




1. točka dnevnega reda 

 

Ugotovitev sklepčnosti in sprejem dnevnega reda 

 

 

Predlagatelj: Bojan Dejak 

Poročevalec: Bojan Dejak 

 

 

Predlog sklepov: 

1.1 Svet Javnega zavoda Triglavski narodni park je na 8. seji dne 11.1.2023 sklepčen, prisotnih je ____ 

članov sveta. 

 
1.2 Člani sveta Javnega zavoda Triglavski narodni park potrjujejo dnevni red 8. seje Sveta Javnega 

zavoda Triglavski narodni park. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. točka dnevnega reda 

 

Realizacija 3.1. sklepa 7. seje Sveta Javnega zavoda Triglavski narodni park z dne 25.10.2022 – 

Velike zveri v Triglavskem narodnem parku 

 

 

Predlagatelj: Bojan Dejak 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. točka dnevnega reda 

 

Potrditev zapisnika 4. dopisne seje Sveta Javnega zavoda Triglavski narodni park, ki je potekala 

od 24.11.2022 do vključno 28.11.2022  

 

 

Predlagatelj: Bojan Dejak 

Poročevalec: Bojan Dejak 

 

 

Gradivo: 

Zapisnik 4. dopisne seje Sveta Javnega zavoda Triglavski narodni park z dne 28.11.2022.  

 

Predlog sklepa: 

3. Člani sveta potrjujejo zapisnik 4. dopisne seje Sveta Javnega zavoda Triglavski narodni park z dne 

28.11.2022. 
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Bled, dne: 28.11.2022 

Št.: 0130-3/2022-3 

 

ZAPISNIK 

4. dopisne seje Sveta Javnega zavoda Triglavski narodni park dne 28.11.2022 

 

 

Dnevni red:  
1. Potrditev zapisnika 7. seje Sveta z dne 25.10.2022 

2. Informacija o izvedenem strokovnem svetu dne 23.11.2022 

3. II. Rebalans programa dela in finančnega načrta za leto 2022 

 

 

Ugotavljamo: 

- Gradivo za dopisno sejo je bilo dne 24.11.2022 po elektronski pošti poslano vsem 

članom Sveta Javnega zavoda Triglavski narodni park. Gradivo je obsegalo: vabilo, gradivo, 

predlog sklepov in glasovnico. 

- Glasovanje je potekalo na način, da je bilo treba izpolniti in podpisati priloženo 

glasovnico in jo do vključno 28.11.2022 do 11.00 ure posredovati na naslov Javnega zavoda 

Triglavski narodni park ali na elektronski naslov: spela.stojan@tnp.gov.si. 

- Do roka za glasovanje je prispelo šestnajst (16) glasovnic. Vse glasovnice so bile 

veljavne. 

 

Na dopisni seji so sodelovali: Bojan Dejak, mag. Alenka Korenjak, Egon Kepic, Saša Roškar, 

Tomaž Bregant, Tomaž Štenkler, Brigita Tišler Šolar, Igor Černuta, Nataša Šalaja Razinger, 

Aleš Polanc, Pavel Sivec, Ana Hawlina, Mirko Eržen, Peter Belhar, mag. Borut Peršolja in 

Andrej Arih 

Odsotni: Bogdan Janša, Bojan Traven, Janez Režek in prof. dr. Ivan Kos 

 

Sprejeti so bili naslednji sklepi: 

 
SKLEP  k 1. točki dnevnega reda: 

1. Člani Sveta potrjujejo zapisnik 7. seje Sveta z dne 25.10.2022. 

 

Izid glasovanja:  

ZA: 15, PROTI: 0, VZDRŽANI: 1 

GLASOVALO SKUPAJ: 16 

 
SKLEP  k 2. točki dnevnega reda: 

2. Svet Javnega zavoda Triglavski narodni park se seznanja z izvedeno dopisno sejo Strokovnega 

sveta Javnega zavoda Triglavski narodni park z dne 23.11.2022. 

 

Izid glasovanja:  

ZA: 15, PROTI: 0, VZDRŽANI: 1 

GLASOVALO SKUPAJ: 16 
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SKLEP  k 3. točki dnevnega reda: 

3. Svet Javnega zavoda Triglavski narodni park potrjuje II. Rebalans programa dela in 

finančnega načrta za leto 2022. 

