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Zadeva: Poziv k preverjanju pogojev za napredovanje v plačnih razredih pred napredovanji na
zahtevnejša delovna mesta s spremembo tarifnega razreda v izogib prikrajšanjem pripadnikov
SV ob napredovanjih
Zveza: Uredba o spremembah Uredbe vlade o napredovanju javnih uslužbencev v plačnih razredih
Uradni list RS, št. 121/21 z dne 23.7.2021
Spoštovani.
V SVS smo ugotovili, da pri pripadnikih Slovenske vojske (enako velja za vse javne uslužbence) prihaja
do prikrajšanj za napredovanja v plačnih razredih, še posebej zaradi spremembe Uredbe vlade o
napredovanju javnih uslužbencev v plačnih razredih v juliju 2021. Do prikrajšanj prihaja in bo do njih
prihajalo, če se postopek izvajanja ugotavljanja pogojev za napredovanje ne bo spremenil.
Datum možnega napredovanja v plačnih razredih določa za vsakega javnega uslužbenca datum zadnjega
napredovanja v plačnih razredih, kateremu se prišteje tri leta napredovalnega obdobja. Uredba vlade
določa datum, do kdaj se vsako leto izvede postopek preverjanja izpolnjevanja pogojev. Uredba vlade
ne določa presečnega datuma, na katerega bi se ugotavljalo izpolnjevanje pogojev za napredovanje na
določen datum v letu, določa le, do katerega datuma se mora izvesti ugotavljanje izpolnjevanja pogojev
za napredovanje. Uredba vlade ne more podaljševati napredovalnega obdobja posameznemu javnemu
uslužbencu z določanjem datuma do kdaj se naj ugotavljanje pogojev za napredovanje v letu izvede.
Iztek napredovalnega obdobja določa zakon s tem, ko določa, da javni uslužbenec napreduje vsaka tri
leta, kot napredovalno obdobje pa se šteje čas od zadnjega napredovanja v višji plačni razred. Datum
možnega napredovanja posameznega javnega uslužbenca dejansko določa njegovo zadnje
napredovanje, kateremu se prišteje tri leta napredovalnega obdobja.
Do prikrajšanj prihaja pri vseh napredovanjih v višji naziv ob spremembi tarifnega razreda, v obdobju
med 1. aprilom in 1. decembrom, če se napredovanemu napredovalno obdobje izteče 1. aprila v letu
napredovanja. Pripadniki so prikrajšani zato, ker po izteku napredovalnega obdobja (1. april) ne
napredujejo zaradi napredovanja v višji naziv ob spremembi tarifnega razreda pred 15. novembrom in
se za njih sploh ne ugotavlja izpolnjevanje pogojev za napredovanje v plačnih razredih, ker jim z dnem
napredovanja v nazivu prične teči novo napredovalno obdobje in posledično 15. novembra ne bodo imeli
pogojev za napredovanje, čeprav so jih imeli ob izteku njihovega napredovalnega obdobja do dne
premestitve na zahtevnejše delovno mesto.
V primeru našega člana vojaka II, ki je s 1.6.2022 napredoval v naziv poddesetnika se je izkazalo, da je
za dva plačna razreda ob napredovanju prikrajšan, ker se zanj ni ugotavljalo pogojev za napredovanje
na dan 1.4.2022 ko mu je izteklo napredovalno obdobje, njegovo zadnje napredovanje v plačnih razredih
je bilo 1.4.2019, 15. novembra pa ne bo imel pogojev za napredovanje, ker mu je napredovalno obdobje
pričelo teči na novo s 1.6.2022. Ker je na datum 1.4.2022 imel vse pogoje za napredovanje za dva plačna
razreda (15 točk) in do 1.6.2022 ni napredoval, bi bilo zanj ugodneje, da ne bi napredoval v
poddesetnika, ker bi imel brez napredovanja en plačni razred več kot ga ima sedaj. Njegov večleten trud
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z izobraževanjem za pridobitev V. stopnje izobrazbe in odlične službene ocene v zadnjih treh letih za
napredovanje so bile zaman oziroma je zaradi napredovanja v višji naziv poddesetnika kaznovan z nižjo
plačo za en plačni razred.
Zaradi opisanih prikrajšanj vas pozivamo, da v bodoče za vse pripadnike preverite pogoje za
napredovanje (iztek 3 letnega napredovalnega obdobja in ostale pogoje) pred napredovanji v nazivu, ki
predstavljajo spremembo tarifnega razreda.
Žalostno je, da bo vojak iz opisanega primera moral v tožbo, da bo deležen zasluženega napredovanja, saj po
našem pojasnjevanju odgovornim z njimi ni bilo možno doseči spremembe v postopku napredovanja v plačnih
razredih in v višji naziv za vojaka.

S spoštovanjem,
Gvido Novak
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