NAPREDOVANJE ZAPOSLENIH
V skladu z 8.
členom Zakona o
interventnih
ukrepih (ZIU) javni
uslužbenci v letu
2011 niso
napredovali v višji
plačni razred, leto
2011 se ne šteje v
napredovalno
obdobje za
napredovanje v
višji plačni razred.

Uredba o
napredovanj
u javnih
uslužbencev
v plačne
razrede
(uredba).

Napredovanj
a so bila brez
omejitev
2008 2009 2010

2011

Ni napredovanja v
višji plačni razred,
leto ne šteje v
napredovalno
obdobje.

Napredovanje je v letu 2012
bilo možno. 163. člen ZUJF-a
pa je onemogočal izplačilo
plače v skladu z doseženimi
napredovanji. Skladno z 69.
členom ZIPRS1415 so vsi, ki so
napredovali v letu 2012 in
niso pridobili pravico do plače
v skladu z višjim plačnim
razredom, s 1. aprilom 2014
pridobili pravico do plače v
skladu z višjim plačnim
razredom.

2012

162. člen ZUJF
določa, da
javni
uslužbenci, ki
so izpolnjevali
pogoje za
napredovanje
v letu 2013, v
letu 2013 niso
napredovali v
višji plačni
razred.

Napredovanja so
bila brez omejitev

Na podlagi 8.
člena Zakona o
interventnih
ukrepih so
javni
uslužbenci v
letu 2011 lahko
napredovali v
naziv.

V skladu s 7. členom
ZUPPJS15 ne glede na
določbe 16. in 17. člena
ZSPJS in drugih
predpisov in splošnih
aktov so javni uslužbenci
in funkcionarji, ki so v
letu 2015 napredovali v
višji plačni razred,
pridobili pravico do
plače v skladu z višjim
plačnim razredom s 1.
decembrom 2015.

V skladu s 7. členom
ZUPPJS15 ne glede na
določbe 16. in 17. člena
ZSPJS in drugih
predpisov in splošnih
aktov javni uslužbenci in
funkcionarji, ki v letu
2016 napredujejo v višji
plačni razred, pridobijo
pravico do plače v skladu
z višjim plačnim
razredom s 1.
decembrom 2016.

2013

2014

2015

2016

Napredovanje je možno.
Izplačila plač v skladu z
doseženimi napredovanji
s 1. 4. 2014.

Ni napredovanja, a javni
uslužbenec se oceni in
leto šteje v napredovalno
obdobje.

Ni napredovanja, javni
uslužbenec se oceni,
vendar leto 2014 ne šteje
v napredovalno obdobje
za napredovanje v višji
plačni razred.

Napredovanja so .
Izplačila plač v
decembru tekočega leta

Napredovanja so .
Izplačila plač v decembru
tekočega leta

Ocenjevanje se izvede

Ocenjevanje se izvede.

Ocenjevanje se izvede

Ocenjevanje se izvede

Ocenjevanje se
vseeno izvede.

Pravilnik o
napredovanju
zaposlenih v vzgoji
in izobraževanju v
nazive

Kot določa 68.
člen ZIPRS1415
javni
uslužbenci, ki
so izpolnjevali
pogoje za
napredovanje v
letu 2014, v
letu 2014 niso
napredovali v
višji plačni
razred.

Ocenjevanje se izvede.

Javni uslužbenci, ki
so v letu 2011 in
2012 napredovali v
naziv ali višji naziv
so pridobili plačo v
skladu z doseženim
napredovanjem s
1. 4. 2014.

162. člen ZUJF
določa, da so javni
uslužbenci, ki so
izpolnjevali pogoje
za napredovanje v
letu 2013, v letu
2013 niso
apredovali v naziv
ali višji naziv.

Kot določa 68. člen
ZIPRS1415 javni
uslužbenci, ki so
izpolnjevali pogoje
za napredovanje v
letu 2014, v letu
2014 niso
napredovali v višji
naziv.

V skladu s 7. členom ZUPPJS15 ne
glede na določbe 16. in 17. člena
ZSPJS in drugih predpisov in splošnih
aktov javni uslužbenci in
funkcionarji, ki so v letu 2015
napredovali v naziv ali višji naziv, so
pridobili pravico do plače v skladu z
pridobljenim nazivom ali višjim
nazivom s 1. decembrom 2015.

V skladu s 7. členom
ZUPPJS15 javni uslužbenci
in funkcionarji, ki v letu
2016 napredujejo v naziv
ali višji naziv, pridobijo
pravico do plače v skladu z
pridobljenim nazivom ali
višjim nazivom s 1.
decembrom 2016.

