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Zadeva: Predlog Sklepa o izdaji soglasja k Spremembam 

Pravilnika o sistemizaciji delovnih mest javnega 
zavoda Mladinski center Krško 
 

 
Predlagatelj: mag. Miran Stanko, župan Občine Krško 

 

 
Pripravila: Oddelek za družbene dejavnosti 

Služba za pravne in splošne zadeve 
 

 
Poročevalka: Natalija Geršak, vodja Službe za pravne in splošne zadeve 

 

 
Postopek 
sprejemanja: 
 

Predlog za sprejem sklepa … 
 

 

Matično delovno 
telo: 
 

Odbor za družbene dejavnosti  
 

 

Predlog sklepa: Občinski svet sprejme predlog Sklepa o izdaji soglasja k 
Spremembam Pravilnika o sistemizaciji delovnih mest 
javnega zavoda Mladinski center Krško 

 
 
 

mag. Miran Stanko, l.r. 
župan 

 
 
 
 
Prilogi: 

- predlog Sklepa o izdaji soglasja k Spremembam Pravilnika o sistemizaciji delovnih mest 
javnega zavoda Mladinski center Krško z uvodno obrazložitvijo; 

- Spremembe Pravilnika o sistemizaciji delovnih mest javnega zavoda Mladinski center Krško s 
prilogo (posebna priloga); 



OBRAZLOŽITEV 
 
 
1. Razlogi za sprejem in pravna podlaga 
 

V Aneksu št. 3 h Kolektivni pogodbi za državno upravo, uprave pravosodnih organov 
in uprave samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 46/17) se je zaradi 
odprave plačnih anomalij pri dveh delovnih mestih »Sistemski administrator V« in 
»Računovodja VI« spremenil izhodiščni plačni razred, zaradi česar je potrebno akt o 
sistemizaciji delovnih mest ustrezno uskladiti z zakonodajo.  
 

Prav tako je potrebno v aktu o sistemizaciji delovnih mest urediti plačni razred direktorja, 
ker le-ta še ni bil usklajen z veljavnim predpisom. Plača direktorja  Mladinskega centra 
je določena v skladu s Soglasjem Ministrstva za znanost, šolstvo in šport k uvrstitvi 
delovnega mesta direktorja Mladinskega centra v plačni razred za določitev osnovne 
plače, št. 011-35/2005/306 z dne 17. 1. 2007. V letu 2012 je bila ugotovljena napaka pri 
določitvi plačnega razreda direktorja, kar je bilo naknadno ugotovljeno s strani Občine 
Krško in pristojnega ministrstva. Pravilna uvrstitev v skladu s pridobljenim soglasjem je 
uvrstitev v 42. in ne v 41. plačni razred. Nepravilnost je bila sicer že odpravljena z 
aneksom k pogodbi o zaposlitvi v letu 2012, in sicer za čas od sklenitve pogodbe o 
zaposlitvi dalje. Ob pripravi Sprememb Pravilnika o sistemizaciji delovnih mest javnega 
zavoda Mladinski center Krško pa je bilo ugotovljeno, da je potrebno plačni razred 
ustrezno popraviti in uskladiti z dejanskim stanjem tudi v citiranem aktu. 
 
2. Ocena stanja 
 

9. člena veljavnega Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Mladinski center Krško 
(Uradni list RS, št. 96/00, 91/01, 91/01 - obv. raz., 91/05, 65/08, 30/11 in 41/14) določa, 
da mora k aktu o sistemizaciji delovnih mest podati soglasje ustanovitelj. 
 
3. Cilji in načela  
 

Cilj predlaganega akta je uskladitev splošnega akta javnega zavoda Mladinski center 
z veljavnimi predpisi. 
 
4. Ocena finančnih in drugih posledic 
 

Sprememba Pravilnika o sistemizaciji delovnih mest javnega zavoda Mladinski center 
Krško ima finančne posledice v delu, ki se nanaša na povečanje plačnih razredov dveh 
delovnih mest. Obe zaposleni sta upravičeni do poračuna plače od 1. 7. 2017 dalje. 
 
5. Predlog Občinskemu svetu 
 

Občinskemu svetu predlagamo, da Sklep o izdaji soglasja k Spremembam Pravilnika 
o sistemizaciji delovnih mest javnega zavoda Mladinski center Krško obravnava in 
sprejme v predlagani vsebini. 
 
 
Pripravil: 
 

Oddelek za  
družbene dejavnosti 
vodja oddelka: 
Andrej Sluga 

 Predlagatelj: 
 

mag. Miran Stanko 
župan 

 



PREDLOG 
 
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 - ZLS-
UPB2, 27/08 - odločba US RS, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 - ZUJF, 14/15 - ZUUJFO in 
76/16 - odločba US RS), 16. člena Statuta Občine Krško (Uradni list RS, št. 13/16 - 
uradno prečiščeno besedilo in 79/16) in 9. člena Odloka o ustanovitvi javnega zavoda 
Mladinski center Krško (Uradni list RS, št. 96/00, 91/01, 91/01 - obv. raz., 91/05, 65/08, 
30/11 in 41/14) je Občinski svet Občine Krško, na . seji, dne 2017, sprejel 
 
 
 

S K L E P  
 

o izdaji soglasja k  
 

Spremembam Pravilnika o sistemizaciji delovnih mest javnega zavoda  
Mladinski center Krško 

 
 

 
I. 
 

Občinski svet Občine Krško sprejme Sklep o izdaji soglasja k Spremembam Pravilnika 
o sistemizaciji delovnih mest javnega zavoda Mladinski center Krško, kot je razvidno 
iz priloge. 
 
Spremembe Pravilnika o sistemizaciji delovnih mest javnega zavoda Mladinski center 
Krško s prilogo so sestavni del tega sklepa. 
 
 

II. 
 
Sklep začne veljati naslednji dan po sprejetju. 
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