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I. Tarifni razred 

1. Delovno mesto:    ČISTILKA I 

 

 

Zahtevane delovne 

izkušnje: 
0 

Predpisana izobrazba: 

 nepopolna nižja stopnja osnovnošolske izobrazbe 

 popolna nižja stopnja osnovnošolske izobrazbe 

 nepopolna višja stopnja osnovnošolske izobrazbe 

 

Plačna skupina: J 

Plačna podskupina: J3 

Tarifni razred: I 

Posebni pogoji: - 

Naloge: 

 čiščenje prostorov, notranje opreme in delovnih sredstev 

 čiščenje in urejanje sedeža organa 

 

 

II. Tarifni razred 

2. Delovno mesto:    ČISTILKA II 

 

Zahtevane delovne 

izkušnje: 
0 

Predpisana izobrazba:  popolna višja stopnja osnovnošolske izobrazbe 

Plačna skupina: J 

Plačna podskupina: J3 

Tarifni razred: II 

Posebni pogoji: - 

Naloge: 

 čiščenje prostorov, notranje opreme in delovnih sredstev 

 čiščenje in urejanje sedeža organa 

 



 

3. Delovno mesto:    KOMUNALNI DELAVEC II 

 

 

Zahtevane delovne 

izkušnje: 
0 

Predpisana izobrazba:  popolna višja stopnja osnovnošolske izobrazbe 

Plačna skupina: J 

Plačna podskupina: J3 

Tarifni razred: II 

Posebni pogoji: - 

Naloge: 

 urejanje, čiščenje javnih površin 

 pomoč pri popravilih ter izvajanju vzdrževalnih del 

 opravljanje drugih fizičnih del 

 

 

4. Delovno mesto:    PERICA II 

 

Zahtevane delovne 

izkušnje: 
0 

Predpisana izobrazba:  popolna višja stopnja osnovnošolske izobrazbe 

Plačna skupina: J 

Plačna podskupina: J3 

Tarifni razred: II 

Posebni pogoji: - 

Naloge: 

 pranje, likanje in zlaganje perila 

 menjava posteljnega perila 

 pomoč pri čiščenju prostorov 

 

 



 

5. Delovno mesto:    POMOŽNI DELAVEC II 

 

Zahtevane delovne 

izkušnje: 
0 

Predpisana izobrazba:  popolna višja stopnja osnovnošolske izobrazbe 

Plačna skupina: J 

Plačna podskupina: J3 

Tarifni razred: II 

Posebni pogoji: - 

Naloge: 

 opravljanje pomožno tehničnih in drugih enostavnih opravil 

 

 

III. Tarifni razred 

6. Delovno mesto:    KNJIŽNIČAR III 

 

Zahtevane delovne 

izkušnje: 
2 meseca 

Predpisana izobrazba:  nižja poklicna izobrazba 

Plačna skupina: J 

Plačna podskupina: J1 

Tarifni razred: III 

Posebni pogoji: - 

Naloge:  

 računalniški vnos periodičnih publikacij 

 skrb za dostavo revij organizacijskim enotam, vodi evidenco kroženja 

revij 

 pripravlja periodike za vezavo 

 po naročilu nadrejenega opravlja druge naloge s svojega delovnega 

področja 

 



 

7. Delovno mesto:    KOMUNALNI DELAVEC III 

 

Zahtevane delovne 

izkušnje: 
2 meseca 

Predpisana izobrazba:  nižja poklicna izobrazba 

Plačna skupina: J 

Plačna podskupina: J3 

Tarifni razred: III 

Posebni pogoji: - 

Naloge: 

 Izvajanje enostavnih in pomožnih nalog s področja gospodarskih javnih služb 

 vzdrževanje komunalnih in drugih objektov v občini 

 izvajanje drugih nalog s področja komunalnih dejavnosti 

 

 

 

8. Delovno mesto:    KUHINJSKI POMOČNIK III 

 

Zahtevane delovne 

izkušnje: 
2 meseca 

Predpisana izobrazba:  nižja poklicna izobrazba 

Plačna skupina: J 

Plačna podskupina: J3 

Tarifni razred: III 

Posebni pogoji: - 

Naloge: 

 nudenje pomoči pri pripravljanju vseh živil, kuhanju in delitvi 

hrane 

 vzdrževanje reda in čistoče v kuhinji in prostorih, kjer se streže 

hrana 

 

 

 

 

 



 

9. Delovno mesto:    KURIR III 

 

Zahtevane delovne 

izkušnje: 
2 meseca 

Predpisana izobrazba:  nižja poklicna izobrazba 

Plačna skupina: J 

Plačna podskupina: J3 

Tarifni razred: III 

Posebni pogoji: - 

Naloge: 

 Izvajanje enostavnih nalog pisarniškega poslovanja 

 opravljanje kurirskih del 

 vročanje pošiljk 

 

 

 

10. Delovno mesto:    RECEPTOR III 

 

Zahtevane delovne 

izkušnje: 
2 meseca 

Predpisana izobrazba:  nižja poklicna izobrazba 

Plačna skupina: J 

Plačna podskupina: J3 

Tarifni razred: III 

Posebni pogoji: - 

Naloge: 

 vzdrževanje reda in zagotavljanje varnosti v objektu in neposredni 

okolici 

 sprejemanje, evidentiranje in informiranje obiskovalcev 

 vodenje evidenc obiskovalcev 

 

 



 

11. Delovno mesto:    SKLADIŠČNI DELAVEC III 

 

Zahtevane delovne 

izkušnje: 
2 meseca 

Predpisana izobrazba:  nižja poklicna izobrazba 

Plačna skupina: J 

Plačna podskupina: J3 

Tarifni razred: III 

Posebni pogoji: - 

Naloge: 

 skladiščenje in nudenje pomoči pri transportu blaga 

 vzdrževanje reda in čistoče v skladišču 

 opravljanje težjih fizičnih del pri skladiščenju 

 opravljanje drugih potrebnih komunalnih del  

 

 

 

12. Delovno mesto:    STROJEPISKA III 

 

Zahtevane delovne 

izkušnje: 
2 meseca 

Predpisana izobrazba:  nižja poklicna izobrazba 

Plačna skupina: J 

Plačna podskupina: J2 

Tarifni razred: III 

Posebni pogoji: - 

Naloge: 

 Pisanje nezahtevnih vlog in drugih pisanj po nareku ali s pomočjo 

diktafona 

 opravljanje manj zahtevnih administrativnih del po odredbi nadrejenega 

oziroma funkcionarja, strokovnega sodelavca, vodje strojepisnice 

 urejanje spisov in priprava dokumenta in pisanj za odpremo 

 

 



 

13. Delovno mesto:    TEHNIČNI MANIPULANT III 

 

Zahtevane delovne 

izkušnje: 
2 meseca 

Predpisana izobrazba:  nižja poklicna izobrazba 

Plačna skupina: J 

Plačna podskupina: J3 

Tarifni razred: III 

Posebni pogoji: - 

Naloge: 

 opravljanje tehničnih del 

 urejanje gradiv 

 urejanje delavnih prostorov in naprav 

 

 

 

14. Delovno mesto:    TELEFONIST III 

 

Zahtevane delovne 

izkušnje: 
2 meseca 

Predpisana izobrazba:  nižja poklicna izobrazba 

Plačna skupina: J 

Plačna podskupina: J3 

Tarifni razred: III 

Posebni pogoji: - 

Naloge: 

 posredovanje telefonskih zvez in klicev po sistemu za brezžično 

klicanje oseb 

 vodenje potrebnih evidenc in posredovanje informacij o telefonskih 

številkah 

 

 

 

 



 

15.  Delovno mesto:    VRATAR III 

 

Zahtevane delovne 

izkušnje: 
2 meseca 

Predpisana izobrazba:  nižja poklicna izobrazba 

Plačna skupina: J 

Plačna podskupina: J3 

Tarifni razred: III 

Posebni pogoji: - 

Naloge: 

 vzdrževanje reda in zagotavljanje varnosti v objektu in neposredni 

okolici 

 sprejemanje, evidentiranje in informiranje obiskovalcev 

 

 

16.  Delovno mesto:    VZDRŽEVALEC III 

 

Zahtevane delovne 

izkušnje: 
2 meseca 

Predpisana izobrazba:  nižja poklicna izobrazba 

Plačna skupina: J 

Plačna podskupina: J3 

Tarifni razred: III 

Posebni pogoji: - 

Naloge: 

 spremljanje stanja objektov, naprav, poslovnih prostorov in prevoznih 

sredstev 

 obveščanje o stanju objektov, naprav, poslovnih prostorov in prevoznih 

sredstev 

 opravljanje teko_ih vzdrževalnih del na objektih, napravah, poslovnih 

prostorih in prevoznih sredstvih 

 



 

IV. Tarifni razred 
 

17. Delovno mesto:    ADMINISTRATOR IV-II 

 

Zahtevane delovne 

izkušnje: 
4 mesece 

Predpisana izobrazba:  srednja poklicna izobrazba 

Plačna skupina: J 

Plačna podskupina: J2 

Tarifni razred: IV 

Posebni pogoji: - 

Naloge: 

 izvajanje enostavnih nalog pisarniškega poslovanja in drugih 

administrativnih opravil 

 

 

 

 

18. Delovno mesto:    AVTOKLEPAR IV 

 

Zahtevane delovne 

izkušnje: 
4 mesece 

Predpisana izobrazba:  srednja poklicna izobrazba 

Plačna skupina: J 

Plačna podskupina: J3 

Tarifni razred: IV 

Posebni pogoji: - 

Naloge: 

 izdelovanje, vgrajevanje in popravljanje predmetov ali delov 

predmetov iz kovinskih plošč 

 

 

 



 

19. Delovno mesto:    AVTOMEHANIK IV 

 

Zahtevane delovne 

izkušnje: 
4 mesece 

Predpisana izobrazba:  srednja poklicna izobrazba 

Plačna skupina: J 

Plačna podskupina: J3 

Tarifni razred: IV 

Posebni pogoji: - 

Naloge: 

 prilagajanje, vzdrževanje, vgrajevanje, servisiranje in popravljanje 

motorjev ter strojne in sorodne opreme motornih koles, osebnih 

avtomobilov, dostavnih tovornjakov in drugih motornih vozil 

 čiščenje prostorov avtomehanične delavnice 

 

 

 

 

20. Delovno mesto:    EKONOM IV 

 

Zahtevane delovne 

izkušnje: 
4 mesece 

Predpisana izobrazba:  srednja poklicna izobrazba 

Plačna skupina: J 

Plačna podskupina: J3 

Tarifni razred: IV 

Posebni pogoji: - 

Naloge: 

 nabavljanje in izdajanje drobnega inventarja in pisarniškega materiala 

 vodenje skladišča drobnega inventarja in pisarniškega materiala 

 vodenje evidenc 

 

 

 



 

21. Delovno mesto:    ELEKTROINŠTALATER IV 

 

Zahtevane delovne 

izkušnje: 
4 mesece 

Predpisana izobrazba:  srednja poklicna izobrazba 

Plačna skupina: J 

Plačna podskupina: J3 

Tarifni razred: IV 

Posebni pogoji: - 

Naloge: 

 vgrajevanje, vzdrževanje in popravljanje električnega omrežja in 

sorodnih sistemov 

 

 

 

 

22. Delovno mesto:    ELEKTROMEHANIK IV 

 

Zahtevane delovne 

izkušnje: 
4 mesece 

Predpisana izobrazba:  srednja poklicna izobrazba 

Plačna skupina: J 

Plačna podskupina: J3 

Tarifni razred: IV 

Posebni pogoji: - 

Naloge: 

 montiranje, prilagajanje, vgrajevanje in popravljanje električnih strojev 

in drugih električnih naprav ter opreme v zgradbah, delavnicah ali na 

drugih krajih 

 

 

 

 

 



 

23. Delovno mesto:    GLAVNI KURJAČ IV 

 

Zahtevane delovne 

izkušnje: 
4 mesece 

Predpisana izobrazba:  srednja poklicna izobrazba 

Plačna skupina: J 

Plačna podskupina: J3 

Tarifni razred: IV 

Posebni pogoji: - 

Naloge: 

 opravljanje nalog v kotlovnici 

 nadziranje delovanja električnih instalacij in sredstev 

 nadziranje delovanja ogrevalnih naprav in sanitarij 

 organiziranje in nadzorovanje dela kurjačev 

 

 

 

 

24. Delovno mesto:    HIŠNIK IV 

 

Zahtevane delovne 

izkušnje: 
4 mesece 

Predpisana izobrazba:  srednja poklicna izobrazba 

Plačna skupina: J 

Plačna podskupina: J3 

Tarifni razred: IV 

Posebni pogoji: - 

Naloge: 

 opravljanje nalog v zvezi s tekočim vzdrževanjem objektov in naprav 

 opravljanje manjših popravil na objektih, napravah in opremi 

 obveščanje o stanju naprav, opreme in potrebi po večjih popravilih 

 urejanje okolice in objektov 

 

 

 



 

25. Delovno mesto:    INŠTALATER IV 

 

Zahtevane delovne 

izkušnje: 
4 mesece 

Predpisana izobrazba:  srednja poklicna izobrazba 

Plačna skupina: J 

Plačna podskupina: J3 

Tarifni razred: IV 

Posebni pogoji: - 

Naloge: 

 sestavljanje, prilagajanje, montiranje, vgrajevanje in popravljanje 

vodovodnih instalacij ali cevi in cevovodnih sistemov 

 

 

 

26.  Delovno mesto:    KNJIGOVEZ IV 

 

Zahtevane delovne 

izkušnje: 
4 mesece 

Predpisana izobrazba:  srednja poklicna izobrazba 

Plačna skupina: J 

Plačna podskupina: J3 

Tarifni razred: IV 

Posebni pogoji: - 

Naloge: 

 knjigoveška vezava in restavriranje arhivskega gradiva in knjig v stari 

vezavi 

 običajna knjigoveška vezava knjig 

 

 

 

 



 

27.  Delovno mesto:    KNJIŽNIČAR IV 

 

Zahtevane delovne 

izkušnje: 
4 mesece 

Predpisana izobrazba:  srednja poklicna izobrazba 

Plačna skupina: J 

Plačna podskupina: J1 

Tarifni razred: IV 

Posebni pogoji: - 

Naloge: 

 računalniško vnaša periodične publikacije 

 skrbi za dostavo revij organizacijskim enotam, vodi evidenco kroženja 

revij 

 pripravlja periodiko za vezavo 

 po naročilu nadrejenega opravlja druge naloge s svojega delovnega 

področja 

 

 

 

28.  Delovno mesto:    KOPIST MONTAŽER IV 

 

Zahtevane delovne 

izkušnje: 
4 mesece 

Predpisana izobrazba:  srednja poklicna izobrazba 

Plačna skupina: J 

Plačna podskupina: J3 

Tarifni razred: IV 

Posebni pogoji: - 

Naloge: 

 opravljanje dela na kopirnih, razrezanih in podobnih strojih 

 odprava enostavnih napak na kopirnih, razrezanih in podobnih strojih 

 tekoča vzdrževalna dela na teh strojih 

 

 



 

29.  Delovno mesto:    KUHAR IV 

 

Zahtevane delovne 

izkušnje: 
4 mesece 

Predpisana izobrazba:  srednja poklicna izobrazba 

Plačna skupina: J 

Plačna podskupina: J3 

Tarifni razred: IV 

Posebni pogoji: - 

Naloge: 

 sodelovanje pri sestavi jedilnika 

 pripravljanje in postrežba hrane 

 vzdrževanje reda in čistoče v kuhinji 

 

 

 

30. Delovno mesto:    KURIR IV 

 

Zahtevane delovne 

izkušnje: 
4 mesece 

Predpisana izobrazba:  srednja poklicna izobrazba 

Plačna skupina: J 

Plačna podskupina: J2 

Tarifni razred: IV 

Posebni pogoji: - 

Naloge: 

 prenašanje in prevažanje pošte, spisov in drugih gradiv 

 opravljanje tehničnega dela v zvezi z odpravo pisemskih pošiljk 

(kuvertiranje, frankiranje) 

 

 

 



 

31.  Delovno mesto:    KURJAČ IV 

 

Zahtevane delovne 

izkušnje: 
4 mesece 

Predpisana izobrazba:  srednja poklicna izobrazba 

Plačna skupina: J 

Plačna podskupina: J3 

Tarifni razred: IV 

Posebni pogoji: - 

Naloge: 

 opravljanje nalog v kotlovnici 

 nadziranje delovanja električnih instalacij in sredstev 

 nadziranje delovanja ogrevalnih naprav in sanitarij 

 

 

 

 

32. Delovno mesto:    LAKIREC IV 

 

Zahtevane delovne 

izkušnje: 
4 mesece 

Predpisana izobrazba:  srednja poklicna izobrazba 

Plačna skupina: J 

Plačna podskupina: J3 

Tarifni razred: IV 

Posebni pogoji: - 

Naloge: 

 opravljanje zahtevnejših del v lakirnici in druga kovinarska dela 

 

 

 

 



 

33. Delovno mesto:    LIVAR IV 

 

Zahtevane delovne 

izkušnje: 
4 mesece 

Predpisana izobrazba:  srednja poklicna izobrazba 

Plačna skupina: J 

Plačna podskupina: J3 

Tarifni razred: IV 

Posebni pogoji: - 

Naloge: 

 izdelovanje kalupov in jeder za ulivanje kovin 

 

 

 

 

34.  Delovno mesto:    MESAR IV 

 

Zahtevane delovne 

izkušnje: 
4 mesece 

Predpisana izobrazba:  srednja poklicna izobrazba 

Plačna skupina: J 

Plačna podskupina: J3 

Tarifni razred: IV 

Posebni pogoji: - 

Naloge: 

 pripravljanje mesa za termično obdelavo in zagotavljanje, da je razrez 

opravljen po normativih 

 skladiščenje in obračanje zalog 

 vzdrževanje čistoče v delovnem prostoru 

 

 

 

 



 

35.  Delovno mesto:    MIZAR IV 

 

Zahtevane delovne 

izkušnje: 
4 mesece 

Predpisana izobrazba:  srednja poklicna izobrazba 

Plačna skupina: J 

Plačna podskupina: J3 

Tarifni razred: IV 

Posebni pogoji: - 

Naloge: 

 opravljanje manjših vzdrževalnih del na stavbi in pohištveni opremi 

 

 

 

 

36. Delovno mesto:    NATAKAR IV 

 

Zahtevane delovne 

izkušnje: 
4 mesece 

Predpisana izobrazba:  srednja poklicna izobrazba 

Plačna skupina: J 

Plačna podskupina: J3 

Tarifni razred: IV 

Posebni pogoji: - 

Naloge: 

 strežba pijač in ostalih prodajnih artiklov 

 vzdrževanje reda in čistoče v točilnici 

 prevzemanje materiala iz skladišča 

 

 

 

 



 

37. Delovno mesto:    ODPRAVNIK POŠILJK IV 

 

Zahtevane delovne 

izkušnje: 
4 mesece 

Predpisana izobrazba:  srednja poklicna izobrazba 

Plačna skupina: J 

Plačna podskupina: J2 

Tarifni razred: IV 

Posebni pogoji: - 

Naloge: 

 opravljanje del v zvezi s sprejemom in oddajo pošiljk 

 zagotavljanje osebnega vročanja, ki se vročajo na sedežu pravosodnega 

organa skladno s procesnimi predpisi 

 opravljanje vročevalske službe za pravosodni organ 

 

 

 

 

38. Delovno mesto:    ORODJAR IV 

 

Zahtevane delovne 

izkušnje: 
4 mesece 

Predpisana izobrazba:  srednja poklicna izobrazba 

Plačna skupina: J 

Plačna podskupina: J3 

Tarifni razred: IV 

Posebni pogoji: - 

Naloge: 

 izdelovanje in popravljanje orodja, športnega orožja, ključavnic, matric, 

šablon in drugih kovinskih predmetov, 

 izdelovanje motorjev ali delov strojev 

 opravljanje zahtevnejših del v orodjarni in druga kovinarska dela  

 

 



 

39. Delovno mesto:    PLESKAR IV 

 

