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ZADEVA:

Izvajanje novega plačnega sistema – določitev plačnega razreda tajnicam
funkcionarjev in direktorjev ob zaposlitvi

Na Ministrstvo za javno upravo so naslovljena številna vprašanja, ki se nanašajo na določitev plačnega
razreda tajnicam funkcionarjev in tajnicam direktorjev ob novi zaposlitvi. Da bi zagotovili enoten pristop
v tej zvezi, predlagamo, da upoštevate naslednje pojasnilo:
Ministrstvo za javno upravo je na organe naslovilo dopis, v katerem je pojasnilo, kako ravnati v primerih,
ko gre za prevedbo in uvrstitev v nove plačne razrede tajnic na novem delovnem mestu tajnic
funkcionarjev in direktorjev (številka dopisa: 100-504/2008/17 z dne 31.07.2008). Pri sklenitvi pogodbe o
zaposlitvi za ta delovna mesta v novem plačnem sistemu je za pravilno določitev plačnega razreda in
zneska odprave nesorazmerja prav tako treba izhajati iz citiranega dopisa z dne 31.07.2008.
Navedeno pomeni, da bo oseba, ki na novo sklene delovno razmerje, plačni razred, določen v kolektivni
pogodbi za konkretno delovno mesto tajnice funkcionarja ali direktorja, pridobila skozi postopek oziroma
način odprave nesorazmerja (50. člen KPJS). Za določitev pravilnega zneska odprave nesorazmerja je
treba torej na eni strani upoštevati prevedbo »navadnega« delovnega mesta Tajnica V/I iz Uredbe o
notranji organizaciji, sistemizaciji, delovnih mestih in nazivih v organih javne uprave in pravosodnih
organih, po drugi strani pa nov plačni razred za konkretno delovno mesto funkcionarja ali direktorja iz
kolektivne pogodbe. Tako se bo npr. nesorazmerje za delovno mesto Tajnica funkcionarja, ki je uvrščeno
v 20. plačni razred, odpravljalo med 14. in 20. plačnim razredom. Ker pa je skladno s 50. členom KPJS
treba nesorazmerje, ki je večje od štirih plačnih razredov odpraviti takoj, se bo v konkretnem primeru
tajnici funkcionarja odpravljalo nesorazmerje med 16. in 20. plačnim razredom, 16. plačni razred pa bo
pridobila takoj ob sklenitvi pogodbe o zaposlitvi.
S spoštovanjem,
Dr. Branko Lobnikar
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