PREGLED NAPREDOVANJ PO LETIH OD POSAMEZNEGA LETA ZAPOSLITVE / ZADNJEGA NAPREDOVANJA
Leto zaposlitve
/leto zadnjega
napredovanja
2008
2009
2010
2011
2012
- najkasneje
-letna ocena
-letna ocena
-letna ocena
-letna ocena
1.4.2008 (izjema
-ni napredovanja
-napredovanje s 1. 4.
so javni uslužbenci
-ne šteje se v
2012
, ki so pridobili
napredovalno obdobje -plača se začne
pravico do
izplačevati 1.4. 2014
napredovanja po
ZSPJS , tretjega in
četrtega odstavka
11. člena Uredbe)
2009
- najkasneje
1.4.2009

2010
-letna ocena

2011
- letna ocena
-ne šteje se v
napredovalno
obdobje

2012
-letna ocena
- napredovanje s 1. 4.
2012
- ne napreduje
(ima tri ocene, nima
treh let
napredovalnega
obdobja)

2013
-letna ocena
-ni napredovanja

2014
-letna ocena
- ni
napredovanja
-ne šteje se v
napredovalno
obdobje

2015
-

Napredovanje je
(tudi vsi, ki so bili v
letu 2008
premeščeni ,
sklenili pogodbo o
zaposlitvi za
delovna mesta v
višjem TR- npr.
poslovni sekretarji)

2010
- najkasneje
1.4.2010

2011

2011
- letna ocena
- ne šteje se v
napredovalno
obdobje

2012
-letna ocena

2013
-letna ocena
-ni napredovanja

2014
-letna ocena
-ni napredovanja
- ne šteje se v
napredovalno obdobje

2012
-letna ocena

2013
-letna ocena

2014
-letna ocena
-ni napredovanja
-ne šteje se v
napredovalno obdobje

2013
-letna ocena
-ni napredovanja

2014
-letna ocena
-ni napredovanja
-ne šteje se v
napredovalno
obdobje

2015
-letna ocena
-napredovanje je
- ne bo napredoval,
ker ne bo imel treh let
napredovalnega
obdobja

2015
- letna ocena
- napredovanje je
- ne bo napredoval, ker
ne bo imel treh let
napredovalnega
obdobja
2016
- letna ocena
- napredovanje s 1.
4.
- plač z decembrom
2016

- ne šteje se v
napredovalno
obdobje

2012
najkasneje
1.4.2012

-

2015
letna ocena
napredovanje je
plača z
decembrom 2015
2016
- letna ocena
- napredovanje s 1.
4.
- plača z
decembrom 2016

Viri:
ZSPJ-Zakon o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 108/09 - uradno prečiščeno besedilo, 13/10, 59/10, 85/10, 107/10, 35/11 - ORZSPJS49a, 27/12 - odl. US, 40/12 ZUJF, 46/13, 25/14 - ZFU, 50/14 in 95/14 - ZUPPJS15)

Uredba o napredovanju javnih uslužbencev v plačne razrede (Uradni list RS, št. 51/08, 91/08 in 113/09)

ZIU- Zakon o interventnih ukrepih (Uradni list RS, št. 94/10, 110/11 - ZDIU12 in 40/12 - ZUJF)
ZUJF- Zakon za uravnoteženje javnih financ (Uradni list RS, št. 40/12, 96/12 - ZPIZ-2, 104/12 - ZIPRS1314, 105/12, 25/13 - odl. US, 46/13 - ZIPRS1314-A, 56/13 - ZŠtip-1, 63/13 ZOsn-I, 63/13 - ZJAKRS-A, 99/13 - ZUPJS-C, 99/13 - ZSVarPre-C, 101/13 - ZIPRS1415, 101/13 - ZDavNepr, 107/13 - odl. US, 85/14 in 95/14)

ZIPRS1415-Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2014 in 2015 (Uradni list RS, št. 101/13, 9/14 - ZRTVS-1A, 25/14 - ZSDH-1, 38/14, 84/14, 95/14 ZUJF-C in 95/14)

ZUPPJS15 - Zakon o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za leto 2015 (Uradni list RS, št. 95/14)

ZIPRS1617 - Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2016 in 2017 (Uradni list RS, št. 96/15)

ZUPPJS16 - Zakon o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela za leto 2016 in drugih ukrepih v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 90/15)

