PREDLOG
(EVA 2019-1911-0014)

Na podlagi osmega odstavka 63. člena Zakona o obrambi (Uradni list RS, št. 103/04 –
uradno prečiščeno besedilo in 95/15) Vlada Republike Slovenije izdaja

UREDBO
o spremembah Uredbe o činih in poviševanju v Slovenski vojski

1. člen
V Uredbi o činih in poviševanju v Slovenski vojski (Uradni list RS, št 99/02, 87/05, 34/06,
16/07 in 39/15) se v 6. členu v prvem odstavku druga alineja spremeni tako, da se glasi:
» - če je uspešno končal šolo za častnike vojnih enot, bil razporejen na častniško dolžnost v
rezervni sestavi in je to dolžnost opravljal najmanj eno leto ter je uspešno opravil predpisano
usposabljanje,«.

2. člen
11.a člen se spremeni tako, da se glasi:
»11.a člen
»Častniku Slovenske vojske, ki je opravil vojaško strokovno usposabljanje za častnika
pomorstva in je razporejen ali predviden za razporeditev na dolžnost častnika pomorstva, se
častniški čin prevede v ekvivalentni mornariški častniški čin. Prevedba se izvede po
postopku, kot je predpisan za podelitev čina poročnika.«.

KONČNA DOLOČBA
3. člen
Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št.
V Ljubljani, dne______novembra 2019
EVA 2019-1911-0014
Vlada Republike Slovenije
Marjan Šarec l.r.
predsednik
1/4

OBRAZLOŽITEV
I. UVOD
1. Pravna podlaga
Na podlagi osmega odstavka 63. člena Zakona o obrambi (Uradni list RS, št. 103/04-UPB in
95/15) vlada podrobneje predpiše pogoje in postopke za podeljevanje činov, poviševanje
vojakov, podčastnikov in častnikov, zadržanje povišanja ter odvzem činov. Pogoji in postopki
za podeljevanje činov, za poviševanje vojakov, podčastnikov, častnikov, generalov in
admiralov, zadržanje povišanja ter odvzem in odpoved činu v Slovenski vojski so določeni z
uredbo.
2. Splošna obrazložitev predloga uredbe o spremembah uredbe

V skladu z uredbo se čini podeljujejo in se povišujejo v čine tudi pripadniki rezervne sestave
Slovenske vojske (v nadaljevanju besedila: PRS). Med pogoji za podelitev čina in povišanje v
čin je tudi ustrezna službena ocena. Pravilnik o službeni oceni (Uradni list RS, št. 98/14,
48/15 in 61/16) v peti alineji 2. člena določa, da se vojaki, podčastniki, častniki in vojaški
uslužbenci, ki pogodbeno opravljajo vojaško službo v rezervni sestavi Slovenske vojske,
službeno ocenjujejo, če so bili v koledarskem letu, za katerega se izdeluje službena ocena,
vpoklicani na šolanje, usposabljanje ali opravljanje vojaške službe v miru skupaj najmanj 20
dni. Določen obseg vpoklica je bil v preteklosti določen zato, da se službene ocene za
pripadnike PRS ne bi izdelovale po eno ali dvodnevnem vpoklicu, s čimer bi se zgolj
obremenjevali ocenjevalci, ne bi pa bilo nobene dodane vrednosti. Slovenska vojska zaradi
pomanjkanja kadrovskih, materialnih in finančnih virov v večini primerov, saj je potrebno
dogovarjanje z delodajalci, vpokliče na usposabljanje ali opravljanje službe v miru PRS, v
skupnem trajanju manj kot 20 dni na leto. Zato za pripadnike, ki so bili v tekočem letu
vpoklicani manj kot 20 dni, v skladu z veljavnim Pravilnikom o službeni oceni ni mogoče
izdelati službene ocene, ki je med drugim pogoj za podelitev čina, ne glede na to, da so
nekateri pripadniki razporejeni na dolžnost v nazivu poročnik že več let. Da bi lahko PRS, ki
so bili v tekočem letu vpoklicani manj kot 20 dni in tistim, ki so končali šolo za častnike vojnih
enot že pred več leti in so z osebnim činom vodnik razporejeni na dolžnost poveljnikov
vodov, podelili čin poročnika predlagamo, da se spremeni druga alineja prvega odstavka 6.
člena uredbe na način, da se črta službena ocena kot pogoj za podelitev čina. S spremembo
uredbe v delu, ki se nanaša na črtanje pogoja službene ocene za vojaške obveznike oziroma
pripadnike stalne sestave, katerim se lahko podeli čin poročnika, bi se izognili pogoju, ki ga v
praksi ni možno oziroma ni racionalno zagotavljati. Čin poročnika bi lahko podelili
pripadnikom, ki so bili v tekočem letu vpoklicani manj kot 20 dni, za katere v skladu z
veljavnim Pravilnikom o službeni oceni ni mogoče izdelati službene ocene, ki je med drugim
pogoj za podelitev čina, ne glede na to, da so nekateri pripadniki razporejeni na dolžnost v
nazivu poročnik že več let ter pripadnikom rezervne sestave, ki so končali šolo za častnike
vojnih enot že pred več leti in so z osebnim činom vodnik razporejeni na dolžnost poveljnikov
vodov.
Veljavna uredba v 11.a členu omogoča prevedbo v ekvivalentni mornariški častniški čin le
poročniku ali nadporočniku, ki opravi osnovno vojaško strokovno usposabljanje za častnika
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pomorstva in je razporejen ali predviden za razporeditev na dolžnost častnika pomorstva v
nazivu poročnik korvete ali poročnik fregate. Veljavna uredba ne omogoča prevedbe
častnikov od čina stotnik in višje, ki so že postavljeni na mornariških delovnih mestih v
Slovenski vojski ali so predvideni za takšno razporeditev in že imajo opravljeno ustrezno
osnovno vojaško strokovno usposabljanje za častnike pomorstva. Zaradi kadrovske
podhranjenosti tega rodu bi bilo smiselno zagotoviti pravne podlage, ki bi ob izpolnjevanju
pogojev, omogočale kasnejše usmerjanje kadra v rod pomorstva ter prevedbo v mornariške
čine tudi za druge čine.
Glede na to, da se na področju pomorstva srečujemo z vse večjim primanjkljajem ustreznega
kadra, je treba vzpostaviti mehanizem, ki bo omogočal razporeditev tudi častnikov ostalih
rodov, na nepopolnjena mornariška delovna mesta v Slovenski vojski, pod pogojem, da
izpolnjujejo druge zahtevane pogoje. Prevedba teh častniških činov v čine pomorstva mora
omogočati sistemsko možnost za zagotavljanje ustrezne popolnitve častniških delovnih mest
v rodu pomorstva s fleksibilno možnostjo prehoda častnikov, ki svoje kariere niso začeli v
tem rodu.
3. Predstavitev presoje posledic za posamezna področja
Finančnih posledic spremembe uredbe ni.
I.

