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Na podlagi 108. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja - ZOFVI
(Ur. l. RS, št. 16/2007 – UPB5 in nadaljnji) in v skladu z 10. členom Zakona o delovnih
razmerjih – ZDR-1 (Ur. l. RS, št. 21/2013 in nadaljnji) ter 21. členom Zakona o javnih
uslužbencih - ZJU (Ur. l. RS, št. 63/07 – UPB3 in nadaljnji), 7. členom Zakona o sistemu plač
v javnem sektorju – ZSPJS (Ur. l. RS, št. 95/07 –UPB13 in nadaljnji) in Aneksa h KPVIZ (Ur.
l. RS. št. 80/18) ravnateljica Srednje medijske in grafične šole Ljubljana, Pokopališka 33,
1000 Ljubljana, dne 4. 1. 2019 s p r e j e m a m naslednji
PRAVILNIK
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH
PRAVILNIKA O SISTEMIZACJI DELOVNIH MEST
Srednje medijske in grafične šole Ljubljana
(ime zavoda)
ŠIFRA ZAVODA (PU): 70076

1. člen

Pravilnik o sistemizaciji delovnih mest Srednje medijske in grafične šole Ljubljana,
številka: A-XIII-1-2008, z dne 26. 6. 2008 in številka A-XIII-2-2017, dne 8. 9. 2017
in številka: A-XIII-3-2018, dne 10. 1. 2018
se spremeni tako, da se:
V Prilogi 3. »ZASEDBA DELOVNIH MEST« zaradi spremembe izhodiščnih plačnih
razredov (dalje: PR) za delovna mesta (dalje: DM) v javnem sektorju in tudi v
vzgoji in izobraževanju v Aneksu h KPVIZ (Ur. l. RS. št. 80/18) pri posameznih DM
oziroma zaporednih številkah (številkah opisa) DM uskladi izhodiščni plačni razred
in najvišji PR mogočega napredovanja kot je v PRILOGI 1 (seznam delovnih mest)
k temu aktu.
2. člen

V Prilogi 2. »OPIS DELOVNIH MEST« se za zaporedno številko: 16 in 18 (za DM
učitelj in učitelj praktičnega pouka.) dodati novi zaporedni številki in OPIS novega
delovnega mesta, in sicer:
•

Zaporedna številka: 17 a) DM » UČITELJ – RAZREDNIK VII/2«, šifra DM
D027039;
• Zaporedna številka: 17. b) DM » UČITELJ – RAZREDNIK VII/1«, šifra DM
D027038;
• Zaporedna številka: 19. c ) DM » UČITELJ PRAKTIČNEGA POUKA – RAZREDNIK
VII/2«, šifra DM D027041;
• Zaporedna številka: 19. d ) DM » UČITELJ PRAKTIČNEGA POUKA – RAZREDNIK
VII/1«, šifra DM D027040;
kot je VSE v PRILOGI 2 (opis DM) k temu aktu.
3. člen
Priloga 1 »SEZNAM DELOVNIH MEST« k Pravilniku iz 1. člena tega akta se
nadomesti z novo usklajeno Prilogo II. Priloga II je v čistopisu PRILOGA 1 k temu
pravilniku.
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4. člen
Delavcem zavoda, ki imajo sklenjeno pogodbo o zaposlitvi za delovno mesto
pri katerem se spremeni izhodiščni PR, se ponudi v sklenitev aneks k pogodbi o
zaposlitvi ali glede na neažurirano besedilo zadnje pogodbe o zaposlitvi delavca
nova pogodba o zaposlitvi.
Delavcem na DM »učitelj«, ki so po LDN (letnem delovnem načrtu) za šolsko
leto 2018/2019 in po pisni odločitvi ravnateljice (po sprejemu tega akta)
»razporejeni« na delo razrednika posameznega oddelka na DM, ki je z Aneksom
h KPVIZ (Ur. l. RS. št. 80/18) določeno kot novo delovno mesto »UČITELJ –
RAZREDNIK« in »UČITELJ PRAKTIČNEGA POUKA – RAZREDNIK« se ponudi v
sklenitev nova pogodba o zaposlitvi v skladu s pravili 9. člena navedenega Aneksa
h KPVIZ in pravili ZDR-1.
Aneksi k pogodbi o zaposlitvi oziroma nove pogodbe o zaposlitvi iz tega člena se
zaposlenim v podpis vročijo najkasneje do konca januarja 2019.
5. člen
Ta pravilnik začne veljati tretji dan po objavi na oglasni deski zavoda v zbornici na
sedežu zavoda na naslovu Pokopališka 33, 1000 Ljubljana.
Ta pravilnik začne veljati osmi dan po objavi na oglasni deski zavoda v zbornici na
sedežu zavoda na naslovu Pokopališka 33, 1000 Ljubljana.
Priloge:
PRILOGA 1– SEZNAM DELOVNIH MEST z novimi PR
		
(PRILOGA II k Pravilniku iz 1. člena)
PRILOGA 2 – OPIS NOVIH DM
		
(PRILOGA III k Pravilniku iz 1. člena) pod –
		
zap. št. 17 Učitelj – razrednik VII/1 // VII/2,
		
zap. št. 19 učitelj praktičnega pouka – razrednik VII/1 // VII/2
Evidenčna številka: A-XIII-4-2019
										
žig
							
								

Ravnateljica
Ana Šterbenc

…………………………………..
(podpis)

Predlog tega pravilnika je bil objavljen na oglasni deski zavoda v zbornici na sedežu zavoda na naslovu
Pokopališka 33, 1000 Ljubljana, dne 3. 1. 2019.
Sindikatu zavoda je bil predlog tega pravilnika posredovan v mnenje dne 3. 1. 2019, ta pa je podal
predhodno pozitivno mnenje k predlogu tega pravilnika dne 4. 1. 2019
Ta pravilnik je pričel veljati dne 14. 1. 2019
PRILOGA 1 – glejte poseben dokument
PRILOGA 2 – glejte poseben dokument
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