Zahtevane delovne 

izkušnje: 
4 mesece 

Predpisana izobrazba:  srednja poklicna izobrazba 

Plačna skupina: J 

Plačna podskupina: J3 

Tarifni razred: IV 

Posebni pogoji: - 

Naloge: 

 pripravljanje površin stavb in drugih konstrukcij ter vozil za barvanje in 

za pleskanje 

 nanašanje zaščitnih in okrasnih nanosov barv ali podobnih materialov, 

 polaganje tapet, tkanin in drugih materialov na notranje stene in strope 

zgradb 

 

 

40. Delovno mesto:    POMOČNIK PAZNIKA IV 

 

Zahtevane delovne 

izkušnje: 
4 mesece 

Predpisana izobrazba:  srednja poklicna izobrazba 

Plačna skupina: J 

Plačna podskupina: J3 

Tarifni razred: IV 

Posebni pogoji: - 

Naloge: 

 opravljanje opravil, ki ne zahtevajo uporabe posebnih pooblastil po 

zakonu o izvrševanju kazenskih sankcij 

 vodenje evidenc s področja izvrševanja kazni, zbiranje in obdelava 

podatkov, priprava manj zahtevnih analiz, poročil in informacij 

 nadzor nad izvrševanjem hišnega reda v zavodu 

 uvajanje in usposabljanje zaprtih oseb za delo ter njihovo nadziranje in 

vodenje pri delu 

 prevozi zaprtih oseb 

 delo v nadzornem centru 

 izvajanje drugih nalog s področja dela enake ali podobne zahtevnosti 

 pridobivanje informacij v zvezi z varnostnimi dogodki v zaporu 

 izvajanje tehničnih in vzdrževalnih del  

 

 

 

 



 

41. Delovno mesto:    RECEPTOR IV 

 

Zahtevane delovne 

izkušnje: 
4 mesece 

Predpisana izobrazba:  srednja poklicna izobrazba 

Plačna skupina: J 

Plačna podskupina: J3 

Tarifni razred: IV 

Posebni pogoji: - 

Naloge: 

 zagotavljanje varnosti in zavarovanja zaposlenih in strank 

 zagotavljanje izvajanja hišnega reda 

 vzdrževanje reda v prostorih sedeža organa, zavarovanje zgradb, 

funkcionalnih zemljišč, parkirišč in drugih nepremičnin organa 

 

 

 

 

42. Delovno mesto:    SERVISER IV 

 

Zahtevane delovne 

izkušnje: 
4 mesece 

Predpisana izobrazba:  srednja poklicna izobrazba 

Plačna skupina: J 

Plačna podskupina: J3 

Tarifni razred: IV 

Posebni pogoji: - 

Naloge: 

 Opravljanje manjših popravil na objektih, napravah in opremi 
 

 

 

 



 

43. Delovno mesto:    SKLADIŠČNIK IV 

 

Zahtevane delovne 

izkušnje: 
4 mesece 

Predpisana izobrazba:  srednja poklicna izobrazba 

Plačna skupina: J 

Plačna podskupina: J3 

Tarifni razred: IV 

Posebni pogoji: - 

Naloge: 

 skladiščenje in pomoč pri transportu blaga 

 vodenje evidence o stanju zalog v skladišču 

 pripravljanje prejemnih in izdajnih nalogov 

 vzdrževanje reda in čistoče v skladišču 

 

 

 

44. Delovno mesto:    SLAŠČIČAR IV 

 

Zahtevane delovne 

izkušnje: 
4 mesece 

Predpisana izobrazba:  srednja poklicna izobrazba 

Plačna skupina: J 

Plačna podskupina: J3 

Tarifni razred: IV 

Posebni pogoji: - 

Naloge: 

 priprava in prodaja slaščic 

 vzdrževanje reda in čistoče 

 

 

 

 



 

45. Delovno mesto:    SNEMALEC FOTOGRAF IV 

 

Zahtevane delovne 

izkušnje: 
4 mesece 

Predpisana izobrazba:  srednja poklicna izobrazba 

Plačna skupina: J 

Plačna podskupina: J3 

Tarifni razred: IV 

Posebni pogoji: - 

Naloge: 

 pripravljanje dokumentov za snemanje in snemanje dokumentov 

 razvijanje mikrofilmov, vstavljanje mikrofilmov v žepke, izdelava 

duplikatov žepkov 

 iskanje dokumentov na zahtevo zaposlenih 

 

 

 

46.  Delovno mesto:    STROJEPISKA IV 

 

Zahtevane delovne 

izkušnje: 
4 mesece 

Predpisana izobrazba:  srednja poklicna izobrazba 

Plačna skupina: J 

Plačna podskupina: J2 

Tarifni razred: IV 

Posebni pogoji: - 

Naloge: 

 pisanje manj zahtevnih vlog in drugih pisanj po diktatu oz. diktafonu 

 urejanje spisov in priprava pisanj za odpremo 

 opravljanje manj zahtevnih administrativnih del po odredbi nadrejenega 

funkcionarja, sekretarja, strokovnega sodelavca, vodje strojepisnice 

 



 

47. Delovno mesto:    STRUGAR IV 

 

Zahtevane delovne 

izkušnje: 
4 mesece 

Predpisana izobrazba:  srednja poklicna izobrazba 

Plačna skupina: J 

Plačna podskupina: J3 

Tarifni razred: IV 

Posebni pogoji: - 

Naloge: 

 opravljanje strugarskih in drugih kovinarskih del 

 

 

 

48. Delovno mesto:    ŠIVILJA IV 

 

Zahtevane delovne 

izkušnje: 
4 mesece 

Predpisana izobrazba:  srednja poklicna izobrazba 

Plačna skupina: J 

Plačna podskupina: J3 

Tarifni razred: IV 

Posebni pogoji: - 

Naloge: 

 krpanje, krojenje, šivanje 

 

 

 



 

49. Delovno mesto:    TEHNIČNI RISAR IV 

 

Zahtevane delovne 

izkušnje: 
4 mesece 

Predpisana izobrazba:  srednja poklicna izobrazba 

Plačna skupina: J 

Plačna podskupina: J3 

Tarifni razred: IV 

Posebni pogoji: - 

Naloge: 

 izdelovanje skic 

 predlaganje nabave in odgovornost za hrambo tehničnih potrebščin in 

potrebnega materiala 

 

 

 

50. Delovno mesto:    TELEFONIST - INFORMATOR IV 

 

Zahtevane delovne 

izkušnje: 
4 mesece 

Predpisana izobrazba:  srednja poklicna izobrazba 

Plačna skupina: J 

Plačna podskupina: J3 

Tarifni razred: IV 

Posebni pogoji: - 

Naloge: 

 sprejemanje in posredovanje telefonskih zvez ter klicev po sistemu za 

brezžično klicanje oseb 

 posredovanje splošnih informacij 

 vodenje potrebnih evidenc in posredovanje informacij o telefonskih 

številkah 

 

 

 



 

51. Delovno mesto:    TESAR IV 

 

Zahtevane delovne 

izkušnje: 
4 mesece 

Predpisana izobrazba:  srednja poklicna izobrazba 

Plačna skupina: J 

Plačna podskupina: J3 

Tarifni razred: IV 

Posebni pogoji: - 

Naloge: 

 oblikovanje, sestavljanje, gradnja, vzdrževanje in popravljanje različnih 

vrst lesenih konstrukcij in opreme 

 rezanje, oblikovanje, prilagajanje in sestavljanje lesenih delov, 

 montiranje, sestavljanje, spreminjanje notranje in zunanje opreme 

zgradb 

 

52. Delovno mesto:    TISKAR IV 

 

Zahtevane delovne 

izkušnje: 
4 mesece 

Predpisana izobrazba:  srednja poklicna izobrazba 

Plačna skupina: J 

Plačna podskupina: J3 

Tarifni razred: IV 

Posebni pogoji: - 

Naloge: 

 opravljanje dela na tiskarskih in grafičnih strojih 

 opravljanje knjigoveških del 

 

 

 



 

53. Delovno mesto:    TRAKTORIST STROJNIK IV 

 

Zahtevane delovne 

izkušnje: 
4 mesece 

Predpisana izobrazba:  srednja poklicna izobrazba 

Plačna skupina: J 

Plačna podskupina: J3 

Tarifni razred: IV 

Posebni pogoji: - 

Naloge: 

 upravljanje s traktorji in ostalimi kmetijskimi stroji 

 vzdrževanje traktorjev in ostalih strojev 

 

 

 

 

54. Delovno mesto:    VARILEC IV 

 

Zahtevane delovne 

izkušnje: 
4 mesece 

Predpisana izobrazba:  srednja poklicna izobrazba 

Plačna skupina: J 

Plačna podskupina: J3 

Tarifni razred: IV 

Posebni pogoji: - 

Naloge: 

 varjenje in rezanje kovinskih delov z uporabo plamena ali električnega 

obloka in drugih virov toplote za topljenje in rezanje ali topljenje in 

spajanje 

 

 

 



 

55. Delovno mesto:    VOZNIK FUNKCIONARJA IV 

 

Zahtevane delovne 

izkušnje: 
4 mesece 

Predpisana izobrazba:  srednja poklicna izobrazba 

Plačna skupina: J 

Plačna podskupina: J3 

Tarifni razred: IV 

Posebni pogoji: - 

Naloge: 

 prevoz funkcionarjev in drugih zaposlenih 

 zagotavljanje vzdrževanja vozila 

 vodenje potrebnih evidenc 

 

 

 

56. Delovno mesto:    VOZNIK IV 

 

Zahtevane delovne 

izkušnje: 
4 mesece 

Predpisana izobrazba:  srednja poklicna izobrazba 

Plačna skupina: J 

Plačna podskupina: J3 

Tarifni razred: IV 

Posebni pogoji: - 

Naloge: 

 prevažanje zaposlenih 

 zagotavljanje vzdrževanja vozila 

 vodenje določenih evidenc 

 

 



 

57. Delovno mesto:    VOZNIK ZA PROTOKOLARNE PREVOZE IV 

 

Zahtevane delovne 

izkušnje: 
4 mesece 

Predpisana izobrazba:  srednja poklicna izobrazba 

Plačna skupina: J 

Plačna podskupina: J3 

Tarifni razred: IV 

Posebni pogoji: - 

Naloge: 

 prevoz funkcionarjev in drugih zaposlenih ob protokolarnih prevozih 

 prevoz funkcionarjev in drugih zaposlenih 

 zagotavljanje vzdrževanja vozila 

 vodenje določenih evidenc 

 

 

 

58. Delovno mesto:    VZDRŽEVALEC IV-II 

 

Zahtevane delovne 

izkušnje: 
4 mesece 

Predpisana izobrazba:  srednja poklicna izobrazba 

Plačna skupina: J 

Plačna podskupina: J3 

Tarifni razred: IV 

Posebni pogoji: - 

Naloge: 

 spremljanje stanja objektov, naprav, poslovnih prostorov in prevoznih 

sredstev 

 obveščanje o stanju objektov, naprav, poslovnih prostorov in prevoznih 

sredstev 

 opravljanje tekočih vzdrževalnih del na objektih, napravah, poslovnih 

prostorih in prevoznih sredstvih 

 

 



 

59. Delovno mesto:    ZIDAR IV 

 

Zahtevane delovne 

izkušnje: 
4 mesece 

Predpisana izobrazba:  srednja poklicna izobrazba 

Plačna skupina: J 

Plačna podskupina: J3 

Tarifni razred: IV 

Posebni pogoji: - 

Naloge: 

 gradnja in popravljanje temeljev, sten in konstrukcij iz opeke, kamenja 

in podobnih materialov 

 

 

V. Tarifni razred 

 

60. Delovno mesto:    ADMINISTRATIVNI ATAŠE V  

 

Zahtevane delovne 

izkušnje: 
2 leti 

Predpisana izobrazba: 
 srednja strokovna izobrazba 

 srednja splošna izobrazba 

Plačna skupina: J 

Plačna podskupina: J2 

Tarifni razred: V 

Posebni pogoji: - 

Naloge: 

 Izvajanje administrativnih nalog v tajništvu 

 opravljanje administrativno tehničnih opravil 

 opravljanje enostavnejših konzularnih opravil in nalog s področja 

financ 

 

 



 

61. Delovno mesto:    ADMINISTRATOR V 

 

Zahtevane delovne 

izkušnje: 
6 mesecev 

Predpisana izobrazba: 
 srednja strokovna izobrazba 

 srednja splošna izobrazba 

Plačna skupina: J 

Plačna podskupina: J2 

Tarifni razred: V 

Posebni pogoji: - 

Naloge: 

 izvajanje nalog pisarniškega poslovanja 

 oblikovanje in vodenje baz podatkov 

 sodelovanje pri materialnem in finančnem poslovanju 

 sodelovanje pri izvajanju enostavnejših kadrovskih opravil 

 

 

 

62. Delovno mesto:    ANALITIK V  

 

Zahtevane delovne 

izkušnje: 
6 mesecev 

Predpisana izobrazba: 
 srednja strokovna izobrazba 

 srednja splošna izobrazba 

Plačna skupina: J 

Plačna podskupina: J1 

Tarifni razred: V 

Posebni pogoji: - 

Naloge: 

 sodelovanje pri pripravi analiz, priprava informacij in urejanje 

dokumentacije 

 vodenje in spremljanje evidenc 

 



 

63. Delovno mesto:    ARHIVAR V  

 

Zahtevane delovne 

izkušnje: 
6 mesecev 

Predpisana izobrazba: 
 srednja strokovna izobrazba 

 srednja splošna izobrazba 

Plačna skupina: J 

Plačna podskupina: J2 

Tarifni razred: V 

Posebni pogoji: - 

Naloge: 

 shranjevanje in restavriranje nosilcev podatkov in drugih virov ter literature  

 izvajanje ukrepov materialnega varovanja arhivskega gradiva v arhivskih depojih  

 vodenje in izvajanje arhivske depojske službe 

 sodelovanje pri izvajanju čitalniške službe (dvigovanje in vlaganje arhivskega 

gradiva) 

 odbiranje, prevzemanje, strokovna obdelava in izdelava pripomočkov za uporabo 

 dajanje informacij o arhivskem gradivu in izvajanje uporabe arhivskega gradiva za 

raziskovalne, študijske, kulturno-prosvetne,uradne, poslovne in osebne namene v 

arhivski čitalnici vključno z dvigovanjem in vlaganjem arhivskega gradiva v 

arhivskih depojih 

 odbiranje, prevzemanje, strokovna obdelava in izdelava pripomočkov za raziskave 

arhivskega gradiva 

 izvajanje materialnega varovanja in reproduciranja filmskega arhivskega gradiva v 

arhivskih depojih in filmskih laboratorijih 

 urejanje in popisovanje filmskega arhivskega gradiva 

 sodelovanje pri izvajanju uporabe filmskega arhivskega gradiva za raziskovalne, 

kulturno-prosvetne, komercialne in druge namene 

 

 

 



 

64. Delovno mesto:    ARHIVSKO FOTOGRAFSKI TEHNIK V 

 

Zahtevane delovne 

izkušnje: 
6 mesecev 

Predpisana izobrazba: 
 srednja strokovna izobrazba 

 srednja splošna izobrazba 

Plačna skupina: J 

Plačna podskupina: J2 

Tarifni razred: V 

Posebni pogoji: - 

Naloge: 

 strokovno-tehnična priprava, izvajanje in kontrola mikrofilmanja, 

skeniranja ter fotografiranja arhivskega gradiva zaradi varnosti, 

 dopolnjevanja ali uporabe gradiva 

 

 

65. Delovno mesto:    AVDIO VIDEO TEHNIK V  

 

Zahtevane delovne 

izkušnje: 
6 mesecev 

Predpisana izobrazba: 
 srednja strokovna izobrazba 

 srednja splošna izobrazba 

Plačna skupina: J 

Plačna podskupina: J3 

Tarifni razred: V 

Posebni pogoji: - 

Naloge: 

 snemanje in vzdrževanje vseh naprav in instalacij šibkega toka 

 



 

66. Delovno mesto:    BLAGAJNIK V  

 

Zahtevane delovne 

izkušnje: 
6 mesecev 

Predpisana izobrazba: 
 srednja strokovna izobrazba 

 srednja splošna izobrazba 

Plačna skupina: J 

Plačna podskupina: J1 

Tarifni razred: V 

Posebni pogoji: - 

Naloge: 

 pripravljanje blagajniške dokumentacije 

 pravilno in redno izplačevanje iz blagajne 

 usklajevanje analitične in sintetične evidence blagajniškega poslovanja 

 

 

67. Delovno mesto:    CARINSKI SODELAVEC V  

 

Zahtevane delovne 

izkušnje: 
6 mesecev 

Predpisana izobrazba: 
 srednja strokovna izobrazba 

 srednja splošna izobrazba 

Plačna skupina: J 

Plačna podskupina: J1 

Tarifni razred: V 

Posebni pogoji: - 

Naloge: 

 priprava manj zahtevne carinske dokumentacije 

 vodenje potrebnih enostavnejših evidenc 

 

 



 

68. Delovno mesto:    DELOVNI INŠTRUKTOR (UIKS) V  

 

Zahtevane delovne 

izkušnje: 
2 leti 

Predpisana izobrazba: 
 srednja strokovna izobrazba 

 srednja splošna izobrazba 

Plačna skupina: J 

Plačna podskupina: J3 

Tarifni razred: V 

Posebni pogoji: Pedagoško andragoški izpit 

Naloge: 

 uvajanje in usposabljanje težje prilagodljivih zaprtih oseb za delo ter 

njihovo nadziranje in vodenje pri delu 

 organiziranje delovnih nalog za zaprte osebe 

 izvajanje skupinskih programov dela za zaprte osebe 

 

 

69. Delovno mesto:    DELOVNI INŠTRUKTOR V  

 

Zahtevane delovne 

izkušnje: 
2 leti 

Predpisana izobrazba: 
 srednja strokovna izobrazba 

 srednja splošna izobrazba 

Plačna skupina: J 

Plačna podskupina: J3 

Tarifni razred: V 

Posebni pogoji: - 

Naloge: 

 usposabljanje oseb s težjo duševno ali telesno prizadetostjo 

 organiziranje delovnih nalog za prizadete osebe 

 izvajanje skupinskih programov dela 
 

 



 

70. Delovno mesto:    DELOVODJA V  

 

Zahtevane delovne 

izkušnje: 
2 leti 

Predpisana izobrazba: 
 srednja strokovna izobrazba 

 srednja splošna izobrazba 

Plačna skupina: J 

Plačna podskupina: J3 

Tarifni razred: V 

Posebni pogoji: - 

Naloge: 

 načrtovanje dela 

 nadzorovanje drugih delavcev 

 vodenje potrebnih evidenc 

  

 

71. Delovno mesto:    DEVIZNI SODELAVEC V  

 

Zahtevane delovne 

izkušnje: 
6 mesecev 

Predpisana izobrazba: 
 srednja strokovna izobrazba 

 srednja splošna izobrazba 

Plačna skupina: J 

Plačna podskupina: J1 

Tarifni razred: V 

Posebni pogoji: - 

Naloge: 

 spremljanje in reševanje manj zahtevnih poizvedb in reklamacij s strani 

Banke Slovenije, zakladnice, proračunskih uporabnikov in uradov 

  

 



 

72. Delovno mesto:    DOKUMENTALIST V  

 

Zahtevane delovne 

izkušnje: 
6 mesecev 

Predpisana izobrazba: 
 srednja strokovna izobrazba 

 srednja splošna izobrazba 

Plačna skupina: J 

Plačna podskupina: J2 

Tarifni razred: V 

Posebni pogoji: - 

Naloge: 

 razvrščanje, klasifikacija in odprava dokumentarnega gradiva 

 urejanje dokumentarnega gradiva 

 vodenje seznamov in pregledov 

 izdelovanje enostavnejših gradiv s strokovnega področja 

  

 

73. Delovno mesto:    EKONOM V  

 

Zahtevane delovne 

izkušnje: 
6 mesecev 

Predpisana izobrazba: 
 srednja strokovna izobrazba 

 srednja splošna izobrazba 

Plačna skupina: J 

Plačna podskupina: J3 

Tarifni razred: V 

Posebni pogoji: - 

Naloge: 

 nabavljanje in izdajanje drobnega inventarja in pisarniškega materiala 

 vodenje skladišča drobnega inventarja in pisarniškega materiala 

 vodenje evidenc 

 



