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Na podlagi 9. dlena Odloka o organizaciji
Obdine Bovec (Uradno glasilo 5t. 5/2006)
Obdine Bovec sprejel

delovnem podrodju obdinske uprave
Uradni list RS, 5t. 83/2009) je iupan

in
in

SPREMEMBE IN DOPOLNITVE

Pravilnika o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest v ObEini
Bovec

Spremeni se sistemi zacija delovnih
tega aKa in je razvidna iz Priloge
Obdine Bovec.

1. Elen

mest, ki je kot katalog delovnih mest sestavni del
1- Sistemizac'rja delovnih mest v obdinski upravi

2. tlen

Ta akt se dne t2.07.20L7 objavi na spletni strani Obdine Bovec.
Ta akt stopi v veljavo in se pridne uporabljati L3.07.20L7.

OBdINA BOVEC



PRILOGA I

SISTEMIZACIJA DELOVNIH MEST V OBEINSKI UPRAVI
OBEINE BOVEC

Zap.St. delovneqa mesta 1

Sifra DM 801780'1
Stevilo delovnih mest 1 delovno mesto s oolnim delovnim dasom
Delovno mesto 1

Naloge vodenje, nadrtovanje, organ iziranje, usklajevanje in nadziranje
dela v obdinski upravi;
neposredno vodenje ob6inske uprave, organiziranje in
koordiniranje dela med oddelki in delavciobdinske uprave;
vodenje projektnih skupin za nalzahtevnej5e in kljudne
projekte;
samostojno oblikovanje kljudnih sistemskih re5itev in drugih
najzahtevnej5ih gradiv;
organ izi ranje medseb'oj nega sodelovanja in usklajevanja
notranjih organizacijskih enot in sodelovanje z drugimi organi;
sodelovanje prioblikovanju sistemskih re5itev in drugih
najza htevnejSi h g rad iv;
samostoj n a p ri prava za htevn i h analiz, razvoj n i h projektov,
informacij, porodil in drugih zahtevnih gradiv;
vodenje in odlodanje v upravnih postopkih na prvi stopnji;
samostoj no opravlja nje d ru g ih najzahtevnejSih nalog ;

zagotavlja nje oziroma neposred na pomod pri zagotavljanju
razvoja organizacije;
druqe naloqe po pooblastilu ali navodilu Zupana.

Naziv viSii svetovalec I

Stopnia naziva IV
Tarifni razred vil/1
Zahtevana strokovna
izobrazba

Najmanj
- visoko5olska strokovnaizobrazba (prej5nja)
- visoko5olska strokovna izobrazba (1. bolonjska stopnja)
- visoko5olska univerzitetna izobrazba (1. bolonjska stopnja)

Smer pravna, ekonomska ali druqa druZboslovna smer
Zahtevane delovne izkuSnie 6 let
Posebni pogoji strokovni izpit iz upravnega postopka

usposabljanje za imenovanje v naziv
usposabljanje za funkcionalna znanja upravnega vodenja in
upravliania kadrovskih virov

Funkcionalna in specialna
znanja

znanja s podrodja vodenja v upravi, sposobnost odlodanja na vi5jem
nivoj u, sposobnost nastopanja v javnosti, komu n ikacijske sposobnosti,
osnovno znanie eneqa tuieqa iezika

Oznaka skupine glede na
oceno tveqania

1.

Odpovedni rok 3 mesece
Pla6na skupina B
Pladna podskupina B1

Pla6ni razred 46. oladni razred


