
    

 

Na podlagi 49. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/2007-UPB2, 76/08, 

79/09 in 51/10), 40. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/2007-UPB3 in 

65/08), 52. člena Statuta Občine Žužemberk (Uradni list RS, št. 66/10 - UPB),  v skladu 3. 

členom Uredbe o notranji organizaciji, sistematizaciji delovnih mest in nazivih v organih javne 

uprave in v pravosodnih organih (Uradni list 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, 101/07, 33/08, 

66/08, 88/08, 8/09, 63/09, 73/09, 11/10, 42/10, 82/10 in 17/11), izdaja župan Občine 

Žužemberk kot delodajalec, naslednji 

 

 

Pravilnik  

O spremembi in dopolnitvi Pravilnika o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih 

mest v občinski upravi Občine Žužemberk  

št. 100-2/2008-1, z dne 18.3.2008 

 

1. člen 

S tem pravilnikom se spreminja Pravilnik o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest 

v občinski upravi Občine Žužemberk št. 100-2/2008-1, z dne 18.3.2008 (s spremembami dne 

18.7.2008, 1.4.2009, 29.06.2011 in 12.9.2011), in sicer se v katalogu delovnih mest  (priloga 

1): 

 Strokovno tehnično delovno mesto koordinator za okolje, prostor in kmetijstvo se 

nadomesti z delovnim mestom koordinator VII/1(za okolje, prostor in kmetijstvo); 

 Strokovno tehnično delovno mesto administrator se nadomesti z delovnim mestom 

administrator VI 

 Strokovno tehnično delovno mesto finančnik se nadomesti z delovnim mestom 

finančnik VI 

 Strokovno tehnično delovno mesto koordinator za komunalo, promet in okolje se 

nadomesti z delovnim mestom koordinator VI za komunalo, promet in okolje. 

 Strokovno tehnično delovno mesto delavec za preprosta komunalna dela se 

nadomesti z delovnim mestom čistilka 1. 

 Uradniško delovno mesto Pripravnik se nadomesti z delovnim mestom pripravnik- 

svetovalec 

 

2. člen 

Katalog delovnih mest Pravilnika o notranji organizaciji in sistematizaciji delovnih mest v 

občinski upravi Občine Žužemberk, z dne 12.7.2012, se nadomesti s Katalogom delovnih 

mest, ki je kot priloga tega pravilnika označen s Priloga 1. 

 

 

3. člen 

Pravilnik je na vpogled vsem uslužbencem občinske uprave pri predstojniku kadarkoli med 
delovnim časom. Javnost se seznani s sprejemom pravilnika z objavo na oglasni deski 
sedeža občine. 
 

4. člen 
Črta se 9. člen Pravilnika o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest v občinski 
upravi Občine Žužemberk št. 100-2/2008-1, z dne 18.3.2008. 
 
 
 



    

 

5. člen 
Spremeni se besedilo 13. in 14. člena Pravilnika o notranji organizaciji in sistemizaciji 
delovnih mest v občinski upravi Občine Žužemberk št. 100-2/2008-1, z dne 18.3.2008, v 
delu, ki govori o trajanju pripravništva in po novem glasi: 
 
Pripravniška doba za zasedbo delovnega mesta, ki se opravlja v nazivu, za katerega je 
predpisana univerzitetna ali visoka strokovna izobrazba, traja 10 mesecev( za druga 
uradniška delovna mesta pa 8 mesecev). Pripravniška doba za strokovno-tehnična delovna 
mesta za katera se zahteva univerzitetna ali visoka strokovna izobrazba, traja 8 mesecev(za 
strokovno-tehnična delovna mesta, za katera se zahteva višja strokovna in srednja strokovna 
ter splošna izobrazba, pa traja 6 mesecev in ta strokovno-tehnična delovna mesta, za katera 
se zahteva srednja poklicna izobrazba, pa traja 4 mesece). 
 

6. člen 
Spremeni se 15. člen Pravilnika o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest v 
občinski upravi Občine Žužemberk št. 100-2/2008-1, z dne 18.3.2008 v delu, ki govori o 
dodatku za mentorstvo. Po novem dodatek za mentorstvo znaša 20 % urne postavke 
osnovne plače mentorja. 
 

7. člen 
Spremeni se 17. člen  Pravilnika o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest v 
občinski upravi Občine Žužemberk št. 100-2/2008-1, z dne 18.3.2008, ki po novem glasi: 
 
Delovno razmerje se sklene pod pogojem, da javni uslužbenec uspešno opravi poskusno 
delo. Poskusno delo lahko traja največ 6 mesecev. 
 

8. člen 
Spremeni se 19. člen Pravilnika o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest v 
občinski upravi Občine Žužemberk št. 100-2/2008-1, z dne 18.3.2008 v delu, ki govori o 
plačilu za povečan obseg dela, ki po novem znaša največ 20 % osnovne plače zaposlenega. 
 

9. člen 
Spremeni se prvi odstavek 23. člena Pravilnika o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih 
mest v občinski upravi Občine Žužemberk št. 100-2/2008-1, z dne 18.3.2008, ki po novem 
glasi: 
 
Za imenovanje v naziv in zasedbo uradniškega delovnega mesta, za katerega je predpisana 
univerzitetna ali visoka strokovna izobrazba, mora javni uslužbenec opraviti usposabljanje za 
imenovanje v naziv. 
 

10. člen 

Ta pravilnik začne veljati z dnem objave.  

 

Številka: 100-1/2015-1 

Žužemberk, 27.02.2015 

 

 

 

Občina Žužemberk 

Župan Franc Škufca l.r. 

 

 
 
Prilogi: 

1. Priloga 1: Katalog delovnih mest  
2. Priloga 2: Izjava 

 



    

 

 
OBČINA ŽUŽEMBERK 
ŽUPAN 
GRAJSKI TRG 33 
8360 ŽUŽEMBERK 
 
 
 

Številka: 100-1/2015-2 

Žužemberk, 27.02.2015 

 

 

V skladu s 26. členom Zakona o javnih uslužbencih (uradno prečiščeno besedilo) (Uradni list 

RS, št. 63/07), mora predstojnik pred sprejemom splošnega akta, ki vpliva na pravice 

oziroma obveznosti javnih uslužbencev omogočiti reprezentativnemu sindikatu, ki deluje v 

organu, da svoje mnenje. 

 

Glede na to, da v občinski upravi Občine Žužemberk sindikat ni organiziran, podajam 

sledečo 

 

I Z J A V O 

 

»V občinski upravi Občine Žužemberk nimamo reprezentativnega sindikata, oziroma 

nimamo imenovanega sindikalnega zaupnika«. Dva javna uslužbenca pa sta člana 

Sindikata državnih organov Slovenije. 

 

 

 

 

         Župan: 

              Franc Škufca l.r. 

 