 

74. Delovno mesto:    ELEKTROTEHNIK/ELEKTRONIK V  

 

Zahtevane delovne 

izkušnje: 
6 mesecev 

Predpisana izobrazba: 
 srednja strokovna izobrazba 

 srednja splošna izobrazba 

Plačna skupina: J 

Plačna podskupina: J3 

Tarifni razred: V 

Posebni pogoji: - 

Naloge: 

 snemanje in ozvočevanje sej, tiskovnih konferenc ter vzdrževanje snemalnih 

naprav 

 montiranje in prestavljanje šibkotočnih naprav ter njihovo vzdrževanje 

 upravljanje in vzdrževanje električnih naprav, strojev in instalacij  

 

 

75. Delovno mesto:    FINANČNIK V 

  

Zahtevane delovne 

izkušnje: 
6 mesecev 

Predpisana izobrazba: 
 srednja strokovna izobrazba 

 srednja splošna izobrazba 

Plačna skupina: J 

Plačna podskupina: J1 

Tarifni razred: V 

Posebni pogoji: - 

Naloge: 

 finančno-računovodske naloge (knjiženje poslovnih dogodkov v prog. aplikacijo na 

podlagi pravilno likvidiranih dokumentov; pravilna izdelava odredb in FEPov; 

priprava podatkov za izdelavo mesečnih in letnih likvidnostnih načrtov) 

 naloge povezane z blagajniškim poslovanjem in obračun potnih nalogov 

 izstavljanje računov in vodenje analitične evidence neplačnikov ter priprava predlogov 

za izterjavo 

 izvajanje enostavnejših nalog v zvezi s pripravo in izvrševanjem proračuna 

 



 

76. Delovno mesto:    FOTOGRAF V  

 

Zahtevane delovne 

izkušnje: 
6 mesecev 

Predpisana izobrazba: 
 srednja strokovna izobrazba 

 srednja splošna izobrazba 

Plačna skupina: J 

Plačna podskupina: J3 

Tarifni razred: V 

Posebni pogoji: - 

Naloge: 

 fotografiranje dogodkov in oseb 

 pripravljanje fotografij za objavo 

 vodenje arhiva fotografskega materiala in slik 

 

 

77. Delovno mesto:    GLAVNI KUHAR V  

 

Zahtevane delovne 

izkušnje: 
6 mesecev 

Predpisana izobrazba: 
 srednja strokovna izobrazba 

 srednja splošna izobrazba 

Plačna skupina: J 

Plačna podskupina: J3 

Tarifni razred: V 

Posebni pogoji: - 

Naloge: 

 vodenje, organiziranje in nadziranje dela v kuhinji 

 naročanje artiklov in sestavljanje jedilnikov 

 priprava hrane 

  

 



 

78. Delovno mesto:    GOSTINSKI TEHNIK V  

 

Zahtevane delovne 

izkušnje: 
6 mesecev 

Predpisana izobrazba: 
 srednja strokovna izobrazba 

 srednja splošna izobrazba 

Plačna skupina: J 

Plačna podskupina: J3 

Tarifni razred: V 

Posebni pogoji: - 

Naloge: 

 sodelovanje pri sestavi jedilnika 

 priprava in strežba hrane 

 vzdrževanje reda in čistoče v kuhinji 

  

 

79. Delovno mesto:    GRADBENI TEHNIK V  

 

Zahtevane delovne 

izkušnje: 
6 mesecev 

Predpisana izobrazba: 
 srednja strokovna izobrazba 

 srednja splošna izobrazba 

Plačna skupina: J 

Plačna podskupina: J1 

Tarifni razred: V 

Posebni pogoji: - 

Naloge: 

 pomoč pri izvajanju postopkov prostorske in gradbene zakonodaje 

 priprava poročil in enostavnejših gradiv z delovnega področja 

 

 



 

80. Delovno mesto:    GRAFIČNI OBLIKOVALEC V  

 

Zahtevane delovne 

izkušnje: 
6 mesecev 

Predpisana izobrazba: 
 srednja strokovna izobrazba 

 srednja splošna izobrazba 

Plačna skupina: J 

Plačna podskupina: J3 

Tarifni razred: V 

Posebni pogoji: - 

Naloge: 

 oblikovanje besedil, tabel, grafov, kartogramov 

 opravljanje preloma besedila in pripravljanje za tisk 

 tiskanje in skeniranje 

  

 

81. Delovno mesto:    GRAFIČNI TEHNIK V  

 

Zahtevane delovne 

izkušnje: 
6 mesecev 

Predpisana izobrazba: 
 srednja strokovna izobrazba 

 srednja splošna izobrazba 

Plačna skupina: J 

Plačna podskupina: J3 

Tarifni razred: V 

Posebni pogoji: - 

Naloge: 

 opravljanje dela na grafičnih strojih 

 odpravljanje manjših okvar na strojih 

 čiščenje materiala in nabava repromateriala 

 

 



 

82. Delovno mesto:    HIŠNIK V  

 

Zahtevane delovne 

izkušnje: 
4 mesece 

Predpisana izobrazba: 
 srednja strokovna izobrazba 

 srednja splošna izobrazba 

Plačna skupina: J 

Plačna podskupina: J3 

Tarifni razred: V 

Posebni pogoji: - 

Naloge: 

 opravljanje nalog v zvezi s tekočim vzdrževanjem objektov in naprav 

 opravljanje manjših popravil na objektih, napravah in opremi 

 obveščanje o stanju naprav, opreme in potrebi po večjih popravilih 

 urejanje okolice in objektov 

  

 

83. Delovno mesto:    INŠTRUKTOR (UIKS) V  

 

Zahtevane delovne 

izkušnje: 
2 leti 

Predpisana izobrazba: 
 srednja strokovna izobrazba 

 srednja splošna izobrazba 

Plačna skupina: J 

Plačna podskupina: J3 

Tarifni razred: V 

Posebni pogoji: - 

Naloge: 

 uvajanje in usposabljanje zaprtih oseb za delo ter njihovo nadziranje in 

vodenje pri delu 

 organiziranje delovnih nalog za zaprte osebe in vodenje skupin zaprtih 

oseb 

 izvajanje individualnih in skupinskih programov dela za zaprte osebe 

  



 

84. Delovno mesto:    KADROVIK V  

 

Zahtevane delovne 

izkušnje: 
6 mesecev 

Predpisana izobrazba: 
 srednja strokovna izobrazba 

 srednja splošna izobrazba 

Plačna skupina: J 

Plačna podskupina: J1 

Tarifni razred: V 

Posebni pogoji: - 

Naloge: 

 izvajanje kadrovskih opravil (zbiranje in priprava podatkov za vnos v 

kadrovsko informacijski sistem, analiza podatkov za kadrovske 

postopke, opravljanje posameznih enostavnejših opravil vezanih na 

izplačil plač) 

 vzpostavitev in vodenje evidenc zbirk osebnih podatkov 

  

 

 

85. Delovno mesto:    KEMIJSKI TEHNIK V  

 

Zahtevane delovne 

izkušnje: 
6 mesecev 

Predpisana izobrazba: 
 srednja strokovna izobrazba 

 srednja splošna izobrazba 

Plačna skupina: J 

Plačna podskupina: J1 

Tarifni razred: V 

Posebni pogoji: - 

Naloge: 

 opravljanje raziskav 

 razvijanje in svetovanje pri proizvodnih kemičnih procesih 

 proučevanje tehnoloških vidikov materialov, izdelkov in procesov 

 



 

86. Delovno mesto:    KMETIJSKI TEHNIK V  

 

Zahtevane delovne 

izkušnje: 
6 mesecev 

Predpisana izobrazba: 
 srednja strokovna izobrazba 

 srednja splošna izobrazba 

Plačna skupina: J 

Plačna podskupina: J3 

Tarifni razred: V 

Posebni pogoji: - 

Naloge: 

 opravljanje operativnega dela na kmetijskem področju 

  

 

87. Delovno mesto:    KNJIGOVEZ V  

 

Zahtevane delovne 

izkušnje: 
6 mesecev 

Predpisana izobrazba: 
 srednja strokovna izobrazba 

 srednja splošna izobrazba 

Plačna skupina: J 

Plačna podskupina: J3 

Tarifni razred: V 

Posebni pogoji: - 

Naloge: 

 knjigoveška vezava in restavriranje arhivskega gradiva in knjig v stari 

vezavi 

 običajna knjigoveška vezava knjig 

  

 



 

88. Delovno mesto:    KNJIGOVODJA V  

 

Zahtevane delovne 

izkušnje: 
6 mesecev 

Predpisana izobrazba: 
 srednja strokovna izobrazba 

 srednja splošna izobrazba 

Plačna skupina: J 

Plačna podskupina: J1 

Tarifni razred: V 

Posebni pogoji: - 

Naloge: 

 vodenje analitične evidence osnovnih sredstev, zalog materiala, 

drobnega inventarja, gotovih proizvodov in nedokončane proizvodnje 

 usklajevanje analitične in sintetične evidence 

 usklajevanje dejanskega in knjižnega stanja 

 izvajanje nalog v zvezi s pripravo in obračunom plač in drugih stroškov 

dela 

  

 

89. Delovno mesto:    KNJIŽNIČAR V  

 

Zahtevane delovne 

izkušnje: 
6 mesecev 

Predpisana izobrazba: 
 srednja strokovna izobrazba 

 srednja splošna izobrazba 

Plačna skupina: J 

Plačna podskupina: J1 

Tarifni razred: V 

Posebni pogoji: - 

Naloge: 

 opravljanje knjižničarskih del v čitalnici 

 nabava periodike in vodenje potrebnih evidenc 

  

 



 

90. Delovno mesto:    KODIFICER V  

 

Zahtevane delovne 

izkušnje: 
6 mesecev 

Predpisana izobrazba: 
 srednja strokovna izobrazba 

 srednja splošna izobrazba 

Plačna skupina: J 

Plačna podskupina: J1 

Tarifni razred: V 

Posebni pogoji: - 

Naloge: 

 kodificiranje artiklov preskrbe 

 sodelovanje pri izdelavi koncepta preskrbe za posamezna sredstva 

 vnos podatkov v Centralni register materialnih sredstev in objava 

podatkov 

  

 

91. Delovno mesto:    KOORDINATOR V  

 

Zahtevane delovne 

izkušnje: 
6 mesecev 

Predpisana izobrazba: 
 srednja strokovna izobrazba 

 srednja splošna izobrazba 

Plačna skupina: J 

Plačna podskupina: J1 

Tarifni razred: V 

Posebni pogoji: - 

Naloge: 

 koordiniranje izvajanja enostavnejših nalog 

 dajanje pojasnil 

 izdelava enostavnih poročil in vodenje enostavnih evidenc 

 

 



 

92. Delovno mesto:    KOPIST MONTAŽER V  

 

Zahtevane delovne 

izkušnje: 
6 mesecev 

Predpisana izobrazba: 
 srednja strokovna izobrazba 

 srednja splošna izobrazba 

Plačna skupina: J 

Plačna podskupina: J3 

Tarifni razred: V 

Posebni pogoji: - 

Naloge: 

 pripravljanje za delo na stroju 

 izdelovanje in retuširanje matric 

 konzerviranje ofset plošč  

 pripravljanje in menjavanje kemikalij  

 enostavnejša opravila pri montaži 

 

 

93. Delovno mesto:    KOPIST V  

 

Zahtevane delovne 

izkušnje: 
6 mesecev 

Predpisana izobrazba: 
 srednja strokovna izobrazba 

 srednja splošna izobrazba 

Plačna skupina: J 

Plačna podskupina: J1 

Tarifni razred: V 

Posebni pogoji: - 

Naloge: 

 pripravljanje za delo na stroju 

 izdelovanje in retuširanje matric 

 konzerviranje ofset plošč 

 pripravljanje in menjavanje kemikalij 

  



 

94. Delovno mesto:    KOREKTOR V  

 

Zahtevane delovne 

izkušnje: 
6 mesecev 

Predpisana izobrazba: 
 srednja strokovna izobrazba 

 srednja splošna izobrazba 

Plačna skupina: J 

Plačna podskupina: J3 

Tarifni razred: V 

Posebni pogoji: - 

Naloge: 

 popravljanje gladkega stavka, tabel, obrazcev, popravkov, grafikonov 

 popravljanje manjših napak besedila 

  

 

95. Delovno mesto:    KUHAR V  

 

Zahtevane delovne 

izkušnje: 
6 mesecev 

Predpisana izobrazba: 
 srednja strokovna izobrazba 

 srednja splošna izobrazba 

Plačna skupina: J 

Plačna podskupina: J3 

Tarifni razred: V 

Posebni pogoji: - 

Naloge: 

 sodelovanje pri sestavi jedilnika 

 priprava in strežba hrane 

 vzdrževanje reda in čistoče v kuhinji 

  

 



 

96. Delovno mesto:    LABORANT V  

 

Zahtevane delovne 

izkušnje: 
6 mesecev 

Predpisana izobrazba: 
 srednja strokovna izobrazba 

 srednja splošna izobrazba 

Plačna skupina: J 

Plačna podskupina: J3 

Tarifni razred: V 

Posebni pogoji: - 

Naloge: 

 priprava materialov in opreme za teste in analize 

 zbiranje in priprava vzorcev 

 izvajanje enostavnih analiz in testov 

 

 

97. Delovno mesto:    LETALSKI MEHANIK V 

  

Zahtevane delovne 

izkušnje: 
6 mesecev 

Predpisana izobrazba: 
 srednja strokovna izobrazba 

 srednja splošna izobrazba 

Plačna skupina: J 

Plačna podskupina: J3 

Tarifni razred: V 

Posebni pogoji: - 

Naloge: 

 tekoče vzdrževanje letal in njihovo servisiranje v skladu s tehničnim 

sistemom vzdrževanja letal 

 vodenje tehnične dokumentacije 

 organiziranje in izvajanje nadzora servisiranja letal 

 spremljanje in izvajanje kontrole navigacijske, tehnične in druge 

dokumentacije 

 enostavnejše tekoče vzdrževanje letal 

 



 

98. Delovno mesto:    METROLOG V  

 

Zahtevane delovne 

izkušnje: 
6 mesecev 

Predpisana izobrazba: 
 srednja strokovna izobrazba 

 srednja splošna izobrazba 

Plačna skupina: J 

Plačna podskupina: J1 

Tarifni razred: V 

Posebni pogoji: - 

Naloge: 

 izvajanje enostavnih postopkov meroslovnega nadzora 

 izvajanje overjanja meril 

 izvajanje posameznih nalog nadzora nad delom imenovanih pravnih 

oseb 

 sodelovanje pri delih v meroslovnem laboratoriju 

 

 

99. Delovno mesto:    MONTAŽER V  

 

Zahtevane delovne 

izkušnje: 
6 mesecev 

Predpisana izobrazba: 
 srednja strokovna izobrazba 

 srednja splošna izobrazba 

Plačna skupina: J 

Plačna podskupina: J3 

Tarifni razred: V 

Posebni pogoji: - 

Naloge: 

 montaža publikacij, ostalih gradiv in obrazcev 

 izdelovanje shem in podlog 

 urejanje preloma strani 

  



 

100. Delovno mesto:    OPERATER V  

 

Zahtevane delovne 

izkušnje: 
6 mesecev 

Predpisana izobrazba: 
 srednja strokovna izobrazba 

 srednja splošna izobrazba 

Plačna skupina: J 

Plačna podskupina: J3 

Tarifni razred: V 

Posebni pogoji: - 

Naloge: 

 sodelovanje pri izvajanju obdelav v PDC 

 vodenje evidenc in baz podatkov 

 dajanje podatkov na vpogled 

 operatersko delo na računalniku 

 kontrola izmenjave podatkov 

 radijski in telefonski sprejem poročil 

  

 

101. Delovno mesto:    OPERATER V CENTRU ZA OBVEŠČANJE V 

 

Zahtevane delovne 

izkušnje: 
2 leti 

Predpisana izobrazba: 
 srednja strokovna izobrazba 

 srednja splošna izobrazba 

Plačna skupina: J 

Plačna podskupina: J1 

Tarifni razred: V 

Posebni pogoji: - 

Naloge: 

 sprejemanje, obdelovanje in prenašanje klicev v sili 

 izvajanje obveščanja in alarmiranja 

 zbiranje, obdelovanje in posredovanje podatkov o naravnih in 

drugih nesrečah ter drugih pojavih in dogodkih 

 opravljanje dispečerske službe na področju zaščite, reševanja in 

pomoči 

 Rokovanje z ostalimi tehničnimi sredstvi in sredstvi zvez 

 

 



 

102. Delovno mesto:    OPERATIVEC V  

 

Zahtevane delovne 

izkušnje: 
1 leto 

Predpisana izobrazba: 
 srednja strokovna izobrazba 

 srednja splošna izobrazba 

Plačna skupina: J 

Plačna podskupina: J1 

Tarifni razred: V 

Posebni pogoji: - 

Naloge: 

 sprejemanje, obdelovanje in posredovanje informacij ter ukrepov 

 sodelovanje pri pripravi poročil, informacij in drugih gradiv 

 opravljanje dispečerske službe in rokovanje z ostalimi tehničnimi 

sredstvi in sredstvi zvez 

  

103. Delovno mesto:    ORODJAR V  

 

Zahtevane delovne 

izkušnje: 
6 mesecev 

Predpisana izobrazba: 
 srednja strokovna izobrazba 

 srednja splošna izobrazba 

Plačna skupina: J 

Plačna podskupina: J3 

Tarifni razred: V 

Posebni pogoji: - 

Naloge: 

 izdelovanje in popravljanje orodja, športnega orožja, ključavnic, matric, 

šablon in drugih kovinskih predmetov, 

 izdelovanje motorjev ali delov strojev 

 

 



 

104. Delovno mesto:    PIROTEHNIK NUS V  

 

Zahtevane delovne 

izkušnje: 
2 leti  

Predpisana izobrazba: 
 srednja strokovna izobrazba 

 srednja splošna izobrazba 

Plačna skupina: J 

Tarifni razred: V 

Posebni pogoji: - 

Naloge: 
 zagotavljanje upoštevanja varnostnih postopkov in predpisov na delovnem mestu 

 uničevanje in skladiščenje neeksplodiranih ubojnih sredstev 

 skladiščenje in vzdrževanje opreme za varstvo pred neeksplodiranimi ubojnimi 

sredstvi 

 priprava prostora za razstrelitev 

 

105. Delovno mesto:    PIROTEHNIK OROŽAR V  

 

Zahtevane delovne 

izkušnje: 
2 leti 

Predpisana izobrazba: 
 srednja strokovna izobrazba 

 srednja splošna izobrazba 

Plačna skupina: J 

Plačna podskupina: J1 

Tarifni razred: V 

Posebni pogoji: - 

Naloge: 

 zagotavljanje upoštevanja varnostnih postopkov in predpisov na 

delovnem mestu 

 uničevanje in skladiščenje neeksplodiranih ubojnih sredstev 

 skladiščenje in vzdrževanje opreme za varstvo pred neeksplodiranimi 

ubojnimi sredstvi 

 odprava morebitnih napak in težav na strelnem orožju 
 

  

 



 

106. Delovno mesto:    PIROTEHNIK V  

 

Zahtevane delovne 

izkušnje: 
2 leti 

Predpisana izobrazba: 
 srednja strokovna izobrazba 

 srednja splošna izobrazba 

Plačna skupina: J 

Plačna podskupina: J1 

Tarifni razred: V 

Posebni pogoji: - 

Naloge: 

 zagotavljanje upoštevanja varnostnih postopkov in predpisov na 

delovnem mestu 

 uničevanje in skladiščenje neeksplodiranih ubojnih sredstev 

 skladiščenje in vzdrževanje opreme za varstvo pred neeksplodiranimi 

ubojnimi sredstvi 

 priprava prostora za razstrelitev 

  

107. Delovno mesto:    POMOČNIK PAZNIKA V  

 