VSEBINSKA OBRAZLOŽITEV PREDLAGANIH REŠITEV

K 1. členu
Pripadnikom rezervne in stalne sestave Slovenske vojske se čini podeljujejo in se pripadniki
povišujejo v čine v skladu z uredbo, s katero so določeni pogoji in postopki za podeljevanje
činov, za poviševanje vojakov, podčastnikov, častnikov, generalov in admiralov, zadržanje
povišanja ter odvzem in odpoved činu v Slovenski vojski. Med pogoji za podelitev čina in
povišanje v čin je tudi ustrezna službena ocena. S spremembo uredbe v delu, ki se nanaša
na črtanje pogoja službene ocene za vojaške obveznike oziroma pripadnike stalne sestave
katerim se lahko podeli čin poročnika bi se izognili pogoju, ki ga v praksi ni možno oziroma ni
racionalno zagotavljati. Čin poročnika bi lahko podelili pripadnikom, ki so bili v tekočem letu
vpoklicani manj kot 20 dni, za katere v skladu z veljavnim Pravilnikom o službeni oceni ni
mogoče izdelati službene ocene, ki je med drugim pogoj za podelitev čina, ne glede na to, da
so nekateri pripadniki razporejeni na dolžnost v nazivu poročnik že več let, pripadnikom
rezervne sestave, ki so končali šolo za častnike vojnih enot že pred več leti in so z osebnim
činom vodnik razporejeni na dolžnost poveljnikov vodov.
K 2. členu
Uredba v 11.a členu omogoča prevedbo v ekvivalentni mornariški častniški čin le poročniku
ali nadporočniku, ki opravita osnovno vojaško strokovno usposabljanje za častnika
pomorstva. Zaradi kadrovske podhranjenosti tega rodu bi bilo smiselno zagotoviti pravne
podlage, ki bi ob izpolnjevanju pogojev, omogočale prevedbo v mornariške čine tudi za druge
čine rodu pehote. Glede na to, da se na področju pomorstva srečujemo z vse večjim
primanjkljajem ustreznega kadra, bi sprememba uredbe v delu, ki se nanaša na možnost
prevedbe pehotnih v mornariške čine, omogočala sistemsko zagotavljanje ustrezne
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popolnitve častniških delovnih mest v rodu pomorstva s fleksibilno možnostjo prehoda
častnikov, ki svoje kariere niso začeli v rodu pomorstvo. Na ta način bi omogočili sistemsko
dolgoročno kadrovsko vzdržnost rodu pomorstvo, ustrezno popolnitev častniških delovnih
mest v rodu pomorstva s fleksibilno možnostjo prehoda častnikov, ki svoje kariere niso začeli
v rodu pomorstvo.
K 3. členu
Predlagan je splošni petnajstdnevni uveljavitveni rok.
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