
Na podlagi 40. in 41. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07 – UPB, 65/08, 69/08 
– ZTFI-A, 69/08 – ZZavar-E in 40/12 – ZUJF), Zakona o delovnih razmerjih (Uradni list RS št. 21/13, 
78/13 – popr., 47/15 – ZZSDT, 33/16 – PZ-F, 52/16 in 15/17 – odl. US), Kolektivne pogodbe za državno 
upravo, uprave pravosodnih organov in uprave samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 
60/08, 106/15, 51/16, 46/17, 58/17 – popr. in 80/18), Pravilnika o uvrstitvi delovnih mest direktorjev 
s področja javne uprave v plačne razrede znotraj razponov plačnih razredov (Uradni list RS, št. 74/17) 
ter Odlok o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Dolenjske Toplice (Uradni list 
RS, št. 101/11 in 04/12) župan občine Dolenjske Toplice sprejme 

 
AKT O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH AKTA O SISTEMIZACIJI DELOVNIH MEST  

V OBČINSKI UPRAVI OBČINE DOLENJSKE TOPLICE 

 

1. člen 
 

Z Aktom o spremembah in dopolnitvah Akta o sistemizaciji delovnih mest v Občinski upravi Občine 

Dolenjske Toplice (v nadaljevanju: Akt o spremembah in dopolnitvah) se na podlagi 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), v Aktu o sistemizaciji delovnih mest v Občinski upravi 

Občine Dolenjske Toplice (s spremembami in dopolnitvami), Priloga 1: KATALOG DELOVNIH MEST V 

OBČINSKI UPRAVI OBČINE DOLENJSKE TOPLICE, spremeni na način kot je določeno v čistopisu Priloge 

1 tega Akta o spremembah in dopolnitvah. 

 
2. člen 

 
 

Javni uslužbenci pridobijo pravico do izplačila višje plače v skladu s tem Aktom o spremembah in 

dopolnitvah glede na uvrstitev delovnega mesta na naslednji način: 

a) s 1. januarjem 2019 prvi plačni razred povišanja in 

b) s 1. novembrom 2019 drugi plačni razred povišanja. 

 

Javnemu uslužbencu, ki se po uveljavitvi tega Akta o spremembah in dopolnitvah zaposli v Občini 

Dolenjske Toplice, se določi plačni razred za določitev plače glede na uvrstitev delovnega mesta v 

plačni razred skladno z rokom iz prejšnjega odstavka, ki je določen za izplačilo plačnega razreda 

povišanja. 

 
3. člen  

 

Vse ostale določbe Akta o organizaciji in sistemizaciji delovnih mest Aktu o sistemizaciji delovnih 

mest v Občinski upravi Občine Dolenjske Toplice (s spremembami in dopolnitvami), ki niso predmet 

sprememb in dopolnitev tega Akta o spremembah in dopolnitvah, ostanejo nespremenjene.  

 

4. člen 
 

Z Aktom o spremembah in dopolnitvah se na dan sprejema po elektronski poti seznanijo vsi zaposleni 

v občinski upravi. Akt o spremembah in dopolnitvah je zaposlenim na vpogled pri direktorju občinske 

uprave. 

 

5. člen 
 

Ta Akt o spremembah in dopolnitvah sprejme župan. Akt o spremembah in dopolnitvah se objavi na 

oglasni deski Občine Dolenjske Toplice dne      , veljati začne naslednji dan po objavi, uporablja pa 

se od 01.01.2019 dalje.  

 

 

Številka:       
Datum:       



 

ŽUPAN OBČINE DOLENJSKE TOPLICE 

FRANC VOVK 

 

Priloga: 

- 1: KATALOG DELOVNIH MEST V OBČINSKI UPRAVI OBČINE DOLENJSKE TOPLICE  