Zahtevane delovne 

izkušnje: 
4 mesece 

Predpisana izobrazba: 
 srednja strokovna izobrazba 

 srednja splošna izobrazba 

Plačna skupina: J 

Plačna podskupina: J3 

Tarifni razred: V 

Posebni pogoji: - 

Naloge: 

 opravljanje opravil, ki ne zahtevajo uporabe posebnih pooblastil po 

zakonu o izvrševanju kazenskih sankcij 

 vodenje evidenc s področja izvrševanja kazni, zbiranje in obdelava 

podatkov, priprava manj zahtevnih analiz, poročil in informacij 

 nadzor nad izvrševanjem hišnega reda v zavodu 

 uvajanje in usposabljanje zaprtih oseb za delo ter njihovo nadziranje in 

vodenje pri delu 

 prevozi zaprtih oseb 

 delo v nadzornem centru 

 izvajanje drugih nalog s področja dela enake ali podobne zahtevnosti 

 pridobivanje informacij v zvezi z varnostnimi dogodki v zaporu 

 priprava predlogov za uvedbo disciplinskih postopkov za zaprte osebe 

 izvajanje tehničnih in vzdrževalnih del 

 

 



 

108. Delovno mesto:    POSLOVNI SEKRETAR V - II  

 

Zahtevane delovne 

izkušnje: 
4 mesece 

Predpisana izobrazba: 
 srednja strokovna izobrazba 

 srednja splošna izobrazba 

Plačna skupina: J 

Plačna podskupina: J2 

Tarifni razred: V 

Posebni pogoji: - 

Naloge: 

 koordiniranje poslovnih stikov 

 vodenje evidenc 

 sodelovanje pri internem usklajevanju organizacijskih enot 

 

 

109. Delovno mesto:    POŽARNI REFERENT V  

 

Zahtevane delovne 

izkušnje: 
6 mesecev 

Predpisana izobrazba: 
 srednja strokovna izobrazba 

 srednja splošna izobrazba 

Plačna skupina: J 

Plačna podskupina: J3 

Tarifni razred: V 

Posebni pogoji: - 

Naloge: 

 nadzor in skrb za servisiranje protipožarnih naprav 

 priprava poročil in gradiv z delovnega področja 

 vodenje potrebnih evidenc 

  

 



 

110. Delovno mesto:    PROGRAMER APLIKACIJ V  

 

Zahtevane delovne 

izkušnje: 
6 mesecev 

Predpisana izobrazba: 
 srednja strokovna izobrazba 

 srednja splošna izobrazba 

Plačna skupina: J 

Plačna podskupina: J1 

Tarifni razred: V 

Posebni pogoji: - 

Naloge: 

 razvijanje manj zahtevnih modulov 

 vzdrževanje, dograjevanje in uvajanje aplikacij 

  

 

111. Delovno mesto:    RAČUNOVODJA V  

 

Zahtevane delovne 

izkušnje: 
6 mesecev 

Predpisana izobrazba: 
 srednja strokovna izobrazba 

 srednja splošna izobrazba 

Plačna skupina: J 

Plačna podskupina: J1 

Tarifni razred: V 

Posebni pogoji: - 

Naloge: 

 vodenje poslovnih knjig 

 usklajevanje analitične in sintetične evidence 

 sodelovanje pri pripravi periodičnih in letnih poročil 

  

 



 

112. Delovno mesto:    RECEPTOR V  

 

Zahtevane delovne 

izkušnje: 
6 mesecev 

Predpisana izobrazba: 
 srednja strokovna izobrazba 

 srednja splošna izobrazba 

Plačna skupina: J 

Plačna podskupina: J3 

Tarifni razred: V 

Posebni pogoji: - 

Naloge: 

 sprejemanje strank v recepciji zgradbe 

 nudenje službenih in splošnih informacij 

 vodenje evidence prihodov in odhodov strank in zaposlenih 

  

113. Delovno mesto:    SALDAKONTIST V  

 

Zahtevane delovne 

izkušnje: 
6 mesecev 

Predpisana izobrazba: 
 srednja strokovna izobrazba 

 srednja splošna izobrazba 

Plačna skupina: J 

Plačna podskupina: J1 

Tarifni razred: V 

Posebni pogoji: - 

Naloge: 

 vodenje analitične evidence saldakontov manj zahtevnih dobaviteljev in 

kupcev 

 sodelovanje pri usklajevanju terjatev in obveznosti 

 sodelovanje pri usklajevanju analitične in sintetične evidence 

 



 

114. Delovno mesto:    SISTEMSKI ADMINISTRATOR V  

 

Zahtevane delovne 

izkušnje: 
6 mesecev 

Predpisana izobrazba: 
 srednja strokovna izobrazba 

 srednja splošna izobrazba 

Plačna skupina: J 

Plačna podskupina: J1 

Tarifni razred: V 

Posebni pogoji: - 

Naloge: 

 sodelovanje pri zagotavljanju delovanja operacijskih sistemov in na 

njih aplikacij, komunikacijskih sistemov ter drugih orodij 

  

115. Delovno mesto:    SKLADIŠČNIK V  

 

Zahtevane delovne 

izkušnje: 
6 mesecev 

Predpisana izobrazba: 
 srednja strokovna izobrazba 

 srednja splošna izobrazba 

Plačna skupina: J 

Plačna podskupina: J3 

Tarifni razred: V 

Posebni pogoji: - 

Naloge: 

 opravljanje dela v skladišču 

 pripravljanje prejemnih in izdajnih nalogov 

 vodenje evidence o stanju zalog v skladišču 

  



 

116. Delovno mesto:    SNEMALEC V  

 

Zahtevane delovne 

izkušnje: 
6 mesecev 

Predpisana izobrazba: 
 srednja strokovna izobrazba 

 srednja splošna izobrazba 

Plačna skupina: J 

Plačna podskupina: J3 

Tarifni razred: V 

Posebni pogoji: - 

Naloge: 

 snemanje dogodkov in oseb 

 arhiviranje video gradiv 

  

 

117. Delovno mesto:    SODNI ZAPISNIKAR V  

 

Zahtevane delovne 

izkušnje: 
1 leto 

Predpisana izobrazba: 
 srednja strokovna izobrazba 

 srednja splošna izobrazba 

Plačna skupina: J 

Plačna podskupina: J2 

Tarifni razred: V 

Posebni pogoji: - 

Naloge: 

 pisanje po neposrednem diktatu na glavnih obravnavah, narokih, 

zaslišanjih na sedežu organa in na zunanjem poslovanju sodišča; 

 samostojno sestavljanje zahtevnejših dopisov, sklepov, odredb ; 

 samostojna opravila v zvezi z vabljenjem na glavno obravnavo, naroke 

in zaslišanja, odpravljanje sodnih pisanj in vodenje evidenc; 

 samostojno urejanje spisov po končanih obravnavah, narokih in 

 zaslišanjih, izdelava popisov in arhiviranje spisov po določilih sodnega 

reda in opravljanje drugih del in nalog po odredbi sodnika ali vodje 

strojepisnice 

  



 

118. Delovno mesto:    SODNI ZAPISNIKAR V – I 

 

Zahtevane delovne 

izkušnje: 
1 leto 

Predpisana izobrazba: 
 srednja strokovna izobrazba 

 srednja splošna izobrazba 

Plačna skupina: J 

Plačna podskupina: J2 

Tarifni razred: V 

Posebni pogoji: - 

Naloge: 

 pisanje po neposrednem diktatu na glavnih obravnavah, narokih, 

zaslišanjih na sedežu organa in na zunanjem poslovanju sodišča; 

 samostojno sestavljanje zahtevnejših dopisov, sklepov, odredb ; 

 samostojna opravila v zvezi z vabljenjem na glavno obravnavo, naroke 

in zaslišanja, odpravljanje sodnih pisanj in vodenje evidenc; 

 samostojno urejanje spisov po končanih obravnavah, narokih in 

 zaslišanjih, izdelava popisov in arhiviranje spisov po določilih sodnega 

reda in opravljanje drugih del in nalog po odredbi sodnika ali vodje 

strojepisnice 

  

 

119. Delovno mesto:    STROKOVNI SODELAVEC V  

 

Zahtevane delovne 

izkušnje: 
6 mesecev 

Predpisana izobrazba: 
 srednja strokovna izobrazba 

 srednja splošna izobrazba 

Plačna skupina: J 

Plačna podskupina: J1 

Tarifni razred: V 

Posebni pogoji: - 

Naloge: 

 Priprava podatkov in informacij z delovnega področja 

 Opravljanje administrativno tehničnih nalog z delovnega področja 

 



 

120. Delovno mesto:    TAJNICA DIREKTORJA V  

 

Zahtevane delovne 

izkušnje: 
6 mesecev 

Predpisana izobrazba: 
 srednja strokovna izobrazba 

 srednja splošna izobrazba 

Plačna skupina: J 

Plačna podskupina: J2 

Tarifni razred: V 

Posebni pogoji: - 

Naloge: 

 izvajanje tajniških nalog 

 vodenje evidenc 

 pripravljanje in organiziranje sestankov 

  

 

 

121. Delovno mesto:    TAJNICA DIREKTORJA V-I  

 

Zahtevane delovne 

izkušnje: 
1 leto 

Predpisana izobrazba: 
 srednja strokovna izobrazba 

 srednja splošna izobrazba 

Plačna skupina: J 

Plačna podskupina: J2 

Tarifni razred: V 

Posebni pogoji: - 

Naloge: 

 izvajanje zahtevnejših tajniških nalog 

 vodenje zahtevnejših evidenc 

 priprava in organiziranje sestankov 

  

 

 



 

122. Delovno mesto:    TAJNICA FUKCIONARJA V  

 

Zahtevane delovne 

izkušnje: 
1 leto 

Predpisana izobrazba: 
 srednja strokovna izobrazba 

 srednja splošna izobrazba 

Plačna skupina: J 

Plačna podskupina: J2 

Tarifni razred: V 

Posebni pogoji: - 

Naloge: 

 izvajanje tajniških nalog za funkcionarja 

 vodenje evidenc 

 pripravljanje, koordiniranje in organiziranje sestankov, tudi izven 

sedeža organa 

   

 

 

123. Delovno mesto:    TAJNICA FUNCIONARJA V-I  

 

Zahtevane delovne 

izkušnje: 
2 leti 

Predpisana izobrazba: 
 srednja strokovna izobrazba 

 srednja splošna izobrazba 

Plačna skupina: J 

Plačna podskupina: J2 

Tarifni razred: V 

Posebni pogoji: - 

Naloge: 

 izvajanje zahtevnejših tajniških nalog 

 vodenje zahtevnejših evidenc 

 priprava in organiziranje sestankov 

  

 



 

124. Delovno mesto:    TAJNICA V  

 

Zahtevane delovne 

izkušnje: 
4 mesece 

Predpisana izobrazba: 
 srednja strokovna izobrazba 

 srednja splošna izobrazba 

Plačna skupina: J 

Plačna podskupina: J2 

Tarifni razred: V 

Posebni pogoji: - 

Naloge: 

 izvajanje tajniških nalog 

 vodenje evidenc 

 pripravljanje in organiziranje sestankov 

  

 

 

125. Delovno mesto:    TEHNIK V  

 

Zahtevane delovne 

izkušnje: 
6 mesecev 

Predpisana izobrazba: 
 srednja strokovna izobrazba 

 srednja splošna izobrazba 

Plačna skupina: J 

Plačna podskupina: J3 

Tarifni razred: V 

Posebni pogoji: - 

Naloge: 

 opravljanje nalog nabave in skladiščenja  

 vodenje evidence in predpisano dokumentacijo 

 izvajanje administrativno tehničnih del 

  

 

 



 

126. Delovno mesto:    UPRAVLJALEC SISTEMA V  

 

Zahtevane delovne 

izkušnje: 
6 mesecev 

Predpisana izobrazba: 
 srednja strokovna izobrazba 

 srednja splošna izobrazba 

Plačna skupina: J 

Plačna podskupina: J3 

Tarifni razred: V 

Posebni pogoji: - 

Naloge: 

 upravljanje naprav, strojev in infrastrukturnih omrežij 

 vodenje intervencije na infrastrukturnih omrežjih 

 sodelovanje pri vzdrževalnih delih naprav, strojev in infrastrukturnih 

omrežjih 

 

127. Delovno mesto:    UPRAVNIK V  

 

Zahtevane delovne 

izkušnje: 
6 mesecev 

Predpisana izobrazba: 
 srednja strokovna izobrazba 

 srednja splošna izobrazba 

Plačna skupina: J 

Plačna podskupina: J3 

Tarifni razred: V 

Posebni pogoji: - 

Naloge: 

 organiziranje in vodenje tekočega vzdrževanja objektov 

 organiziranje priprave sprejemov 

 vodenje blagajne in knjige prilivov in odlivov 

 zagotavljanje nemotenega delovanja energetskega sistema 

 opravljanje zahtevnih vzdrževalnih del na objektih, napravah in opremi 

ter sporočanje potreb po vzdrževalnih delih, ki jih sam ne more opraviti 

 predlaganje večjih vzdrževalnih del in investicijska vzdrževanja ter 

nabavo opreme in materiala 

 urejanje objektov in okolice  



 

128. Delovno mesto:    VARILNI TEHNIK V  

 

Zahtevane delovne 

izkušnje: 
6 mesecev 

Predpisana izobrazba: 
 srednja strokovna izobrazba 

 srednja splošna izobrazba 

Plačna skupina: J 

Plačna podskupina: J3 

Tarifni razred: V 

Posebni pogoji: - 

Naloge: 

 varjenje in rezanje zahtevnejših stvari 

 nadzor nad varno in pravilno izvedbo varjenja in rezanja 
 

 

129. Delovno mesto:    VARNOSTNIK V  

 

Zahtevane delovne 

izkušnje: 
6 mesecev 

Predpisana izobrazba: 
 srednja strokovna izobrazba 

 srednja splošna izobrazba 

Plačna skupina: J 

Plačna podskupina: J3 

Tarifni razred: V 

Posebni pogoji: - 

Naloge: 

 varovanje prostorov in ljudi 

 organiziranje tehnične naloge na področju zagotavljanja varnosti 

 spremstvo zaradi varovanja 

 

 

 



 

130. Delovno mesto:    VIDEO TEHNIK REALIZATOR V  

 

Zahtevane delovne 

izkušnje: 
6 mesecev 

Predpisana izobrazba: 
 srednja strokovna izobrazba 

 srednja splošna izobrazba 

Plačna skupina: J 

Plačna podskupina: J3 

Tarifni razred: V 

Posebni pogoji: - 

Naloge: 

 realiziranje prenosov sej in drugih dogodkov 

 post produkcija in arhiviranje posnetega gradiva 

 vzdrževanje in nabava opreme za potrebe video studia 

  

 

131. Delovno mesto:    VOZNIK FUNKCIONARJA V  

 

Zahtevane delovne 

izkušnje: 
1 leto 

Predpisana izobrazba: 
 srednja strokovna izobrazba 

 srednja splošna izobrazba 

Plačna skupina: J 

Plačna podskupina: J3 

Tarifni razred: V 

Posebni pogoji: - 

Naloge: 

 opravljanje prevozov in spremljanje predstavnikov na območju RS in v 

tujini 

 opravljanje vzdrževalnih del na vozilih, strojih in napravah z motorji z 

notranjim izgorevanjem 

 izvajanje manjših popravil na vozilu 

 vodenje potrebnih evidenc 

  

 



 

132. Delovno mesto:    VOZNIK V  

 

Zahtevane delovne 

izkušnje: 
6 mesecev 

Predpisana izobrazba: 
 srednja strokovna izobrazba 

 srednja splošna izobrazba 

Plačna skupina: J 

Plačna podskupina: J3 

Tarifni razred: V 

Posebni pogoji: - 

Naloge: 

 opravljanje prevozov 

 opravljanje manjših vzdrževalnih del na vozilih, strojih in napravah z 

motorji z notranjim izgorevanjem 

 izvajanje manjših popravil na vozilu 

 vodenje potrebnih evidenc 

  

 

133. Delovno mesto:    VOZNIK ZA PROTOKOLARNE PREVOZE V  

 

Zahtevane delovne 

izkušnje: 
6 mesecev 

Predpisana izobrazba: 
 srednja strokovna izobrazba 

 srednja splošna izobrazba 

Plačna skupina: J 

Plačna podskupina: J3 

Tarifni razred: V 

Posebni pogoji: - 

Naloge: 

 opravljanje protokolarnih prevozov  doma in v tujini 

 opravljanje vzdrževalnih del na vozilih, strojih in napravah z motorji z 

notranjim izgorevanjem 

 izvajanje manjših popravil na vozilu 

 vodenje potrebnih evidenc 

  



 

134. Delovno mesto:    VPISNIČAR V PRAVOSODNEM ORGANU V  

 

Zahtevane delovne 

izkušnje: 
1 leto 

Predpisana izobrazba: 
 srednja strokovna izobrazba 

 srednja splošna izobrazba 

Plačna skupina: J 

Plačna podskupina: J2 

Tarifni razred: V 

Posebni pogoji: - 

Naloge: 

 vodenje vpisnikov, knjig in imenikov skladno s predpisi, ki urejajo 

 notranjo organizacijo in poslovanje pravosodnega organa, 

 vodenje potrebnih evidenc, 

 zbiranje statističnih podatkov, pripravljanje statističnih poročil 

 

 

 

 

135. Delovno mesto:    VRTNARSKI TEHNIK V-I  

 

Zahtevane delovne 

izkušnje: 
6 mesecev 

Predpisana izobrazba: 
 srednja strokovna izobrazba 

 srednja splošna izobrazba 

Plačna skupina: J 

Plačna podskupina: J3 

Tarifni razred: V 

Posebni pogoji: - 

Naloge: 

 pripravljanje predlogov za urejanje okolice in poslovnih prostorov 

 predlaganje nabave materiala 

 urejanje zelenih površin 

  



 

136. Delovno mesto:    VZDRŽEVALEC V-I  

 

Zahtevane delovne 

izkušnje: 
6 mesecev 

Predpisana izobrazba: 
 srednja strokovna izobrazba 

 srednja splošna izobrazba 

Plačna skupina: J 

Plačna podskupina: J3 

Tarifni razred: V 

Posebni pogoji: - 

Naloge: 

 spremljanje stanja objektov, naprav in prevoznih sredstev 

 obveščanje o stanju objektov, naprav in prevoznih sredstvih 

 sodelovanje pri večjih vzdrževalnih delih 

 vzdrževanje in izvajanje manjših popravil na ogrevalnih, klimatskih in 

vodovodnih instalacijah 

 

137. Delovno mesto:    ZAPISNIKAR V PRAVOSODNEM ORGANU V  

 

Zahtevane delovne 

izkušnje: 
6 mesecev  

Predpisana izobrazba: 
 srednja strokovna izobrazba 

 srednja splošna izobrazba 

Plačna skupina: J 

Plačna podskupina: J2 

Tarifni razred: V 

Posebni pogoji: - 

Naloge: 

 pisanje po nareku, diktafonu ali prepisovanje rokopisov vlog ali drugih pisanj 

 samostojno sestavljanje zahtevnejših dopisov, vlog, sklepov, odredb, 

stroškovnikov 

 opravila v zvezi z pozivanjem strank k plačilu stroškov, opominjanjem pred 

tožbo, izvršbo 

 urejanje spisov po določilih reda pravosodnega organa in opravljanje drugih 

del in nalog po odredbi funkcionarja pravosodnega organa ali vodje 

strojepisnice 

 



 

138. Delovno mesto:    ZAPISNIKAR V PRAVOSODNEM ORGANU V-I  

 

Zahtevane delovne 

izkušnje: 
1 leto  

Predpisana izobrazba: 
 srednja strokovna izobrazba 

 srednja splošna izobrazba 

Plačna skupina: J 

Plačna podskupina: J2 

Tarifni razred: V 

Posebni pogoji: - 

Naloge: 

 pisanje po nareku, diktafonu ali prepisovanje rokopisov zelo zahtevnih 

vlog ali drugih pisanj 

 samostojno sestavljanje zahtevnejših dopisov, vlog, sklepov, odredb, 

stroškovnikov 

 samostojna opravila v zvezi z pozivanjem strank k plačilu stroškov, 

opominjanjem pred tožbo, izvršbo 

 samostojno urejanje spisov po določilih reda pravosodnega organa in 

opravljanje drugih del in nalog po odredbi funkcionarja pravosodnega 

organa ali vodje strojepisnice 

  

