
Na podlagi prvega odstavka 50. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 

94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO 

in 76/16 – odl. US), prvega odstavka 40. člena in 41. člena Zakona o javnih uslužbencih 

(Uradni list RS, št. 63/07, 65/08, 69/08 - ZTFI-A, 69/08 - ZZavar-E in 40/12 - ZUJF), Dogovora 

o plačah in drugih stroških dela v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 80/18), Aneksa št. 4 

h Kolektivni pogodbi za državno upravo, uprave pravosodnih organov in uprave 

samoupravnih lokalnih skupnosti – tarifni del (Uradni list RS, št. 80/18),13. člena Zakona 

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, 95/14 – ZUPPJS15, 82/15, 23/17 – ZDOdv, 67/17 in 84/18) in  3. člena 

Odloka o organizaciji in delovnem področju občinske uprave občine Radlje ob Dravi 

(MUV, št. 25/2006 in 5/2010), župan Občine Radlje ob Dravi sprejema 

 

 

SPREMEMBE IN DOPOLNITVE 

AKTA O SISTEMIZACIJI DELOVNIH MEST V OBČINSKI UPRAVI OBČINE RADLJE OB DRAVI 

 

 

1. člen 

 

Akt o sistemizaciji delovnih mest v Občinski upravi Občine Radlje ob Dravi, št. 100-

0018/2018-09, z dne 10.8.2018 (v nadaljevanju: Akt o sistemizaciji), se spremeni in 

dopolni.  

 

 

2. člen 

 

S to spremembo in dopolnitvijo Akta o sistemizaciji delovnih mest v Občinski upravi 

Občine Radlje ob Dravi se v Katalogu delovnih mest v Občinski upravi Občine Radlje 

ob Dravi izvedejo spremembe uvrstitev delovnih mest in nazivov v plačne razrede, 

zaradi realizacije Dogovora o plačah in drugih stroških dela v javnem sektorju (Uradni 

list RS, št. 80/18; v nadaljevanju: Dogovor),oz. uskladitve Akta o sistemizaciji delovnih 

mest z Aneksom št. 4 h Kolektivni pogodbi za državno upravo, uprave pravosodnih 

organov in uprave samoupravnih lokalnih skupnosti – tarifni del (Uradni list RS, št. 80/18). 

 

  

3. člen 

 

Delovna mesta, ki so bila v letu 2017 pred odpravo anomalij uvrščena do vključno 26. 

plačnega razreda, se uvrstijo za 1 plačni razred višje. 

 

Delovna mesta, ki so bila v letu 2017 pred odpravo anomalij uvrščena nad 26. plačnim 

razredom do vključno tarifnega razreda VII/1 in tarifnega razreda VII/2, se uvrstijo za 2 

plačna razreda višje. 

 

Ne glede na prvi in drugi odstavek tega člena se drugače uvrstijo tista delovna mesta, 

za katera je tako določeno v Prilogi 1 Dogovora. 

 

Delovna mesta, ki so bila v letu 2017 pred odpravo anomalij uvrščena do vključno 26. 

plačnega razreda in iz naslova odprave anomalij pri uvrstitvah delovnih mest in 

nazivov v javnem sektorju niso bila uvrščena v višji plačni razred, se poleg dviga iz 



prvega odstavka tega člena uvrstijo dodatno še za 1 plačni razred višje (skupno 2 

razreda). 

 

Delovna mesta pooblaščenih uradnih oseb se ne glede na pravila glede višjih uvrstitev 

v plačne razrede, določena v I. točki Dogovora, uvrstijo za 1 plačni razred višje od 

uvrstitve, veljavne pred uveljavitvijo Dogovora. 

 

 

4. člen 

 

V skladu s 3. členom teh sprememb in dopolnitev Akta o sistemizaciji se v Občinski 

upravi Občine Radlje ob Dravi uvrstitve uradniških delovnih mest in delovnih mest 

pooblaščenih uradnih oseb v plačne razrede (z in brez napredovanj) spremenijo na 

naslednji način (prejšnje uvrstitve so navedene v oklepaju): 

 

 

Naziv Stopnja 

naziva 

Šifra DM Zap. št. 

naziva 

PR brez in z napredovanji 

Podsekretar-

vodja urada 

III. C027001 1. 42-52 (prej 41-51) 

  

 

Nazivi (2 stopnji 

naziva) 

Stopnja 

naziva 

Šifra DM Zap. št. 

naziva 

PR brez in z napredovanji 

Višji svetovalec I IV. C027010 1. 39-47 (prej 37-45) 

Višji svetovalec II V. C027010 2. 37-42 (prej 35-40) 

 

 

Nazivi (3 stopnje 

naziva) 

Stopnja 

naziva 

Šifra DM Zap. št. 

naziva 

PR brez in z napredovanji 

Svetovalec I VII. C027005 1. 33-40 (prej 31-38) 

Svetovalec II VIII. C027005 2. 31-36 (prej 29-34) 

Svetovalec III IX C027005 3. 30-35 (prej 28-33) 

 

Nazivi (2 stopnji 

naziva) 

Stopnja 

naziva 

Šifra DM Zap. št. 

naziva 

PR brez in z napredovanji 

Višji referent I X. C026002 1. 26-34 (prej 25-33) 

Višji referent II XI. C026002 2. 25-30 (prej 24-29) 

 

 

 

5. člen 

 

V skladu s 3. členom teh sprememb in dopolnitev Akta o sistemizaciji se v Občinski 

upravi Občine Radlje ob Dravi uvrstitve strokovno tehničnih delovnih mest v plačne 

razrede (z in brez napredovanj) spremenijo na naslednji način (prejšnje uvrstitve so 

navedene v oklepaju): 

 

Delovno mesto Šifra DM Plačni razred brez in z napredovanji 

Finančnik VII/1 J017016 30-40 (prej 28-38) 

 



 

Delovno mesto Šifra DM Plačni razred brez in z napredovanji 

Finančnik V J015044 20-30 (prej 19-29) 

 

 

Delovno mesto Šifra DM Plačni razred brez in z napredovanji 

Poslovni sekretar VI J026004 23-33 (prej 22-32) 

 

 

Delovno mesto Šifra DM Plačni razred brez in z napredovanji 

Dokumentalist V J025005 18-28 (prej 17-27) 

 

 

PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 

 

6. člen 

 

Javni uslužbenci pridobijo pravico do izplačila višje plače po teh spremembah in 

dopolnitvah Akta o sistemizaciji (glede na uvrstitev pred spremembami) na naslednji 

način: 

 

 prvi plačni razred povišanja pridobijo s 1.1.2019, 

 drugi plačni razred povišanja pridobijo s 1.11.2019. 

 

 

KONČNA DOLOČBA 

7. člen 

 

Te spremembe in dopolnitve Akta o sistemizaciji Ta Akt se objavijo na oglasni deski ter 

spletni strani Občine Radlje ob Dravi in začnejo veljati naslednji dan po objavi.  

 

 

Številka: 100-0018/2018-09 

Datum: 18.1.2019 

                                                                        Župan Občine Radlje ob Dravi 

                                                                        mag. Alan BUKOVNIK 

 

 

 

 

 

 

 

OPOMBA: Na podlagi 26. člena ZJU ugotavljamo, da v občinski upravi  Občine Radlje 

ob Dravi nimamo sindikalnega zaupnika. 

 

Akt o sistemizaciji je na vpogled v kadrovski službi občinske uprave, javnim 

uslužbencem pa se pošlje po elektronski pošti. 


