
    Pokopališka 33, 1000 Ljubljana

Na podlagi  108. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni 
list RS, št. 16/07-UPB5 in 36/08) v. d. ravnatelja Aleš Pešec določam

PRAVILNIK O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH PRAVILNIKA O 
SISTEMIZACJI DELOVNIH MEST

1. člen

V Pravilniku o sistemizaciji delovnih mest številka: A-I-1/96-05 z dne 5. 7. 2005 se spremeni 
in dopolni seznam delovnih mest (priloga 1) in opis delovnih mest (priloga 2) v skladu z 
Zakonom  o  sistemu  plač  v  javnem  sektorju  (Uradni  list  RS,  95/07  -  uradno  prečiščeno 
besedilo,  17/08  in  58/08)  in   Aneksom  k  Kolektivni  pogodbi  za  dejavnost  vzgoje  in 
izobraževanja RS (Uradni list RS št. 60/08) tako, da se glasita kot izhaja iz priloge 1 in priloge 
2 tega pravilnika.

Kot priloga 3 tega pravilnika se doda katalog sistemiziranih delovnih v katerem so navedena 
vsa sistemizirana delovna mesta opremljena s podatki v skladu s šestim odstavkom 7. člena 
Zakona o sistemu plač v javnem sektorju.

 

2. člen

Za potrebe prehoda v nov plačni sistem in izračun prve plače javnega uslužbenca v skladu z 
Zakonom o sistemu plač v javnem sektorju  se izvede prevedba delovnega mesta »pisarniški 
referent«  v delovno mesto  »administrator«  v skladu z  Aneksom k Kolektivni  pogodbi  za 
dejavnost vzgoje in izobraževanja RS in dogovorom (Uradni list RS, št. 60/08).  

Ravnatelj mora najpozneje do 1. 9. 2008 javnemu uslužbencu oziroma enemu izmed javnih 
uslužbencev, ki so prevedeni na delovno mesto iz prejšnjega odstavka, ponuditi v podpis novo 
pogodbo  o  zaposlitvi  za  delovno  mesto  »poslovni  sekretar«  v  skladu  s  spremenjenimi 
normativi in standardi, pri čemer se upošteva dosedanja delitev dela in zahtevnost nalog.



3. člen

Uskladitev poimenovanj in šifer delovnih mest  s tem pravilnikom, ki se opravi  za potrebe 
prehoda v nov plačni sistem in izračun prve plače javnega uslužbenca v skladu z Zakonom o 
sistemu plač v javnem sektorju, se ne šteje za spremembo delovnega mesta oziroma vrste 
dela.

4. člen

Ravnatelj  je dolžan vročiti  zaposlenim obvestilo o spremembi plače in podatkov o 
delovnem mestu in aneks k pogodbi o zaposlitvi v skladu drugim odstavkom Zakona o 
sistemu plač v javnem sektorju najkasneje do 5. avgusta 2008.

5. člen

Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi na oglasni deski (spletni strani) zavoda. 

Številka: A-XIII-1-08

V Ljubljani, 26. junija 2008

Kraj                    datum

V. d. ravnatelja
                       Aleš Pešec

Zahtevano mnenje sindikata dne________________

Objavljeno na oglasni deski (spletni strani) zavoda dne 25. julija 2008


	Kraj                    datum