 

 



 

VI. Tarifni razred 

 

139. Delovno mesto:    ADMINISTRATIVNI ATAŠE VI  

 

Zahtevane delovne 

izkušnje: 
2 leti 

Predpisana izobrazba: 
 višja strokovna izobrazba 

 višješolska izobrazba (prejšnja)  

Plačna skupina: J 

Plačna podskupina: J2 

Tarifni razred: VI 

Posebni pogoji: - 

Naloge: 

 izvajanje zahtevnejših administrativno tehničnih opravil 

 opravljanje zahtevnejših nalog v tajništvu 

 opravljanje enostavnejših konzularnih opravil 

 

 

140. Delovno mesto:    ADMINISTRATOR VI  

 

Zahtevane delovne 

izkušnje: 
6 mesecev 

Predpisana izobrazba: 
 višja strokovna izobrazba 

 višješolska izobrazba (prejšnja)  

Plačna skupina: J 

Plačna podskupina: J2 

Tarifni razred: VI 

Posebni pogoji: - 

Naloge: 

 organiziranje in koordiniranje nalog pisarniškega poslovanja 

 izvajanje materialnega in finančnega poslovanja 

 sodelovanje pri izvajanju kadrovskih opravil 

 



 

141. Delovno mesto:    ANALITIK VI  

 

Zahtevane delovne 

izkušnje: 
6 mesecev 

Predpisana izobrazba: 
 višja strokovna izobrazba 

 višješolska izobrazba (prejšnja)  

Plačna skupina: J 

Plačna podskupina: J1 

Tarifni razred: VI 

Posebni pogoji: - 

Naloge: 

 sodelovanje pri pripravi enostavnejših analiz, statističnih pregledov, 

informacij in drugih podlag za odločanje 

 zbiranje in urejanje podatkov z delovnega področja organa 

 vodenje evidenc 

 

 

 

142. Delovno mesto:    AVDIO VIDEO TEHNIK VI  

 

Zahtevane delovne 

izkušnje: 
2 leti 

Predpisana izobrazba: 
 višja strokovna izobrazba 

 višješolska izobrazba (prejšnja)  

Plačna skupina: J 

Plačna podskupina: J3 

Tarifni razred: VI 

Posebni pogoji: - 

Naloge: 

 vodenje avdio-video tehnike 

 vzdrževanje akustičnih, glasovnih naprav in naprav za poslušanje  

 snemanje sej 

 

 



 

143. Delovno mesto:    BLAGAJNIK VI  

 

Zahtevane delovne 

izkušnje: 
6 mesecev 

Predpisana izobrazba: 
 višja strokovna izobrazba 

 višješolska izobrazba (prejšnja)  

Plačna skupina: J 

Plačna podskupina: J1 

Tarifni razred: VI 

Posebni pogoji: - 

Naloge: 

 vodenje in organiziranje ter usklajevanje dela in naloge v blagajni 

 redno kontroliranje blagajniškega poslovanja 

 shranjevanje gotovine in plačilnih inštrumentov 

 

 

144. Delovno mesto:    ČLAN IZPITNE KOMISIJE VI  

 

Zahtevane delovne 

izkušnje: 
6 mesecev 

Predpisana izobrazba: 
 višja strokovna izobrazba 

 višješolska izobrazba (prejšnja)  

Plačna skupina: J 

Plačna podskupina: J1 

Tarifni razred: VI 

Posebni pogoji: - 

Naloge: 

 ocenjevanje in preizkušanje znanja kandidatov za voznike pri 

opravljanju vozniškega izpita 

 

 

 



 

145. Delovno mesto:    DEVIZNI SODELAVEC VI  

 

Zahtevane delovne 

izkušnje: 
6 mesecev 

Predpisana izobrazba: 
 višja strokovna izobrazba 

 višješolska izobrazba (prejšnja)  

Plačna skupina: J 

Plačna podskupina: J1 

Tarifni razred: VI 

Posebni pogoji: - 

Naloge: 

 spremljanje in reševanje zahtevnejših poizvedb in reklamacij s strani 

BS, zakladnice, PU in uradov 

 

 

 

146. Delovno mesto:    DOKUMENTALIST VI  

 

Zahtevane delovne 

izkušnje: 
6 mesecev 

Predpisana izobrazba: 
 višja strokovna izobrazba 

 višješolska izobrazba (prejšnja)  

Plačna skupina: J 

Plačna podskupina: J2 

Tarifni razred: VI 

Posebni pogoji: - 

Naloge: 

 razvrščanje, klasifikacija in odprava dokumentarnega gradiva 

 urejanje dokumentarnega gradiva 

 vodenje zahtevnejših seznamov in pregledov 

 izdelovanje zahtevnejših gradiv s strokovnega področja 

 

 

 



 

147. Delovno mesto:    EKONOM VI 

 

Zahtevane delovne 

izkušnje: 
6 mesecev 

Predpisana izobrazba: 
 višja strokovna izobrazba 

 višješolska izobrazba (prejšnja)  

Plačna skupina: J 

Plačna podskupina: J3 

Tarifni razred: VI 

Posebni pogoji: - 

Naloge:  

 nabavljanje in izdajanje drobnega inventarja in pisarniškega materiala 

 vodenje skladišča drobnega inventarja in pisarniškega materiala 

 vodenje evidenc 

 

 

148. Delovno mesto:    FINANČNIK VI  

 

Zahtevane delovne 

izkušnje: 
6 mesecev 

Predpisana izobrazba: 
 višja strokovna izobrazba 

 višješolska izobrazba (prejšnja)  

Plačna skupina: J 

Plačna podskupina: J1 

Tarifni razred: VI 

Posebni pogoji: - 

Naloge: 

 preverjanje skladnosti dokumentov (računov, pogodb, naročilnic, 

potnih nalogov) z zakonskimi določili, ki urejajo to področje 

 izvajanje nalog v zvezi s pripravo proračuna in spremljanje porabe 

 proračunskih sredstev ( po potrebi usklajevanje z Ministrstvom za 

finance RS) in priprava poročil za managment 

 obdelovanje podatkov za izdelavo mesečnih likvidnostnih načrtov 
 



 

149. Delovno mesto:    GLAVNI PLANER (UIKS) VI  

 

Zahtevane delovne 

izkušnje: 
6 mesecev 

Predpisana izobrazba: 
 višja strokovna izobrazba 

 višješolska izobrazba (prejšnja)  

Plačna skupina: J 

Plačna podskupina: J3 

Tarifni razred: VI 

Posebni pogoji: - 

Naloge: 

 obdelovanje naročil za proizvodnjo in izd. planov pripravljanje in 

naročanje materiala ter izbiranje in ocenjevanje 

 ustreznih dobaviteljev 

 občasno uvajanje in usposabljanje zaprtih oseb za delo ter izvajanje 

skupinskih in individualnih programov dela za zaprte osebe 

 operativno pripravljanje proizvodnje 

 

 

150. Delovno mesto:    GLAVNI TERMINER (UIKS) VI  

 

Zahtevane delovne 

izkušnje: 
6 mesecev 

Predpisana izobrazba: 
 višja strokovna izobrazba 

 višješolska izobrazba (prejšnja)  

Plačna skupina: J 

Plačna podskupina: J3 

Tarifni razred: VI 

Posebni pogoji: - 

Naloge: 

 izdelovanje terminskih planov 

 odpiranje in spremljanje delovnih nalogov 

 aktivnosti pri zaključevanju in obračunu delovnih nalog 

 izdelovanje osnov za terminiranje 

 občasno uvajanje in usposabljanje zaprtih oseb za delo ter izvajanje 

skupinskih in individualnih programov dela za zaprte osebe 

 operativno pripravljanje proizvodnje 



 

151. Delovno mesto:    INŽENIR INŠTRUKTOR VI  

 

Zahtevane delovne 

izkušnje: 
3 leta 

Predpisana izobrazba: 
 višja strokovna izobrazba 

 višješolska izobrazba (prejšnja)  

Plačna skupina: J 

Plačna podskupina: J1 

Tarifni razred: VI 

Posebni pogoji: - 

Naloge: 

 neposredno stalno in aktivno nadzorovanje sistemov in naprav ter 

vodenje področja 

 priprava na inštruktažo po programih usposabljanja, spremljanje 

novosti na področju stroke 

 uvajanje v posebnosti poklica 

 inštruiranje za naloge na področju energetskih sistemov in naprav 

 ocenjevanje sposobnosti in razvoja kandidatov, sodelovanje z in v 

izpitnih komisijah 

 neposredno stalno in aktivno nadzorovanje računalniških in 

informacijskih sistemov in naprav ter vodenje tega področja 

 

 

152. Delovno mesto:    INŽENIR LETALSKIH TELEKOMUNIKACIJ VI  

 

Zahtevane delovne 

izkušnje: 
4 leta 

Predpisana izobrazba: 
 višja strokovna izobrazba 

 višješolska izobrazba (prejšnja)  

Plačna skupina: J 

Plačna podskupina: J1 

Tarifni razred: VI 

Posebni pogoji: - 

Naloge: 

 neposredno in stalno aktivno nadzorovanje sistemov in naprav letalskih 

telekomunikacij ter vodenje posameznega področja 

 

 



 

153. Delovno mesto:    KADROVIK VI  

 

Zahtevane delovne 

izkušnje: 
6 mesecev 

Predpisana izobrazba: 
 višja strokovna izobrazba 

 višješolska izobrazba (prejšnja)  

Plačna skupina: J 

Plačna podskupina: J1 

Tarifni razred: VI 

Posebni pogoji: - 

Naloge: 

 izvajanje kadrovskih opravil (vnos, obdelava in izpis podatkov iz 

kadrovsko informacijskega sistema, opravljanje posameznih opravil 

vezanih na izplačilo plač, izdelava dokumentov s področja delovnih 

razmerij) 

 vzpostavitev in vodenje evidenc zbirk osebnih podatkov 

 

154. Delovno mesto:    KNJIGOVEZ VI  

 

Zahtevane delovne 

izkušnje: 
6 mesecev 

Predpisana izobrazba: 
 višja strokovna izobrazba 

 višješolska izobrazba (prejšnja)  

Plačna skupina: J 

Plačna podskupina: J3 

Tarifni razred: VI 

Posebni pogoji: - 

Naloge: 

 zahtevna knjigoveška vezava in restavriranje arhivskega gradiva in 

knjig v stari vezavi 

 običajna knjigoveška vezava knjig 

 

 



 

155. Delovno mesto:    KNJIGOVODJA VI  

 

Zahtevane delovne 

izkušnje: 
6 mesecev 

Predpisana izobrazba: 
 višja strokovna izobrazba 

 višješolska izobrazba (prejšnja)  

Plačna skupina: J 

Plačna podskupina: J1 

Tarifni razred: VI 

Posebni pogoji: - 

Naloge: 

 organiziranje dela za vodenje analitične evidence osnovnih sredstev, 

zalog materiala in drobnega inventarja, gotovih proizvodov in 

nedokončane proizvodnje 

 sodelovanje pri pripravi internih navodil za izvedbo inventure 

 organiziranje usklajevanja analitične in sintetične evidence ter 

dejanskega in knjižnega stanja 

 izvajanje nalog v zvezi s pripravo in obračunom plač in drugih stroškov 

dela 

 

156. Delovno mesto:    KNJIŽNIČAR VI  

 

Zahtevane delovne 

izkušnje: 
6 mesecev 

Predpisana izobrazba: 
 višja strokovna izobrazba 

 višješolska izobrazba (prejšnja)  

Plačna skupina: J 

Plačna podskupina: J1 

Tarifni razred: VI 

Posebni pogoji: - 

Naloge: 

 vodenje in urejanje knjižničnega gradiva in specialnega 

dokumentarnega gradiva 

 pripravljanje informacij in strokovnega gradiva 

 opravljanje knjižnične izposoje 

 

 



 

157. Delovno mesto:    KODIFICER VI  

 

Zahtevane delovne 

izkušnje: 
6 mesecev 

Predpisana izobrazba: 
 višja strokovna izobrazba 

 višješolska izobrazba (prejšnja)  

Plačna skupina: J 

Plačna podskupina: J1 

Tarifni razred: VI 

Posebni pogoji: - 

Naloge: 

 kodificiranje artiklov preskrbe, 

 prilagajanje identifikacijskih vodnikov na osnovi FIIG, opravljanje 

nalog, ki se nanašajo na standardizacijo skladiščnih sredstev, 

 zagotavljanje vnosa podatkov v Centralni podatkovni register in 

objavljanje podatkov, 

 sodelovanje v strokovni skupini za opremljanje 

 

 

158. Delovno mesto:    KOMERCIALIST VI  

 

Zahtevane delovne 

izkušnje: 
6 mesecev 

Predpisana izobrazba: 
 višja strokovna izobrazba 

 višješolska izobrazba (prejšnja)  

Plačna skupina: J 

Plačna podskupina: J1 

Tarifni razred: VI 

Posebni pogoji: - 

Naloge: 

 operativno izvajanje nalog na področju nabave 

 organiziranje logistike v nabavnem skladišču 

 analiziranje nabavnih in prodajnih trgov 

 izvajanje dogovorjenih izvoznih ali uvoznih poslov 

 zagotavljanje pravočasnosti plačil izvoza in prodaje storitev 

 pospeševanje prodaje 

 prodajanje na prodajnem območju 

 

 



 

159. Delovno mesto:    KOORDINATOR VI  

 

Zahtevane delovne 

izkušnje: 
6 mesecev 

Predpisana izobrazba: 
 višja strokovna izobrazba 

 višješolska izobrazba (prejšnja)  

Plačna skupina: J 

Plačna podskupina: J1 

Tarifni razred: VI 

Posebni pogoji: - 

Naloge: 

 koordiniranje izvajanja manj zahtevnih nalog 

 dajanje pojasnil 

 izdelovanje manj zahtevnih poročil 

 

 

160. Delovno mesto:    NADZORNIK TELEKOMUNIKACIJ VI  

 

Zahtevane delovne 

izkušnje: 
2 leti 

Predpisana izobrazba: 
 višja strokovna izobrazba 

 višješolska izobrazba (prejšnja)  

Plačna skupina: J 

Plačna podskupina: J3 

Tarifni razred: VI 

Posebni pogoji: - 

Naloge: 

 postavljanje konfiguracije sistema, 

 kontrola pretoka sporočil sistemu 

 kontroliranje stanja zvez in perifernih enot 

 

 



 

161. Delovno mesto:    OPERATER V CENTRU ZA OBVEŠČANJE VI  

 

Zahtevane delovne 

izkušnje: 
2 leti 

Predpisana izobrazba: 
 višja strokovna izobrazba 

 višješolska izobrazba (prejšnja)  

Plačna skupina: J 

Plačna podskupina: J1 

Tarifni razred: VI 

Posebni pogoji: - 

Naloge: 

 usklajevanje dela operaterjev v centru za obveščanje 

 prejemanje, obdelovanje in prenašanje informacij ter ukrepov 

 izvajanje obveščanja in alarmiranja 

 priprava poročil, informacij in drugih gradiv ter statistična obdelava 

podatkov 

 opravljanje dispečerske službe in rokovanje z ostalimi tehničnimi 

sredstvi in sredstvi zvez 

 opravljanje drugih zahtevnejših nalog 

 

162. Delovno mesto:    OPERATER VI  

 

Zahtevane delovne 

izkušnje: 
6 mesecev 

Predpisana izobrazba: 
 višja strokovna izobrazba 

 višješolska izobrazba (prejšnja)  

Plačna skupina: J 

Plačna podskupina: J1 

Tarifni razred: VI 

Posebni pogoji: - 

Naloge: 

 izvajanje obdelav v PDC 

 

 

 



 

163. Delovno mesto:    OPERATIVEC VI  

 

Zahtevane delovne 

izkušnje: 
6 mesecev 

Predpisana izobrazba: 
 višja strokovna izobrazba 

 višješolska izobrazba (prejšnja)  

Plačna skupina: J 

Plačna podskupina: J1 

Tarifni razred: VI 

Posebni pogoji: - 

Naloge: 

 prejemanje, obdelovanje in posredovanje informacij ter ukrepov 

 sodelovanje pri pripravi poročil, informacij in drugih gradiv ter 

statistični obdelavi podatkov 

 opravljanje dispečerske službe in rokovanje z ostalimi tehničnimi 

sredstvi in sredstvi zvez 

 usklajevanje dela operativcev 

 

 

164. Delovno mesto:    ORGANIZATOR DELA VI  

 

Zahtevane delovne 

izkušnje: 
6 mesecev 

Predpisana izobrazba: 
 višja strokovna izobrazba 

 višješolska izobrazba (prejšnja)  

Plačna skupina: J 

Plačna podskupina: J1 

Tarifni razred: VI 

Posebni pogoji: - 

Naloge: 

 organiziranje delovnega procesa 

 nadzor in skrb za nemoten potek delovnega procesa 

 

 

 



 

165. Delovno mesto:    POSLOVNI SEKRETAR VI  

 

Zahtevane delovne 

izkušnje: 
6 mesecev 

Predpisana izobrazba: 
 višja strokovna izobrazba 

 višješolska izobrazba (prejšnja)  

Plačna skupina: J 

Plačna podskupina: J2 

Tarifni razred: VI 

Posebni pogoji: - 

Naloge: 

 koordiniranje poslovnih stikov 

 vodenje evidenc 

 sodelovanje pri internem usklajevanju organizacijskih enot 

 

 

 

166. Delovno mesto:    PRAVNIK VI  

 

Zahtevane delovne 

izkušnje: 
6 mesecev 

Predpisana izobrazba: 
 višja strokovna izobrazba 

 višješolska izobrazba (prejšnja)  

Plačna skupina: J 

Plačna podskupina: J1 

Tarifni razred: VI 

Posebni pogoji: - 

Naloge: 

 sodelovanje pri izvajanju pravnih nalog 

 opravljanje strokovnega dela na ožjem delovnem področju 

 

 

 



 

167. Delovno mesto:    PROGRAMER APLIKACIJ VI  

 

Zahtevane delovne 

izkušnje: 
6 mesecev 

Predpisana izobrazba: 
 višja strokovna izobrazba 

 višješolska izobrazba (prejšnja)  

Plačna skupina: J 

Plačna podskupina: J1 

Tarifni razred: VI 

Posebni pogoji: - 

Naloge: 

 razvijanje modulov 

 vzdrževanje, dograjevanje in uvajanje 

 

 

 

168. Delovno mesto:    RAČUNOVODJA VI  

 

Zahtevane delovne 

izkušnje: 
6 mesecev 

Predpisana izobrazba: 
 višja strokovna izobrazba 

 višješolska izobrazba (prejšnja)  

Plačna skupina: J 

Plačna podskupina: J1 

Tarifni razred: VI 

Posebni pogoji: - 

Naloge: 

 vodenje poslovnih knjig 

 usklajevanje analitične in sintetične evidence 

 pripravljanje letnih poročil 

 

 

 



 

169. Delovno mesto:    RAZVIJALEC IZDELKOV TEHNOLOG (UIKS) VI  

 

Zahtevane delovne 

izkušnje: 
3 leta 

Predpisana izobrazba: 
 višja strokovna izobrazba 

 višješolska izobrazba (prejšnja)  

Plačna skupina: J 

Plačna podskupina: J3 

Tarifni razred: VI 

Posebni pogoji: - 

Naloge: 

 projektiranje izdelkov po predlogih 

 izdelava zbira podatkov o izdelkih 

 občasno usmerjanje uvajanja in usposabljanja zaprtih oseb za delo ter 

izvajanje skupinskih in individualnih programov dela za zaprte osebe 

 

 

170. Delovno mesto:    SALDAKONTIST VI 

 

Zahtevane delovne 

izkušnje: 
6 mesecev 

Predpisana izobrazba: 
 višja strokovna izobrazba 

 višješolska izobrazba (prejšnja)  

Plačna skupina: J 

Plačna podskupina: J1 

Tarifni razred: VI 

Posebni pogoji: - 

Naloge: 

 vodenje analitične evidence saldakontov dobaviteljev in kupcev 

 usklajevanje terjatev in obveznosti 

 usklajevanje analitične in sintetične evidence 

 

