovanja bil oškodovan pri osnovni plači. Ob tem velja posebej opozoriti,
da je zaradi začasne narave inštituta tovrstne premestitve treba upoštevati dejstvo, da javni uslužbenec
mora biti ocenjen za delo v preteklem letu, torej za naloge, ki jih je opravljal na delovnem mestu pred
začasno premestitvijo. Dejstvo, da ocene ni prejel, ker je npr. premestitev bila izpeljana pred 15. marcem,
ki velja kot najkasnejši datum, do katerega je javnega uslužbenca treba oceniti za preteklo leto, torej ne
preprečuje učinkovanja napredovanja v višji plačni razred s 01. aprilom tekočega leta, kot to tudi sicer
določa Uredba o napredovanju javnih uslužbencev v plačne razrede.
V konkretnem primeru bi javnega uslužbenca najkasneje do 15. marca bilo treba seznaniti z oceno
delovne uspešnosti za delo na delovnem mestu pred premestitvijo, potem pa mu skladno z določili
Uredbe o napredovanju javnih uslužbencev v plačne razrede izdati obvestilo z aneksom k pogodbi o
zaposlitvi, v katerem bi bilo določeno, da na delovnem mestu pred premestitvijo s 01. aprilom napreduje
v 30. plačni razred. Zaradi začasne narave tovrstne premestitve je povezavo med »stalnim« in »začasnim«
delovnim mestom treba obravnavati kot celoto, v smislu, da napredovanje v višji plačni razred na

»stalnem« delovnem mestu neposredno vpliva na določitev plačnega razreda na »začasnem« delovnem
mestu.
Glede na navedeno je v konkretnem primeru, upoštevaje drugi stavek prvega odstavka 19. člena ZSPJS,
na »začasnem« delovnem mestu v VI. tarifnem razredu policistu treba določiti 31. plačni razred, če je
takšen plačni razred glede na pravila o najvišjem možnem številu napredovanj v konkretnem nazivu
oziroma na delovnem mestu možno doseči. V tem primeru se s policistom sklene aneks k pogodbi o
zaposlitvi, saj gre za spremembo plačnega razreda. Ker določitev višjega plačnega razreda ni posledica
napredovanja v višji plačni razred na »začasnem« delovnem mestu, ob vrnitvi na »stalno« delovno mesto
ni možno uporabiti prvega odstavka 20. člena ZSPJS, temveč se po izteku obdobja začasne premestitve
avtomatično aktivira 30. plačni razred, ki ga je dosegel z napredovanjem na »stalnem« delovnem mestu.
S spoštovanjem,
Mojca Ramšak Pešec
GENERALNA DIREKTORICA
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