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Napredovanje uradnikov v nazive

V zvezi z napredovanjem uradnikov v višje nazive podajamo naslednji pojasnili:
1. Uredba o napredovanju uradnikov v nazive (Uradni list RS, št. 98/08, 16/09 in 19/10) v prvem
odstavku 5. člena določa, da uradnik napreduje, ko v nazivu iste stopnje, v času od zadnjega
napredovanja, doseže predpisano število posameznih ocen. Menimo, da se za potrebe
napredovanja v višji naziv lahko upoštevajo tudi ocene, ki jih je uradnik pridobil v nazivu višje
stopnje. Omenjena uredba, ki ureja postopek in pogoje napredovanja uradnikov v višji naziv
tega posebej ne določa, vendar navedeno izhaja iz namena napredovanja, kot spodbujanja
kariernega razvoja uradnikov. Taka situacija bi sicer lahko prišla v poštev, če je bil uradnik v
času od zadnjega napredovanja v skladu z določbami Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list
RS, št. 56/02, 110/02, 2/04, 23/05, 62/05, 113/05, 21/06, 131/06, 33/07, 65/08 in 69/08)
premeščen na delovno mesto, ki se opravlja v nižjem nazivu.
2. V skladu z 8. členom uredbe, ki ureja napredovanje uradnikov v nazive, lahko uradnik, ki
enkrat doseže oceno odlično, pod določenimi pogoji napreduje v eno stopnjo višji naziv, pri
čemer število napredovanj po tem členu ne sme presegati deleža 5% uradnikov v organu, ki so
bili za isto leto ocenjeni z oceno odlično. Za pospešeno napredovanje mora torej uradnik v
napredovalnem obdobju doseči eno oceno odlično, pri čemer pa ni nujno, da je to oceno
dosegel v zadnjem ocenjevalnem obdobju, to je v zadnjem letu od preverjanja izpolnjevanja
pogojev. Seveda morajo biti za tako napredovanje izpolnjeni tudi pogoji iz prve in druge alineje
prvega odstavka 3. člena uredbe.
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