 

 



 

171. Delovno mesto:    SISTEMSKI ADMINISTRATOR VI  

 

Zahtevane delovne 

izkušnje: 
6 mesecev 

Predpisana izobrazba: 
 višja strokovna izobrazba 

 višješolska izobrazba (prejšnja)  

Plačna skupina: J 

Plačna podskupina: J1 

Tarifni razred: VI 

Posebni pogoji: - 

Naloge: 

 zagotavljanje delovanja operacijskih sistemov in na njih aplikacij, 

 komunikacijskih sistemov ter drugih orodij 

 

 

 

172. Delovno mesto:    SNEMALEC MONTAŽER VI  

 

Zahtevane delovne 

izkušnje: 
6 mesecev 

Predpisana izobrazba: 
 višja strokovna izobrazba 

 višješolska izobrazba (prejšnja)  

Plačna skupina: J 

Plačna podskupina: J3 

Tarifni razred: VI 

Posebni pogoji: - 

Naloge: 

 snemanje zahtevnejšega video gradiva 

 obdelovanje in montaža posnetkov 

 

 

 



 

173. Delovno mesto:    STROKOVNI SODELAVEC VI  

 

Zahtevane delovne 

izkušnje: 
2 leti 

Predpisana izobrazba: 
 višja strokovna izobrazba 

 višješolska izobrazba (prejšnja)  

Plačna skupina: J 

Plačna podskupina: J1 

Tarifni razred: VI 

Posebni pogoji: - 

Naloge: 

 opravljanje organizacijskih in strokovnih nalog z delovnega področja 

 spremljanje, posredovanje in usklajevanje predlogov in pobud ter 

njihovo posredovanje pristojnim organom in službam 

 reševanje zahtevnejših pobud in predlogov  

 koordiniranje dela  

 odgovornost za materialne vrednosti 

 sodelovanje pri izvajanju postopkov z delovnega področja 

 pripravljanje poročil in gradiv 

 izvajanje nadzora nad pravilnim in pravočasnim izvajanjem 

pogodbenih  

 pripravljanje analiz in poročil 

 izvajanje strokovno tehničnih nalog 

 usklajevanje s pristojnimi organi 

 izvajanje strokovnih nalog s področja zaščite in reševanja 

 

 

 



 

174. Delovno mesto:    TEHNOLOG VI 

 

Zahtevane delovne 

izkušnje: 
3 leta  

Predpisana izobrazba: 
 višja strokovna izobrazba 

 višješolska izobrazba (prejšnja)  

Plačna skupina: J 

Plačna podskupina: J3 

Tarifni razred: VI 

Posebni pogoji: - 

Naloge: 

 izvajanje inovativne dejavnosti, delo na področju standardizacije, 

atestiranja in promocije izdelkov 

 načrtovanje in pripravljanje novih tehnoloških sredstev, izdelkov, 

postopkov in sistemov 

 občasno usmerjanje in usposabljanje zaprtih oseb za delo 

 

 

 

175. Delovno mesto:    UPRAVNIK VI  

 

Zahtevane delovne 

izkušnje: 
6 mesecev 

Predpisana izobrazba: 
 višja strokovna izobrazba 

 višješolska izobrazba (prejšnja)  

Plačna skupina: J 

Plačna podskupina: J3 

Tarifni razred: VI 

Posebni pogoji: - 

Naloge: 

 vodenje organiziranje in kontroliranje dela v domu 

 sodelovanje pri vzdrževalnih in investicijskih delih 

 vodenje določenih evidence in pripravljanje poročil 

 



 

176. Delovno mesto:    VARNOSTNI INŽENIR VI 

 

Zahtevane delovne 

izkušnje: 
6 mesecev 

Predpisana izobrazba: 
 višja strokovna izobrazba 

 višješolska izobrazba (prejšnja)  

Plačna skupina: J 

Plačna podskupina: J1 

Tarifni razred: VI 

Posebni pogoji: - 

Naloge: 

 organiziranje in izvajanje usposabljanja za varno delo zaposlenih in 

drugih oseb s predpisi s področja varnosti in zdravja pri delu 

 organiziranje varstva pred požarom 

 sodelovanje pri izdelavi strokovnih analiz, mnenj in poročil s 

strokovnega področja 

 

 

177. Delovno mesto:    VARNOSTNIK VI 

 

Zahtevane delovne 

izkušnje: 
2 leti 

Predpisana izobrazba: 
 višja strokovna izobrazba 

 višješolska izobrazba (prejšnja)  

Plačna skupina: J 

Plačna podskupina: J3 

Tarifni razred: VI 

Posebni pogoji: - 

Naloge: 

 varovanje in ščitenje 

 opravljanje organizacijsko tehničnih nalog na področju zagotavljanja 

varnosti 

 varovanje predstavništva in vodje predstavništva 

 razvažanje vodje predstavništva na protokolarne obveznosti 

 

 



 

178. Delovno mesto:    VIDEO TEHNIK REALIZATOR VI  

 

Zahtevane delovne 

izkušnje: 
6 mesecev 

Predpisana izobrazba: 
 višja strokovna izobrazba 

 višješolska izobrazba (prejšnja)  

Plačna skupina: J 

Plačna podskupina: J3 

Tarifni razred: VI 

Posebni pogoji: - 

Naloge: 

 realiziranje zahtevnejših prenosov sej in drugih dogodkov 

 post produkcija in arhiviranje posnetega gradiva 

 vzdrževanje in nabava opreme za potrebe video studia 

 



 

VII/1. Tarifni razred 
 

179. Delovno mesto:    ANALITIK VII/2-II 

 

Zahtevane delovne 

izkušnje: 
3 leta 

Predpisana izobrazba: 

Najmanj: 

 visoka strokovna izobrazba 

 prva stopnja  

Plačna skupina: J 

Plačna podskupina: J1 

Tarifni razred: VII/1 

Posebni pogoji:  -  

Naloge: 

 spremljanje in proučevanje zakonodaje ter predlaganje ukrepov 

 pripravljanje analiz, statističnih pregledov, informacij in drugih 

strokovnih podlag za odločanje 

 sodelovanje pri pripravi normativnih aktov 

 vodenje evidenc 

 

180. Delovno mesto:    ANALITIK VII/1 

 

Zahtevane delovne 

izkušnje: 
8 mesecev 

Predpisana izobrazba: 
 visoka strokovna izobrazba 

 prva stopnja  

Plačna skupina: J 

Plačna podskupina: J1 

Tarifni razred: VII/1 

Posebni pogoji: - 

Naloge: 

 pripravljanje enostavnejših analiz, statističnih pregledov, informacij in 

drugih podlag za odločanje 

 zbiranje in urejanje podatkov za izdelavo programov 

 vodenje evidenc 

 

 

 



 

181. Delovno mesto:    ČLAN IZPITNE KOMISIJE VII/2 

 

Zahtevane delovne 

izkušnje: 
8 mesecev 

Predpisana izobrazba: 

Najmanj: 

 visoka strokovna izobrazba 

 prva stopnja  

Plačna skupina: J 

Plačna podskupina: J1 

Tarifni razred: VII/1 

Posebni pogoji:  -  

Naloge: 

 ocenjevanje in preizkušanje znanja kandidatov za voznike pri 

opravljanju vozniškega izpita 

 

 

182. Delovno mesto:    DOKUMENTALIST VII/2 

 

Zahtevane delovne 

izkušnje: 
3 leta 

Predpisana izobrazba: 

Najmanj: 

 visoka strokovna izobrazba 

 prva stopnja  

Plačna skupina: J 

Plačna podskupina: J2 

Tarifni razred: VII/1 

Posebni pogoji:  -  

Naloge: 

 zbiranje in posredovanje primerjalnih strokovnih podatkov in 

informacij uporabnikom 

 izdelovanje bibliografij izdanih strokovnih publikacij  

 izvajanje strokovnega nadzora nad selektivno diseminacijo informacij 

in retroaktivne poizvedbe 

 

 



 

183. Delovno mesto:    DOKUMENTALIST VII/1 

 

Zahtevane delovne 

izkušnje: 
8 mesecev 

Predpisana izobrazba: 
 visoka strokovna izobrazba 

 prva stopnja  

Plačna skupina: J 

Plačna podskupina: J2 

Tarifni razred: VII/1 

Posebni pogoji: - 

Naloge: 

 izvajanje strokovnega nadzora nad razvrščanjem, klasifikacijo in 

odpravo dokumentarnega gradiva 

 urejanje dokumentarnega gradiva 

 vodenje najzahtevnejših seznamov in pregledov 

 sodelovanje pri izdelavi najzahtevnejših gradiv s strokovnega področja 

 

  

184. Delovno mesto:    FINANČNIK VII/2-II 

 

Zahtevane delovne 

izkušnje: 
3 leta 

Predpisana izobrazba: 

Najmanj: 

 visoka strokovna izobrazba 

 prva stopnja  

Plačna skupina: J 

Plačna podskupina: J1 

Tarifni razred: VII/1 

Posebni pogoji:  -  

Naloge: 

 sodelovanje s sektorji in službami pri pripravi predloga proračuna ter 

pripravljanje pisnih pojasnil povezanih z delovanjem proračunskega 

uporabnika upoštevajoč vse ustrezne predpise 

 izdelovanje vseh likvidnostnih načrtov in spremljanje 

realizacije/odstopanj realiziranega od načrtovanega in analiz ter 

predlogov, kadar so le ti potrebni ter priprava vseh gradiv, pojasnil in 

utemeljitev za potrebe računskega sodišča in notranje revizije 

 pripravljanje predlogov potrebnih prerazporeditev med proračunskimi 

postavkami in znotraj njih ter pisno utemeljevanje 

 

 



 

185. Delovno mesto:    FINANČNIK VII/1 

 

Zahtevane delovne 

izkušnje: 
8 mesecev 

Predpisana izobrazba: 
 visoka strokovna izobrazba 

 prva stopnja  

Plačna skupina: J 

Plačna podskupina: J1 

Tarifni razred: VII/1 

Posebni pogoji: - 

Naloge: 

 zbiranje, urejanje ter pripravljanje podatkov za izdelavo analize o 

finančnem poslovanju proračunskega uporabnika 

 obračunavanje davkov in prispevkov (pogodbe o delu, avtorske 

pogodbe, obvezna praksa, delo študentov, obračun davka na dodano 

vrednost) 

 sodelovanje pri enostavnejših nalogah povezanih s pripravo predloga 

proračuna 

 

186. Delovno mesto:    GRADBENI NADZORNIK VII/2-II 

 

Zahtevane delovne 

izkušnje: 
3 leta 

Predpisana izobrazba: 

Najmanj: 

 visoka strokovna izobrazba 

 prva stopnja  

Plačna skupina: J 

Plačna podskupina: J1 

Tarifni razred: VII/1 

Posebni pogoji:  -  

Naloge: 

 organiziranje in izvajanje nadzora nad izvajanjem tehnične pomoči in 

pripravo nadzornih poročil 

 izvajanje nadzora nad skladnostjo del z načrti in ohranitvijo želenih 

standardov materiala in storitev 

 izvajanje nadzora nad vzdrževanjem in popravilom gradbenih objektov 

 

 



 

187. Delovno mesto:    GRADBENI NADZORNIK VII/1 

 

Zahtevane delovne 

izkušnje: 
8 mesecev 

Predpisana izobrazba: 
 visoka strokovna izobrazba 

 prva stopnja  

Plačna skupina: J 

Plačna podskupina: J1 

Tarifni razred: VII/1 

Posebni pogoji: - 

Naloge: 

 zagotavljanje tehnične pomoči in priprava nadzornih poročil 

 zagotavljanje skladnosti del z načrti in ohranitev željenih standardov 

materiala in storitev 

 organiziranje vzdrževanja in popravil gradbenih objektov 

 nadzor delavcev 

 

188. Delovno mesto:    INFORMATIK VII/2 

 

Zahtevane delovne 

izkušnje: 
1 leto 

Predpisana izobrazba: 

Najmanj: 

 visoka strokovna izobrazba 

 prva stopnja  

Plačna skupina: J 

Plačna podskupina: J1 

Tarifni razred: VII/1 

Posebni pogoji:  -  

Naloge: 

 zagotavljanje delovanja strežnikov, omrežij, operacijskih sistemov in 

na njih aplikacij, komunikacijskih sistemov ter drugih orodij 

 vodenje zahtevnih evidenc 

 zagotavljanje pomoči uporabnikom 

 skrbništvo informacijskih sistemov 

 koordinacija uporabnikov in izvajalcev/vzdrževalcev informacijskih 

sistemov 

 

 



 

189. Delovno mesto:    INFORMATIK VII/1 

 

Zahtevane delovne 

izkušnje: 
8 mesecev 

Predpisana izobrazba: 
 visoka strokovna izobrazba 

 prva stopnja  

Plačna skupina: J 

Plačna podskupina: J1 

Tarifni razred: VII/1 

Posebni pogoji: - 

Naloge: 

 zagotavljanje delovanja strežnikov, omrežij, operacijskih sistemov in 

na njih aplikacij, komunikacijskih sistemov ter drugih orodij 

 vodenje enostavnejših evidenc 

 zagotavljanje pomoči uporabnikom 

 skrbništvo informacijskih sistemov 

 

 

190. Delovno mesto:    INŽENIR INFORMACIJSKIH SISTEMOV VII/2 

 

Zahtevane delovne 

izkušnje: 
3 leta 

Predpisana izobrazba: 

Najmanj: 

 visoka strokovna izobrazba 

 prva stopnja  

Plačna skupina: J 

Plačna podskupina: J1 

Tarifni razred: VII/1 

Posebni pogoji:  -  

Naloge: 

 zagotavljanje delovanja strežnikov, omrežij, operacijskih sistemov in 

na njih aplikacij, komunikacijskih sistemov ter drugih orodij 

 priprava in načrtovanje informacijskih sistemov 

 vodenje zahtevnih evidenc 

 zagotavljanje pomoči uporabnikom  

 



 

191. Delovno mesto:    INŽENIR VII/2 

 

Zahtevane delovne 

izkušnje: 
3 leta 

Predpisana izobrazba: 

Najmanj: 

 visoka strokovna izobrazba 

 prva stopnja  

Plačna skupina: J 

Plačna podskupina: J1 

Tarifni razred: VII/1 

Posebni pogoji:  -  

Naloge:  

 sodelovanje v ICAO programih s področja navigacijskih služb 

 izvajanje programa za Slovenijo 

 sodelovanje pri pripravi gradiva in v delovnih skupinah za ožje delovno 

področje 

 

192. Delovno mesto:    KADROVIK VII/2-II 

 

Zahtevane delovne 

izkušnje: 
3 leta 

Predpisana izobrazba: 

Najmanj: 

 visoka strokovna izobrazba 

 prva stopnja  

Plačna skupina: J 

Plačna podskupina: J1 

Tarifni razred: VII/1 

Posebni pogoji:  -  

Naloge: 

 izvajanje kadrovskih funkcij (planiranje, selekcija ter razvoj in 

izobraževanje kadrov) 

 sodelovanje pri pripravi aktov s področja delovnopravnih in 

organizacijskih kadrovskih zadev 

 pripravljanje analiz in drugih strokovnih podlag za odločanje 

 

 



 

193. Delovno mesto:    KADROVIK VII/1 

 

Zahtevane delovne 

izkušnje: 
8 mesecev 

Predpisana izobrazba: 
 visoka strokovna izobrazba 

 prva stopnja  

Plačna skupina: J 

Plačna podskupina: J1 

Tarifni razred: VII/1 

Posebni pogoji: - 

Naloge: 

 izvajanje kadrovskih funkcij 

 izdelovanje dokumentov s področja delovnih razmerij 

 vodenje evidenc zbirk osebnih podatkov 

 

 

194. Delovno mesto:    KEMIJSKI INŽENIR VII/2 

 

Zahtevane delovne 

izkušnje: 
8 mesecev 

Predpisana izobrazba: 

Najmanj: 

 visoka strokovna izobrazba 

 prva stopnja  

Plačna skupina: J 

Plačna podskupina: J1 

Tarifni razred: VII/1 

Posebni pogoji:  -  

Naloge: 

 opravljanje raziskav 

 razvijanje in svetovanje pri proizvodnih kemičnih procesih 

 proučevanje tehnoloških vidikov materialov, izdelkov in procesov 

 



 

195. Delovno mesto:    KNJIGOVEZ VII/2 

 

Zahtevane delovne 

izkušnje: 
3 leta 

Predpisana izobrazba: 

Najmanj: 

 visoka strokovna izobrazba 

 prva stopnja  

Plačna skupina: J 

Plačna podskupina: J3 

Tarifni razred: VII/1 

Posebni pogoji:  -  

Naloge: 

 izvajanje zahtevnih knjigoveških konservatorsko - restavratorskih 

postopkov ter  pripravljanje analiz in navodil za konserviranje, 

 restavriranje in materialno varovanje arhivskega gradiva 

 izvajanje raziskovalnega dela s področja konservatorsko 

restavratorskega knjigoveštva z objavljanjem izsledkov dela 

 

 

196. Delovno mesto:    KNJIGOVEZ VII/1 

 

Zahtevane delovne 

izkušnje: 
8 mesecev 

Predpisana izobrazba: 
 visoka strokovna izobrazba 

 prva stopnja  

Plačna skupina: J 

Plačna podskupina: J3 

Tarifni razred: VII/1 

Posebni pogoji: - 

Naloge: 

 izvajanje zahtevnih knjigoveških konservatorsko-restavratorskih 

 postopkov ter pripravljanje analiz in navodil za konzerviranje, 

 restavriranje in materialno varovanje arhivskega gradiva 

 

 



 

197. Delovno mesto:    KNJIGOVODJA VII/2 

 

Zahtevane delovne 

izkušnje: 
3 leta 

Predpisana izobrazba: 

Najmanj: 

 visoka strokovna izobrazba 

 prva stopnja  

Plačna skupina: J 

Plačna podskupina: J1 

Tarifni razred: VII/1 

Posebni pogoji:  -  

Naloge: 

 sodelovanje pri organizaciji dela za obračun plač in drugih stroškov dela 

 usklajevanje podatkov s kadrovskimi službami 

 pravilno in pravočasno izvajanje obračuna stroškov dela 

 

 

198. Delovno mesto:    KNJIGOVODJA VII/1 

 

Zahtevane delovne 

izkušnje: 
8 mesecev 

Predpisana izobrazba: 
 visoka strokovna izobrazba 

 prva stopnja  

Plačna skupina: J 

Plačna podskupina: J1 

Tarifni razred: VII/1 

Posebni pogoji: - 

Naloge: 

 usklajevanje podatkov s kadrovskimi službami 

 pravilno in pravočasno izvajanje obračuna plač in drugih stroškov dela 

 pravočasno posredovanje podatkov drugim institucijam 

 

 

 



 

199. Delovno mesto:    KODIFICER VII/2 

 

Zahtevane delovne 

izkušnje: 
3 leta 

Predpisana izobrazba: 

Najmanj: 

 visoka strokovna izobrazba 

 prva stopnja  

Plačna skupina: J 

Plačna podskupina: J1 

Tarifni razred: VII/1 

Posebni pogoji:  -  

Naloge: 

 vodenje in koordiniranje skupin za kodifikacijo 

 dajanje pojasnil na vprašanja kodifikacije 

 sodelovanje pri izdelavi koncepta preskrbe z odgovornim za 

oborožitvene sisteme, kodificiranje zahtevnih artiklov preskrbe 

 

 

200. Delovno mesto:    KODIFICER VII/1 

 

Zahtevane delovne 

izkušnje: 
8 mesecev 

Predpisana izobrazba: 
 visoka strokovna izobrazba 

 prva stopnja  

Plačna skupina: J 

Plačna podskupina: J1 

Tarifni razred: VII/1 

Posebni pogoji: - 

Naloge: 

 kodificiranje artiklov preskrbe, 

 sodelovanje pri izdelavi koncepta preskrbe z odgovornim za 

oborožitvene sisteme 

 prilagajanje identifikacijskih vodnikov na osnovi FIIG, opravljanje 

nalog, ki se nanašajo na standardizacijo skladiščnih sredstev, 

 zagotavljanje vnosa podatkov v Centralni podatkovni register in 

objavljanje podatkov 

 

