
Na podlagi 49.a, 49.d. in 50. člena Zakona o lokalni samoupravi (Ur. l. RS, št. 94/07 – 
UPB2), 40. člena Zakona o javnih uslužbencih (Ur. l. RS, UPB3, št. 63/2007 in 65/2008), 52. 
člena Statuta Občine Žužemberk (Uradni list RS št. 34/99, 63/00, 93/00 in 115/07) skladno z 
Zakonom o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 42/02 in 103/07), Uredbe o notranji 
organizaciji, sistemizaciji, delovnih mestih in nazivih v organih javne uprave in v pravosodnih 
organih (Ur. l. RS, št. 58/03, 81/03, 109/03, 22/04, 43/04, 58/04 – popr., 138/04, 35/05, 60/05, 
72/05, 112/05, 49/06, 140/06, 9/07, 33/08 in 66/08), izdaja župan Občine Žužemberk 
 

 
 

PRAVILNIK O SPREMEMBI  in DOPOLNITVI  
PRAVILNIKA  

O NOTRANJI ORGANIZACIJI IN SISTEMIZACIJI DELOVNIH MEST  
V OBČINSKI UPRAVI OBČINE ŽUŽEMBERK 

 
 
 

1. člen 
S tem pravilnikom se spreminja Pravilnik o notranji organizaciji in sistematizaciji delovnih 
mest v občinski upravi Občine Žužemberk št. 100-2/2008-1, z dne 18.03.2008 s 
spremembami št. 100-2/2008-2, z dne 05.06.2008. 
 

2. člen 
3. člen se dopolni s sledečim besedilom: 
''V katalogu, ki je kot priloga 1 sestavni del tega pravilnika, je pri: 
•     pri posameznih delovnih mestih je navedeno: delovno mesto, šifra delovnega mesta, 

naziv, stopnja naziva, šifra naziva, zaporedna št. naziva, zahtevane delovne izkušnje, 
plačni razred, predpisana izobrazba, karierni razred, plačna skupina, plačna podskupina, 
tarifni razred, posebni pogoji, naloge;  

 
3. člen 

V pravilniku se doda nov 7.a člen: 
Javnim uslužbencem pripada za opravljanje strokovnih izpitov po Zakonu o javnih 
uslužbencih naslednje število študijskega dopusta: 

• za strokovni izpit  – 10dni 
• za druge strokovne izpite po 169. členu zakona o javnih uslužbencih – 2 dni. 

 
4. člen 

Doda se nov 9.a člen: 
Za vsa sistemizirana delovna mesta so plačni razredi določeni v skladu z Zakonom o sistemu 
plač v javnem sektorju in Kolektivno pogodbo za državno upravo, uprave pravosodnih 
organov in uprave samoupravnih lokalnih skupnosti – tarifni del. 
 
Dodatki k osnovnim plačam, kot so npr. dodatek za delovno dobo, dodatek za mentorstvo, 
dodatki za manj ugodne delovne pogoje idr. dodatki, pripadajo javnim uslužbencem v skladu 
s Kolektivno pogodbo za javni sektor. 
 

5. člen 
8. člen se dopolni z novim odstavkom: 
Javnemu uslužbencu, ki ima strokovni ali znanstveni naziv, vendar slednji ni pogoj za 
zasedbo delovnega mesta, na katerega je razporejen, pripada dodatek v višini: 
- za specializacijo po dvoletnem programu v višini 45 €, 
- za magisterij v višini 70 €, 



- za doktorat v višini 115 €. 
 

6. člen 
Doda se nov 11.a člen 
Delo izven opisa delovnega mesta, povečan obseg dela, opravljanje dodatnega dela v interesu 
delodajalca, opravljanje dela v projektni skupini, predstojnik uredi v skladu z veljavno 
zakonodajo. 
 

7. člen 
32. člen Pravilnika  se nadomesti s sledečim besedilom: 
Odpovedni rok za uradnike v VII. tarifnem razredu je 3 mesece, za strokovno-tehnične javne 
uslužbence v VII. tarifnem razredu 2 meseca, za ostale javne uslužbence pa 1 mesec. V 
posameznih primerih se lahko sporazumno določi tudi krajši odpovedni rok. 
 

8. člen 
V katalogu delovnih mest se zaradi usklajenosti s katalogom (priloga I) Uredbe o notranji 
organizaciji, sistemizaciji, delovnih mestih in nazivih v organih javne uprave in v pravosodnih 
organih in s katalogom Kolektivne pogodbe za državno upravo, uprave pravosodnih organov 
in uprave samoupravnih lokalnih skupnostih se za delovna mesta koordinator za okolje, 
prostor in kmetijstvo, finančnik, koordinator za komunalo, promet in okolje ter višji referent, 
se določi plača po 1.odst. 65. člena Zakona o delavcih v državnih organih (Ur.l.RS, št. stari 
15/90, stari 5/91, stari 18/91, stari 22/91, 2/91-I, 4/93, 13/93-ZNOIP, 18/94-ZRPJZ, 41/94, 
70/97, 87/97-ZPSDP, 38/99, 56/02-ZJU) v povezavi z 37. členom Zakona o javnih 
uslužbencih (Ur.l.RS, št. 63/07, 65/2008). 
 

9. člen 
Ta pravilnik velja od dne 1.07.2008 dalje. 
 
 
 
Številka: 100-2/2008-3 
Žužemberk, 18.07.2008 
 

  
   
   
  Župan 

                     Franc Škufca l.r.  
 


