
Na podlagi dolodil 108. 6lena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraievanja
(Uradni list RS, 5t. 16/07 - uradno pre6iS6eno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 - popr., 65/09 -
popr., 201 1 1, 401 1 2 - ZUJF, 57 I 12 - ZP CP -2D, 47 I 1 5, 461 1 6, 49 I 16 - popr. in 25/ 17 - ZY aj) v
povezavi z dolodili 10. 6lena Aneksa h Kolektivni pogodbi za dejavnost vzgoje in

izobraievanja v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, St. 80/2018 z dne 7. 12. 2018),
upo5tevaje Pojasnilo k aktom, katerih vsebina je bila dogovorjena s sindikati javnega sektorja
glede plad in drugih stroskov dela v javnem sektorju, ki ga je izdala Republika Slovenije,
Ministrstvo za javno upravo, St. OIOO-17 t2}18t734 z dne 10.12.2018, DIJASKI DOM

BEZIGRAD LJUBLJANA, ki ga zastopa ravnateljica mag. Natasa Erjavec zaradi manjsih
sprememb akta o sistemizaciji sprejema naslednje

Spremembe Pravilnika o sistemizaciji delovnih mest Dijaskega
doma BeZigrad z dne 4.7. 2OOB

K Pravilniku o sistemizaciji delovnih mest Dija5kega doma Be2igrad z dne 4. 7. 2008 se v
delu PREHODNE lN KONCNE DOLOC BE doda 18. c dlen, ki glasi:

Pravilnik o sistemizaciji delovnih mest Dija5kega doma BeZigrad z dne 4.7.2008, ki je pridel

veljati dne 13. 7 . 2OO8, se zaradi dogovorjene vsebine s sindikati javnega sektorja glede plad

in drugih stroSkov dela v javnem sektorju, ki je razvidna iz podpisanih stavkovnih

sporazumov z dne 3.12.2018, Dogovor o pla6ah in drugih stro5kih dela v javnem sektorju, in

iz dolodil Aneksa h Kolektivni pogodbi za dejavnost vzgoje in izobtaievanja v Republiki
Sloveniji (Uradni list RS, 5t. 80/2018 z dne 7 . 12. 2018; v nadaljevanju: Aneks h KPVIZ)

spremeni na nadin, da se uskladi z veljavnimi predpisi in skladno z manjiimi spremembami,
ki jih je Dija5ki dom BeZigrad Ljubljana sprejel dne 15. 1.2019 in kot izhajajo iz posodobljene

Priloge 1 Seznam delovnih mest in evidenca zasedenosti delovnih mest v posameznih delih

seznama delovnih mest pri razponih pladnih razredov.

Posodobljen Seznam delovnih mest in evidenca zasedenosti delovnih mest upo5tevaje

navedeno v prejsnjem odstavku, je sestavni del Spremembe Pravilnika o sistemizacUi

delovnih mest Dija5kega doma BeZigrad z dne 4.7. 2008 in s tem Pravilnika o sistemizaciji

delovnih mest DijaSkega doma Be2igrad Ljubljana z dne 4.7. 2008, in ga spreminja ter
dopolnjuje skladno z vsebino, kot izhaja iz navedenega dokumenta.

2. dlen

Ta Sprememba Pravilnika o sistemizaciji delovnih mest Dua5kega doma BeZigrad z dne 4. 7.

2008 zabne veljati naslednji dan po objavi na oglasni deski/spletni strani javnega zavoda,

uporablja pa se od 1 .1 .2019 za vsa sistemizirana delovna mesta povi5anja za 1 plaini razred

in od 1 .1 1 .2019 za vsa delovna mesta povisanja 5e za drugi pladni razred glede na

1 . dlen



posamezni primer, oziroma v kolikor pride do povisanja za dva (2) placna razreda kot
posledica Aneksa h KPVIZ ler od 1.9.2020 za vsa delovna mesta povi5anja 5e za tretji pladni

razred glede na posamezni primer, oziroma v kolikor pride do povi5anja za tri (3) plaine
razrede kot posledica Aneksa h KPVIZ, ki se uporablja od 8.12.2018 dalje.

Ljubllana, 18. 1. 2019

St.: ooz-t/zotg-t

Dijaiki dom BeZigrad Ljubljana

ravnatelj
mag. Natas Erjavec

Objavljeno na oglasni deski/spletni strani javnega zavoda dne: 18. 1.2019
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