 



 

201. Delovno mesto:    KOORDINATOR VII/2 

 

Zahtevane delovne 

izkušnje: 
3 leta 

Predpisana izobrazba: 

Najmanj: 

 visoka strokovna izobrazba 

 prva stopnja  

Plačna skupina: J 

Plačna podskupina: J1 

Tarifni razred: VII/1 

Posebni pogoji:  -  

Naloge: 

 koordiniranje izvajanja najzahtevnejših nalog 

 dajanje pojasnil 

 izdelovanje najzahtevnejših poročil 

 

 

202. Delovno mesto:    KOORDINATOR VII/1 

 

Zahtevane delovne 

izkušnje: 
8 mesecev 

Predpisana izobrazba: 
 visoka strokovna izobrazba 

 prva stopnja  

Plačna skupina: J 

Plačna podskupina: J1 

Tarifni razred: VII/1 

Posebni pogoji: - 

Naloge: 

 koordiniranje pri izvajanju zahtevnejših nalog 

 dajanje pojasnil 

 izdelovanje zahtevnejših poročil 

 

 



 

203. Delovno mesto:    NADZORNIK OBDELAVE PODATKOV JAVNIH 

PLAČIL VII/2 

 

Zahtevane delovne 

izkušnje: 
1 leto 

Predpisana izobrazba: 

Najmanj: 

 visoka strokovna izobrazba 

 prva stopnja  

Plačna skupina: J 

Plačna podskupina: J2 

Tarifni razred: VII/1 

Posebni pogoji:  -  

Naloge: 

 nadziranje sprejema podatkov 

 pošiljanje podatkov 

 nadziranje računalniške obdelave 

 

 

204. Delovno mesto:    OPERATER V CENTRU ZA OBVEŠČANJE VII/2 

 

Zahtevane delovne 

izkušnje: 
3 leta 

Predpisana izobrazba: 

Najmanj: 

 visoka strokovna izobrazba 

 prva stopnja  

Plačna skupina: J 

Plačna podskupina: J1 

Tarifni razred: VII/1 

Posebni pogoji:  -  

Naloge: 

 priprava najzahtevnejših gradiv z delovnega področja 

 prejemanje, obdelovanje in posredovanje informacij ter ukrepov 

 opravljanje dispečerske službe in rokovanje z ostalimi tehničnimi 

sredstvi in sredstvi zvez 

 vodenje dela operatorjev v izmeni 

 sodelovanje z mediji in vsebinski pripravi gradiv za objavo na 

domači strani na internetu  

 samostojno opravljanje drugih zahtevnejših nalog 

 

 



 

205. Delovno mesto:    OPERATER V CENTRU ZA OBVEŠČANJE VII/1 

 

Zahtevane delovne 

izkušnje: 
8 mesecev 

Predpisana izobrazba: 
 visoka strokovna izobrazba 

 prva stopnja  

Plačna skupina: J 

Plačna podskupina: J1 

Tarifni razred: VII/1 

Posebni pogoji: - 

Naloge: 

 priprava zahtevnejših gradiv z delovnega področja 

 prejemanje, obdelovanje in posredovanje informacij ter ukrepov 

 opravljanje dispečerske službe 

 organiziranje in vodenje izmene dispečerske službe in rokovanje z 

ostalimi tehničnimi sredstvi in sredstvi zvez 

 sodelovanje z mediji, pomoč pri vzdrževanju domače strani na 

internetu 

 samostojno opravljanje drugih zahtevnejših nalog 

 

 

 



 

206. Delovno mesto:    OPERATIVEC VII/2 

 

Zahtevane delovne 

izkušnje: 
3 leta 

Predpisana izobrazba: 

Najmanj: 

 visoka strokovna izobrazba 

 prva stopnja  

Plačna skupina: J 

Plačna podskupina: J1 

Tarifni razred: VII/1 

Posebni pogoji:  -  

Naloge: 

 pripravljanje najzahtevnejših gradiv z delovnega področja 

 vodenje dispečerske službe in rokovanje z ostalimi tehničnimi sredstvi 

in sredstvi zvez 

 vodenje dela operativcev 

 

 

207. Delovno mesto:    OPERATIVEC VII/1 

 

Zahtevane delovne 

izkušnje: 
8 mesecev 

Predpisana izobrazba: 
 visoka strokovna izobrazba 

 prva stopnja  

Plačna skupina: J 

Plačna podskupina: J1 

Tarifni razred: VII/1 

Posebni pogoji: - 

Naloge: 

 sodelovanje pri pripravi zahtevnejših gradiv z delovnega področja 

 prejemanje, obdelovanje in posredovanje informacij ter ukrepov 

 organiziranje dispečerske službe in rokovanje z ostalimi tehničnimi 

sredstvi in sredstvi zvez 

 usklajevanje dela operativcev 

 

 



 

208. Delovno mesto:    PEDAGOG ANDRAGOG VII/2-II 

 

Zahtevane delovne 

izkušnje: 
3 leta 

Predpisana izobrazba: 

Najmanj: 

 visoka strokovna izobrazba 

 prva stopnja  

Plačna skupina: J 

Plačna podskupina: J1 

Tarifni razred: VII/1 

Posebni pogoji:  -  

Naloge: 

 poučevanje zahtevnih strokovnih vsebin 

 samostojno opravljanje nalog svetovanja in raziskovanja 

 izdelovanje učnih načrtov in izobraževalnih programov 

 

 

209. Delovno mesto:    PEDAGOG ANDRAGOG VII/2-III 

 

Zahtevane delovne 

izkušnje: 
1 leto 

Predpisana izobrazba: 

Najmanj: 

 visoka strokovna izobrazba 

 prva stopnja  

Plačna skupina: J 

Plačna podskupina: J1 

Tarifni razred: VII/1 

Posebni pogoji:  -  

Naloge: 

 poučevanje manj zahtevnih strokovnih vsebin 

 sodelovanje pri svetovanju in raziskovanju 

 sodelovanje pri izvedbi tečajev, programov in usklajevanje dela v 

okviru strokovnega predmeta 

 

 



 

210. Delovno mesto:    POSLOVNI SEKRETAR VII/2 

 

Zahtevane delovne 

izkušnje: 
3 leta 

Predpisana izobrazba: 

Najmanj: 

 visoka strokovna izobrazba 

 prva stopnja  

Plačna skupina: J 

Plačna podskupina: J2 

Tarifni razred: VII/1 

Posebni pogoji:  -  

Naloge: 

 organiziranje in koordiniranje poslovnih stikov in sestankov za 

funkcionarje 

 vodenje zahtevnejše dokumentacije in evidenc  

 sodelovanje pri internem usklajevanju organizacijskih enot 

 

 

211. Delovno mesto:    POSLOVNI SEKRETAR VII/1 

 

Zahtevane delovne 

izkušnje: 
8 mesecev 

Predpisana izobrazba: 
 visoka strokovna izobrazba 

 prva stopnja  

Plačna skupina: J 

Plačna podskupina: J2 

Tarifni razred: VII/1 

Posebni pogoji: - 

Naloge: 

 organiziranje in koordiniranje poslovnih stikov 

 vodenje dokumentacije in evidenc 

 sodelovanje pri internem usklajevanju organizacijskih enot 

 

 



 

212. Delovno mesto:    PRAVNIK VII/2 

 

Zahtevane delovne 

izkušnje: 
2 leti 

Predpisana izobrazba: 

Najmanj: 

 visoka strokovna izobrazba 

 prva stopnja  

Plačna skupina: J 

Plačna podskupina: J1 

Tarifni razred: VII/1 

Posebni pogoji:  -  

Naloge: 

 vodenje dela in izvajanje nadzora nad delom pirotehnikov ob 

 upoštevanju varnostnih postopkov in predpisov na delovnem mestu 

 pripravljanje najzahtevnejših gradiv in ukrepov z delovnega področja 

 

 

213. Delovno mesto:    PRAVNIK VII/1 

 

Zahtevane delovne 

izkušnje: 
8 mesecev 

Predpisana izobrazba: 
 visoka strokovna izobrazba 

 prva stopnja  

Plačna skupina: J 

Plačna podskupina: J1 

Tarifni razred: VII/1 

Posebni pogoji: - 

Naloge: 

 izvajanje enostavnejših pravnih nalog 

 sodelovanje pri zahtevnejših pravnih nalogah 

 oblikovanje gradiv s predlogi ukrepov 

 

 



 

214. Delovno mesto:    PREVAJALEC VII/2 

 

Zahtevane delovne 

izkušnje: 
3 leta 

Predpisana izobrazba: 

Najmanj: 

 visoka strokovna izobrazba 

 prva stopnja  

Plačna skupina: J 

Plačna podskupina: J1 

Tarifni razred: VII/1 

Posebni pogoji:  -  

Naloge: 

 prevajanje in redakcija prevodov 

 sodelovanje pri iskanju terminoloških rešitev 

 konsekutivno oz. simultano tolmačenje 

 sodelovanje z zunanjimi sodelavci 

 vodenje zbirke podatkov o prevodih 

 prevajanje, redakcija prevodov in sodelovanje pri iskanju terminoloških 

rešitev 

 

 

215. Delovno mesto:    PREVAJALEC VII/1 

 

Zahtevane delovne 

izkušnje: 
8 mesecev 

Predpisana izobrazba: 
 visoka strokovna izobrazba 

 prva stopnja  

Plačna skupina: J 

Plačna podskupina: J1 

Tarifni razred: VII/1 

Posebni pogoji: - 

Naloge: 

 prevajanje in izvajanje redakcije prevodov 

 sodelovanje pri iskanju terminoloških rešitev 

 konsekutivno oz. simultano tolmačenje 

 

 

 



 

216. Delovno mesto:    PROGRAMER APLIKACIJ VII/2-II 

 

Zahtevane delovne 

izkušnje: 
3 leta 

Predpisana izobrazba: 

Najmanj: 

 visoka strokovna izobrazba 

 prva stopnja  

Plačna skupina: J 

Plačna podskupina: J1 

Tarifni razred: VII/1 

Posebni pogoji:  -  

Naloge: 

 načrtovanje in razvijanje aplikativnih rešitev 

 uvajanje, vzdrževanje in dograjevanje 

 

 

217. Delovno mesto:    PROGRAMER APLIKACIJ VII/1 

 

Zahtevane delovne 

izkušnje: 
8 mesecev 

Predpisana izobrazba: 
 visoka strokovna izobrazba 

 prva stopnja  

Plačna skupina: J 

Plačna podskupina: J1 

Tarifni razred: VII/1 

Posebni pogoji: - 

Naloge: 

 razvijanje aplikacij, modulov 

 uvajanje, vzdrževanje in dograjevanje 

 

 

 



 

218. Delovno mesto:    PROTOKOLARNI USLUŽBENEC VII/2-II 

 

Zahtevane delovne 

izkušnje: 
3 leta 

Predpisana izobrazba: 

Najmanj: 

 visoka strokovna izobrazba 

 prva stopnja  

Plačna skupina: J 

Plačna podskupina: J1 

Tarifni razred: VII/1 

Posebni pogoji:  -  

Naloge: 

 organiziranje in izvajanje protokolarnih opravil 

 

 

219. Delovno mesto:    PROTOKOLARNI USLUŽBENEC VII/1 

 

Zahtevane delovne 

izkušnje: 
8 mesecev 

Predpisana izobrazba: 
 visoka strokovna izobrazba 

 prva stopnja  

Plačna skupina: J 

Plačna podskupina: J1 

Tarifni razred: VII/1 

Posebni pogoji: - 

Naloge: 

 sodelovanje pri organiziranju in izvajanju protokolarnih opravil 

 

 

 



 

220. Delovno mesto:    PSIHOLOG VII/2 

 

Zahtevane delovne 

izkušnje: 
1 leto 

Predpisana izobrazba: 

Najmanj: 

 visoka strokovna izobrazba 

 prva stopnja  

Plačna skupina: J 

Plačna podskupina: J1 

Tarifni razred: VII/1 

Posebni pogoji:  -  

Naloge: 

 opravljanje razgovorov, svetovanje, nudenje psihološke pomoči 

strankam 

 pripravljanje informacij, poročil in analiz ter predlaganje ukrepov 

 sodelovanje pri pripravi normativnih aktov in razvojnih projektov 

 sodelovanje pri izvajanju programov usposabljanja in izpopolnjevanja 

 

 

221. Delovno mesto:    PUBLICIST VII/2-II 

 

Zahtevane delovne 

izkušnje: 
2 leti 

Predpisana izobrazba: 

Najmanj: 

 visoka strokovna izobrazba 

 prva stopnja  

Plačna skupina: J 

Plačna podskupina: J1 

Tarifni razred: VII/1 

Posebni pogoji:  -  

Naloge: 

 spremljanje dogodkov in priprava zahtevnejših člankov 

 sodelovanje pri oblikovanju internih glasil 

  

 



 

222. Delovno mesto:    PUBLICIST VII/1 

 

Zahtevane delovne 

izkušnje: 
8 mesecev 

Predpisana izobrazba: 
 visoka strokovna izobrazba 

 prva stopnja  

Plačna skupina: J 

Plačna podskupina: J1 

Tarifni razred: VII/1 

Posebni pogoji: - 

Naloge: 

 sodelovanje pri spremljanju dogodkov in pripravljanje člankov 

 sodelovanje pri oblikovanju internih glasil 

 

 

 

223. Delovno mesto:    RAČUNOVODJA VII/2-II 

 

Zahtevane delovne 

izkušnje: 
3 leta 

Predpisana izobrazba: 

Najmanj: 

 visoka strokovna izobrazba 

 prva stopnja  

Plačna skupina: J 

Plačna podskupina: J1 

Tarifni razred: VII/1 

Posebni pogoji:  -  

Naloge: 

 vodenje poslovnih knjig 

 usklajevanje analitične in sintetične evidence 

 pripravljanje letnih poročil in priprava podatkov za zaključni račun 

proračuna ter premoženjsko bilanco države in občin 

  

 



 

224. Delovno mesto:    RAČUNOVODJA VII/2-III 

 

Zahtevane delovne 

izkušnje: 
8 mesecev 

Predpisana izobrazba: 

Najmanj: 

 visoka strokovna izobrazba 

 prva stopnja  

Plačna skupina: J 

Plačna podskupina: J1 

Tarifni razred: VII/1 

Posebni pogoji:  -  

Naloge: 

 vodenje poslovnih knjig 

 usklajevanje analitične in sintetične evidence 

 pripravljanje letnih poročil in priprava podatkov za zaključni račun 

proračuna ter premoženjsko bilanco države in občin 

  

 

225. Delovno mesto:    RAZVOJNI INŽENIR VII/2-II 

 

Zahtevane delovne 

izkušnje: 
3 leta 

Predpisana izobrazba: 

Najmanj: 

 visoka strokovna izobrazba 

 prva stopnja  

Plačna skupina: J 

Plačna podskupina: J1 

Tarifni razred: VII/1 

Posebni pogoji:  -  

Naloge: 

 koncipiranje informacijskih rešitev 

 koordiniranje z izvajalci, nadziranje 

 sodelovanje pri implementaciji 

 izvajanje analize uporabe 

  

 



 

226. Delovno mesto:    RAZVOJNI INŽENIR VII/2-III 

 

Zahtevane delovne 

izkušnje: 
2 leti 

Predpisana izobrazba: 

Najmanj: 

 visoka strokovna izobrazba 

 prva stopnja  

Plačna skupina: J 

Plačna podskupina: J1 

Tarifni razred: VII/1 

Posebni pogoji:  -  

Naloge: 

 koncipiranje informacijskih rešitev 

 koordiniranje z izvajalci, nadziranje 

 sodelovanje pri implementaciji 

 izvajanje analize uporabe 

 

227. Delovno mesto:    RAZVOJNI INŽENIR VII/1 

 

Zahtevane delovne 

izkušnje: 
8 mesecev 

Predpisana izobrazba: 
 visoka strokovna izobrazba 

 prva stopnja  

Plačna skupina: J 

Plačna podskupina: J1 

Tarifni razred: VII/1 

Posebni pogoji: - 

Naloge: 

 planiranje IS 

 koncipiranje informacijskih rešitev 

 koordiniranje z izvajalci 

 sodelovanje pri implementaciji 

 

 

 



 

228. Delovno mesto:    SALDAKONTIST VII/1 

 

Zahtevane delovne 

izkušnje: 
8 mesecev 

Predpisana izobrazba: 
 visoka strokovna izobrazba 

 prva stopnja  

Plačna skupina: J 

Plačna podskupina: J1 

Tarifni razred: VII/1 

Posebni pogoji: - 

Naloge: 

 vodenje analitične evidence saldakontov zahtevnejših dobaviteljev 

in kupcev 

 usklajevanje terjatev in obveznosti 

 usklajevanje analitične in sintetične evidence 

 

 

 

229. Delovno mesto:    SISTEMSKI ADMINISTRATOR VII/2-II 

 

Zahtevane delovne 

izkušnje: 
3 leta 

Predpisana izobrazba: 

Najmanj: 

 visoka strokovna izobrazba 

 prva stopnja  

Plačna skupina: J 

Plačna podskupina: J1 

Tarifni razred: VII/1 

Posebni pogoji:  -  

Naloge: 

 zagotavljanje delovanja strežnikov, omrežij, operacijskih sistemov in 

na njih aplikacij, komunikacijskih sistemov ter drugih orodij 

 

 



 

230. Delovno mesto:    SISTEMSKI ADMINISTRATOR VII/1 

 

Zahtevane delovne 

izkušnje: 
8 mesecev 

Predpisana izobrazba: 
 visoka strokovna izobrazba 

 prva stopnja  

Plačna skupina: J 

Plačna podskupina: J1 

Tarifni razred: VII/1 

Posebni pogoji: - 

Naloge: 

 zagotavljanje delovanja strežnikov, omrežij, operacijskih sistemov in 

na njih aplikacij, komunikacijskih sistemov ter drugih orodij 

 

 

231. Delovno mesto:    SOCIALNI DELAVEC VII/2 

 

Zahtevane delovne 

izkušnje: 
1 leto 

Predpisana izobrazba: 

Najmanj: 

 visoka strokovna izobrazba 

 prva stopnja  

Plačna skupina: J 

Plačna podskupina: J1 

Tarifni razred: VII/1 

Posebni pogoji:  -  

Naloge: 

 opravljanje razgovorov in svetovanje 

 organizacija socialne pomoči 

 priprava analiz, informacij in poročil ter predlaganje ukrepov 

 sodelovanje pri izvajanju programov izpopolnjevanja in usposabljanja 

 

 



 

232. Delovno mesto:    STROKOVNI SODELAVEC - OBRAČUN IN 

STATISTIKA ZDRAVSTVENIH STORITEV 

VII/1 

 

Zahtevane delovne 

izkušnje: 
8 mesecev 

Predpisana izobrazba: 
 visoka strokovna izobrazba 

 prva stopnja  

Plačna skupina: J 

Plačna podskupina: J1 

Tarifni razred: VII/1 

Posebni pogoji: - 

Naloge: 

 sodelovanje pri izvajanju postopkov z delovnega področja 

 sodelovanje pri pripravi poročil in gradiv z delovnega področja 

 izvajanje nalog na področju zdravstvenih storitev 
 

 

 

 

233. Delovno mesto:    STROKOVNI SODELAVEC VII/2-II 

 

Zahtevane delovne 

izkušnje: 
3 leta 

Predpisana izobrazba: 

Najmanj: 

 visoka strokovna izobrazba 

 prva stopnja  

Plačna skupina: J 

Plačna podskupina: J1 

Tarifni razred: VII/1 

Posebni pogoji:  -  

Naloge: 

 izvajanje zahtevnih strokovnih nalog na delovnem področju 

 sodelovanje pri izvedbi postopkov, pripravi gradiva in vodenje 

potrebnih evidenc 

 izvajanje nadzora nad pravilnim in pravočasnim izvajanjem 

pogodbenih obveznosti  

 

 



 

234. Delovno mesto:    STROKOVNI SODELAVEC VII/1 

 

Zahtevane delovne 

izkušnje: 
8 mesecev 

Predpisana izobrazba: 
 visoka strokovna izobrazba 

 prva stopnja  

Plačna skupina: J 

Plačna podskupina: J1 

Tarifni razred: VII/1 

Posebni pogoji: - 

Naloge: 

 sodelovanje pri izvajanju postopkov z delovnega področja 

 sodelovanje pri pripravi poročil in gradiv z delovnega področja 

 

 sodelovanje pri pripravi predloga in izvajanju proračuna 

 izvajanje nalog na področju javnih naročil 

 izvajanje nadzora nad pravilnim in pravočasnim izvajanjem 

pogodbenih obveznosti na področju javnih naročil 

 pripravljanje analiz in poročil s področja javnih naročil 

 

 izvajanje strategije komuniciranja z javnostjo 

 

 pripravljanje enostavnejših analiz, strokovnih gradiv in informacij 

 pisanje prispevkov za interni časopis 

 

 

 



 

235. Delovno mesto:    STROKOVNI SODELAVEC ZA UPRAVNO 

PRAVNE ZADEVE VII/1 

 

Zahtevane delovne 

izkušnje: 
8 mesecev 

Predpisana izobrazba: 
 visoka strokovna izobrazba 

 prva stopnja  

Plačna skupina: J 

Plačna podskupina: J1 

Tarifni razred: VII/1 

Posebni pogoji: - 

Naloge: 

 Sodelovanje pri izvajanju postopkov z delovnega področja 

 

 

 

236. Delovno mesto:    TEHNIČNI UREDNIK VII/2 

 

Zahtevane delovne 

izkušnje: 
1 leto 

Predpisana izobrazba: 

Najmanj: 

 visoka strokovna izobrazba 

 prva stopnja  

Plačna skupina: J 

Plačna podskupina: J1 

Tarifni razred: VII/1 

Posebni pogoji:  -  

Naloge: 

 izvajanje tehnične redakcije publikacij in ostalih gradiv 

 kontroliranje dela in kvalitete glede na zamisel tehnične redakcije 

 



 

237. Delovno mesto:    TEHNOLOG VII/1 

 

Zahtevane delovne 

izkušnje: 
8 mesecev 

Predpisana izobrazba: 
 visoka strokovna izobrazba 

 prva stopnja  

Plačna skupina: J 

Plačna podskupina: J3 

Tarifni razred: VII/1 

Posebni pogoji: - 

Naloge: 

 pripravljanje procesne dokumentacije za proizvodnjo 

 uvajanje sistemov tipizacije in unifikacije 

 občasno uvajanje in usposabljanje zaprtih oseb za delo ter njihovo 

nadziranje in vodenje pri delu 

 

 

238. Delovno mesto:    TERMINOLOG VII/2-II 

 

Zahtevane delovne 

izkušnje: 
3 leta 

Predpisana izobrazba: 

Najmanj: 

 visoka strokovna izobrazba 

 prva stopnja  

Plačna skupina: J 

Plačna podskupina: J1 

Tarifni razred: VII/1 

Posebni pogoji:  -  

Naloge: 

 pripravljanje slovarjev 

 sodelovanje s prevajalci, lektorji, pravniki ter ustreznimi akademskimi 

in drugimi ustanovami pri iskanju terminoloških rešitev 

 svetovanje o referenčni literaturi 

 organiziranje in vodenje priročne knjižnice 

 

 



 

239. Delovno mesto:    TERMINOLOG VII/1 

 

Zahtevane delovne 

izkušnje: 
8 mesecev 

Predpisana izobrazba: 
 visoka strokovna izobrazba 

 prva stopnja  

Plačna skupina: J 

Plačna podskupina: J1 

Tarifni razred: VII/1 

Posebni pogoji: - 

Naloge: 

 sodelovanje pri pripravi slovarjev, 

 sodelovanje s prevajalci, lektorji, pravniki ter ustreznimi akademskimi 

in drugimi ustanovami pri iskanju terminoloških rešitev, 

 svetovanje o referenčni literaturi, 

 

 

 

240. Delovno mesto:    UPRAVITELJ OBRAMBNIH NAČRTOV VII/2 

 

Zahtevane delovne 

izkušnje: 
8 mesecev 

Predpisana izobrazba: 

Najmanj: 

 visoka strokovna izobrazba 

 prva stopnja  

Plačna skupina: J 

Plačna podskupina: J1 

Tarifni razred: VII/1 

Posebni pogoji:  -  

Naloge: 

 izdelovanje obrambnih načrtov 

 usmerjanje in usklajevanje nalog ter aktivnosti izvajalcev pri izdelavi in 

dopolnjevanju načrtov 

 vzdrževanje obrambnih načrtov 

 

 



 

241. Delovno mesto:    UPRAVNIK GOZDOV VII/2 

 

Zahtevane delovne 

izkušnje: 
3 leta 

Predpisana izobrazba: 
 visoka strokovna izobrazba 

 prva stopnja  

Plačna skupina: J 

Plačna podskupina: J3 

Tarifni razred: VII/1 

Posebni pogoji: - 

Naloge: 

 opravljanje strokovnega dela v zvezi s posegi v gozdovih, 

 administriranje evidence gozdov v upravljanju 

 

242. Delovno mesto:    UPRAVNIK GOZDOV VII/1 

 

Zahtevane delovne 

izkušnje: 
8 mesecev 

Predpisana izobrazba: 

Najmanj: 

 visoka strokovna izobrazba 

 prva stopnja  

Plačna skupina: J 

Plačna podskupina: J3 

Tarifni razred: VII/1 

Posebni pogoji:  -  

Naloge: 

 opravljanje strokovnega dela v zvezi s posegi v gozdovih, 

 administriranje evidence gozdov v upravljanju 

 

 

 



 

243. Delovno mesto:    UREDNIK VII/2  

 

Zahtevane delovne 

izkušnje: 
1 leto 

Predpisana izobrazba: 

Najmanj: 

 visoka strokovna izobrazba 

 prva stopnja  

Plačna skupina: J 

Plačna podskupina: J1 

Tarifni razred: VII/1 

Posebni pogoji:  -  

Naloge: 

 izvajanje redakcije publikacij in ostalih gradiv 

 kontroliranje dela in kvalitete glede na zamisel redakcije 

 

 

244. Delovno mesto:    VARNOSTNI INŽENIR VII/2-II 

 

Zahtevane delovne 

izkušnje: 
3 leta 

Predpisana izobrazba: 

Najmanj: 

 visoka strokovna izobrazba 

 prva stopnja  

Plačna skupina: J 

Plačna podskupina: J1 

Tarifni razred: VII/1 

Posebni pogoji:  -  

Naloge: 

 organiziranje, koordinacija in izvajanje nadzora nad izvajanjem predpisov na 

področju varnosti in zdravja pri delu ter varstva pred požarom 

 sodelovanje v projektnih skupinah 

 izdelovanje zahtevnejših analiz, mnenj in poročil s strokovnega področja 

 

 



 

245. Delovno mesto:    VARNOSTNI INŽENIR VII/1 

 

Zahtevane delovne 

izkušnje: 
8 mesecev 

Predpisana izobrazba: 
 visoka strokovna izobrazba 

 prva stopnja  

Plačna skupina: J 

Plačna podskupina: J1 

Tarifni razred: VII/1 

Posebni pogoji: - 

Naloge: 

 seznanjanje in poučevanje zaposlenih in drugih oseb s predpisi in 

izvajanje nadzora s področja varstva pri delu in varstva pred požarom 

 izdelovanje analiz, mnenj in poročil s strokovnega področja 

 

 

246. Delovno mesto:    ŽIVILSKI TEHNOLOG VII/2 

 

Zahtevane delovne 

izkušnje: 
8 mesecev 

Predpisana izobrazba: 

Najmanj: 

 visoka strokovna izobrazba 

 prva stopnja  

Plačna skupina: J 

Plačna podskupina: J1 

Tarifni razred: VII/1 

Posebni pogoji:  -  

Naloge: 

 izvajanje kontrole obrokov, nadzorovanje kalorične vrednosti in 

senzorično ocenjevanje kvalitete hrane v menzah in razdelilnicah 

 kontroliranje higienske neoporečnosti živil in ustreznost delovnih 

postopkov osebja pri delu ter vodenje evidenc živilskih pregledov 

 sestavljanje normative hrane in dajanje navodil pri pripravi jedilnikov 

 

 



 

VII/2. Tarifni razred 

 

247. Delovno mesto:    ANALITIK VII/2-I 

 

Zahtevane delovne 

izkušnje: 
8 let 

Predpisana izobrazba: 
 univerzitetna izobrazba 

 druga stopnja  

Plačna skupina: J 

Plačna podskupina: J1 

Tarifni razred: VII/2 

Posebni pogoji:  -  

Naloge: 

 spremljanje in proučevanje zakonodaje ter predlaganje ukrepov 

 pripravljanje zahtevnejših analiz, statističnih pregledov, informacij in 

drugih strokovnih podlag za odločanje 

 sodelovanje pri pripravi normativnih aktov in razvojnih projektov 

 vodenje zahtevnejših evidenc 

 

 



 

248. Delovno mesto:    ARHITEKT VII/2 – I 

 

Zahtevane delovne 

izkušnje: 
8 let 

Predpisana izobrazba: 
 univerzitetna izobrazba 

 druga stopnja  

Plačna skupina: J 

Plačna podskupina: J1 

Tarifni razred: VII/2 

Posebni pogoji:  -  

Naloge: 

 opravljanje najzahtevnejših del in nalog v zvezi z organiziranjem in 

izvajanjem nadzora nad oblikovanjem zgradb in notranje opreme, 

pripravo risb, načrtov in projektov 

 opravljanje najzahtevnejših del in nalog v zvezi z organiziranjem in 

izvajanjem nadzora nad potekom izvedbe projektov in urejanjem 

prostora 

 pripravljanje najzahtevnejših poročil in gradiv z delovnega področja 

 

 



 

249. Delovno mesto:    ARHITEKT VII/2 – II 

 

Zahtevane delovne 

izkušnje: 
3 leta 

Predpisana izobrazba: 
 univerzitetna izobrazba 

 druga stopnja  

Plačna skupina: J 

Plačna podskupina: J1 

Tarifni razred: VII/2 

Posebni pogoji:  -  

Naloge: 

 organiziranje in izvajanje nadzora nad oblikovanjem zgradb, notranje 

opreme, pripravo risb, načrtov in projektov 

 organiziranje in izvajanje nadzora nad potekom izvedbe projektov in 

urejanjem prostora 

 pripravljanje zahtevnejših poročil in gradiv z delovnega področja 

 

250. Delovno mesto:    ARHITEKT VII/2 – III 

 

Zahtevane delovne 

izkušnje: 
8 mesecev 

Predpisana izobrazba: 
 univerzitetna izobrazba 

 druga stopnja  

Plačna skupina: J 

Plačna podskupina: J1 

Tarifni razred: VII/2 

Posebni pogoji:  -  

Naloge: 

 oblikovanje zgradb in notranje opreme, pripravljanje risb, načrtov in 

projektov 

 sodelovanje pri opravljanju del in nalog v zvezi z organiziranjem in 

izvajanjem nadzora nad potekom izvedbe projektov in urejanja prostora 

 pripravljanje poročil in gradiv z delovnega področja 

 

 



 

251. Delovno mesto:    FINANČNIK VII/2-I 

 

Zahtevane delovne 

izkušnje: 
8 let 

Predpisana izobrazba: 
 univerzitetna izobrazba 

 druga stopnja  

Plačna skupina: J 

Plačna podskupina: J1 

Tarifni razred: VII/2 

Posebni pogoji:  -  

Naloge: 

 svetovanje predstojniku, vodjem služb in sektorjem pri pripravi 

predloga in kasneje realizaciji proračuna ter opravljanje najzahtevnejših 

del in nalog s finančnega področja proračunskega porabnika 

 pripravljanje in sodelovanje pri izdelavi vseh navodil povezanih s 

finančnim poslovanjem proračunskega uporabnika   

 koordiniranje med nadzorniki porabe proračunskih sredstev (računsko 

sodišče, proračunska inšpekcija, notranja kontrola) in proračunskim 

uporabnikom ter sodelovanje pri pripravi ustreznih pojasnil odmikov, 

kadar je to potrebno 

 sodelovanje pri najzahtevnejših projektnih in drugih nalogah povezanih 

z delovanjem organa 

 

 

 

  



 

252. Delovno mesto:    GRADBENI NADZORNIK VII/2-I 

 

Zahtevane delovne 

izkušnje: 
8 let 

Predpisana izobrazba: 
 univerzitetna izobrazba 

 druga stopnja  

Plačna skupina: J 

Plačna podskupina: J1 

Tarifni razred: VII/2 

Posebni pogoji:  -  

Naloge: 

 opravljanje najzahtevnejših del in nalog v zvezi z organiziranjem in 

izvajanjem nadzora nad izvajanjem tehnične pomoči in pripravo 

nadzornih poročil 

 opravljanje najzahtevnejših del in nalog v zvezi z izvajanjem nadzora 

nad skladnostjo del, načrti in ohranitvijo želenih standardov materiala 

in storitev 

 odkrivanje in reševanje problemov v delovnem procesu 

 

 

253.  Delovno mesto:    KORESPONDENT ATAŠE VII 

 

Zahtevane delovne 

izkušnje: 
3 leta 

Predpisana izobrazba: 

Najmanj: 

 visoka strokovna izobrazba 

 prva stopnja  

Plačna skupina: J 

Plačna podskupina: J2 

Tarifni razred: VII/1,VII/2 

Posebni pogoji:  -  

Naloge: 

 izvajanje nalog s področja prevajanja, korespondence, in tajniških 

poslov 

 izvajanje nalog s področja financ 

 opravljanje konzularnih opravil 

 

 

 



 

254.  Delovno mesto:    PEDAGOG ANDRAGOG VII/2-I 

 

Zahtevane delovne 

izkušnje: 
8 let 

Predpisana izobrazba: 
 univerzitetna izobrazba 

 druga stopnja  

Plačna skupina: J 

Plačna podskupina: J1 

Tarifni razred: VII/2 

Posebni pogoji:  -  

Naloge: 

 poučevanje zelo zahtevnih strokovnih vsebin 

 samostojno opravljanje nalog svetovanja in raziskovanja 

 vodenje tečajev, programov in usklajevanje dela v izobraževalni 

instituciji 

 načrtovanje in usklajevanje učnih načrtov in izobraževalnih programov 

 

 

255. Delovno mesto:    PREVAJALEC VII/2-I 

 

Zahtevane delovne 

izkušnje: 
8 let 

Predpisana izobrazba: 
 univerzitetna izobrazba 

 druga stopnja  

Plačna skupina: J 

Plačna podskupina: J1 

Tarifni razred: VII/2 

Posebni pogoji:  -  

Naloge: 

 opravljanje najzahtevnejših nalog prevajanja in redakcije prevodov 

 konsekutivno oz. simultano tolmačenje 

 sodelovanje pri iskanju terminoloških rešitev 

 vodenje dela in koordinacija pogodbenih prevajalcev 

 sodelovanje z zunanjimi sodelavci 

 vodenje zbirke podatkov o prevodih 

 prevajanje, redakcija prevodov in sodelovanje pri iskanju 

terminoloških rešitev  

 

 

 



 

256.  Delovno mesto:    PROGRAMER APLIKACIJ VII/2-I 

 

Zahtevane delovne 

izkušnje: 
8 let 

Predpisana izobrazba: 
 univerzitetna izobrazba 

 druga stopnja  

Plačna skupina: J 

Plačna podskupina: J1 

Tarifni razred: VII/2 

Posebni pogoji:  -  

Naloge: 

 načrtovanje in razvijanje aplikativnih rešitev 

 uvajanje, vzdrževanje in dograjevanje 

  

 

 

257. Delovno mesto:    PROTOKOLARNI USLUŽBENEC VII/2-I 

 

Zahtevane delovne 

izkušnje: 
8 let 

Predpisana izobrazba: 
 univerzitetna izobrazba 

 druga stopnja  

Plačna skupina: J 

Plačna podskupina: J1 

Tarifni razred: VII/2 

Posebni pogoji:  -  

Naloge: 

 organiziranje in izvajanje najzahtevnejših protokolarnih opravil 

 

 

 



 

258. Delovno mesto:    PUBLICIST VII/2-I 

 

Zahtevane delovne 

izkušnje: 
8 let 

Predpisana izobrazba: 
 univerzitetna izobrazba 

 druga stopnja  

Plačna skupina: J 

Plačna podskupina: J1 

Tarifni razred: VII/2 

Posebni pogoji:  -  

Naloge: 

 pripravljanje najzahtevnejših publicističnih in strokovnih besedil 

 sodelovanje pri oblikovanju internih glasil 

 

 

259. Delovno mesto:    RAČUNOVODJA VII/2-I 

 

Zahtevane delovne 

izkušnje: 
8 let 

Predpisana izobrazba: 
 univerzitetna izobrazba 

 druga stopnja  

Plačna skupina: J 

Plačna podskupina: J1 

Tarifni razred: VII/2 

Posebni pogoji:  -  

Naloge: 

 vodenje in organiziranje dela v računovodstvu 

 pripravljanje internih navodil 

 sodelovanje z nadzornimi institucijami 

  

 



 

260. Delovno mesto:    RAZVOJNI INŽENIR VII/2-I 

 

Zahtevane delovne 

izkušnje: 
8 let 

Predpisana izobrazba: 
 univerzitetna izobrazba 

 druga stopnja  

Plačna skupina: J 

Plačna podskupina: J1 

Tarifni razred: VII/2 

Posebni pogoji:  -  

Naloge: 

 planiranje IS 

 koncipiranje informacijskih rešitev 

 koordiniranje z izvajalci 

 nadziranje 

 sodelovanje pri implementaciji 

 analiza uporabe 

 

 

261. Delovno mesto:    SISTEMSKI ADMINISTRATOR VII/2-I 

 

Zahtevane delovne 

izkušnje: 
8 let 

Predpisana izobrazba: 
 univerzitetna izobrazba 

 druga stopnja  

Plačna skupina: J 

Plačna podskupina: J1 

Tarifni razred: VII/2 

Posebni pogoji:  -  

Naloge: 

 zagotavljanje delovanja strežnikov, omrežij, operacijskih sistemov in 

na njih aplikacij, komunikacijskih sistemov ter drugih orodij 

 

 

 



 

  

262. Delovno mesto:    STROKOVNI SODELAVEC VII/2-I 

 

Zahtevane delovne 

izkušnje: 
8 let 

Predpisana izobrazba: 
 univerzitetna izobrazba 

 druga stopnja  

Plačna skupina: J 

Plačna podskupina: J1 

Tarifni razred: VII/2 

Posebni pogoji:  -  

Naloge: 
 organiziranje, vodenje in nadzor nad delom  

 izvajanje postopkov javnih naročil 

 sodelovanje pri izvajanju upravnih postopkov z delovnega področja 

 vodenje zahtevnejših postopkov z delovnega področja 

 

 

263. Delovno mesto:    TERMINOLOG VII/2-I 

 

Zahtevane delovne 

izkušnje: 
8 let 

Predpisana izobrazba: 
 univerzitetna izobrazba 

 druga stopnja  

Plačna skupina: J 

Plačna podskupina: J1 

Tarifni razred: VII/2 

Posebni pogoji:  -  

Naloge: 

 opravljanje najzahtevnejših nalog koordiniranja strokovnih redakcij 

 interdisciplinarno usklajevanje in sodelovanje s predstavniki delovnih 

skupin in sodelovanje z drugimi državnimi organi pri iskanju 

terminoloških rešitev 

 organiziranje terminoloških skupin 

 

 



 

264. Delovno mesto:    VARNOSTNI INŽENIR VII/2-I 

 

Zahtevane delovne 

izkušnje: 
8 let 

Predpisana izobrazba: 

Najmanj: 

 visoka strokovna izobrazba 

 prva stopnja  

Plačna skupina: J 

Plačna podskupina: J1 

Tarifni razred: VII/2 

Posebni pogoji:  -  

Naloge: 

 vodenje in sodelovanje v najzahtevnejših projektnih skupinah s 

področja varnosti in zdravja pri delu ter varstva pred požarom 

 izdelovanje razvojnih projektov 

 izdelovanje najzahtevnejših strokovnih analiz, mnenj in poročil s 

strokovnega področja 

 

 