 

Izid glasovanja:  

ZA: 16, PROTI: 0 

GLASOVALO SKUPAJ: 16 

 

 

Zapisala:  Bojan Dejak, 

Mag. Špela Stojan  Predsednik sveta Javnega zavoda 

Triglavski narodni park 

 

 

 



4. točka dnevnega reda 

 

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o notranji organizaciji in sistemizaciji 

delovnih mest v Javnem zavodu Triglavski narodni park 

 

Predlagatelj: dr. Tit Potočnik  

Poročevalec: dr. Tit Potočnik 
 

 

Gradivo: 

- Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o notranji organizaciji in sistemizaciji 

delovnih mest v Javnem zavodu Triglavski narodni park 
 

Obrazložitev:  

 

Predlog pravilnika pomeni uskladitev vsebine akta z Aneksom št. 4 h Kolektivni pogodbi za 

dejavnost okolja in prostora  - tarifni del (Uradni list RS, št. 136/22). 

 

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah je bil: 

- dne 29.11.2022 posredovan v pregled Ministrstvu za okolje in prostor; 

- dne 7.12.2022 poslan v seznanitev vsem zaposlenim v Javnem zavodu Triglavski narodni park 

in poslan v mnenje sindikatu GLOSA. 

 

Dne 25.10.2022 je bil v Uradnem listu RS, št. 136/22 objavljen Aneks št. 4 h kolektivni 

pogodbi, ki spreminja uvrstitev v plačne razrede delovnih mest plačne skupine I in J.  

 

9. točka petega odstavka 7. člena Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Ur. l. RS, št. 108/09 

– UPB, 13/10, 59/10, 85/10, 107/10, 35/11 – ORZSPJS49a, 27/12 – odl. US, 40/12 – ZUJF, 

46/13, 25/14 – ZFU, 50/14, 95/14 – ZUPPJS15, 82/15 in 23/17 – ZDOdv, 67/17, 84/18, 204/21 

in 139/22; v nadaljevanju ZSPJS) določa, da mora akt o sistemizaciji delovnih mest 

uporabnikov proračuna vsebovati tudi podatke o plačnem razredu delovnega mesta. Upoštevaje 

določb ZSPJS se zaradi višjih uvrstitev delovnih mest iz Aneksa št. 4 h Kolektivni pogodbi za 

dejavnost okolja in prostora  - tarifni del usklajuje akt o sistemizaciji delovnih mest Javnega 

zavoda Triglavski narodni park. 

 

Uvrstitev delovnih mest v plačne razrede pred in po spremembi pravilnika: 

 

   
PRED 
SRPREMEMBO PO SPREMEMBI 

ŠIFRA IME DELOVNEGA MESTA TR 
PR brez 
napr. 

PR brez 
napr. 

PR brez 
napr. 

PR z 
napred. 

I017141 VISOKI NARAVOVARSTVENI SVETNIK VII/2 42 52 43 53 

I017044 NARAVOVARSTVENI SVETNIK VII/2 39 49 40 50 

I017144 VIŠJI NARAVOVARSTVENI SVETOVALEC VII/2 36 46 37 47 

I017043 NARAVOVARSTVENI SODELAVEC III VII/1 30 40 31 41 

I017043 NARAVOVARSTVENI SODELAVEC III - PRIPRAVNIK VII/1 24 34 25 35 

I016032 SODELAVEC NA PARKOVNIH INFORMACIJSKIH MESTIH IV VI 24 34 25 35 

I015043 SODELAVEC NA PARKOVNIH INFORMACIJSKIH MESTIH V V 20 30 21 31 

I016056 VODNIK V ZAVAROVANEM OBMOČJU IV VI 24 34 25 35 

I017041 NARAVOVARSTVENI NADZORNIK II VII/1 33 43 34 44 

I017042 NARAVOVARSTVENI NADZORNIK III VII/1 31 41 32 42 

I016016 NARAVOVARSTVENI NADZORNIK IV VI 25 35 26 36 

I015020 NARAVOVARSTVENI NADZORNIK V V 22 32 23 33 

I015021 NARAVOVARSTVENI NADZORNIK V-I V 21 31 22 32 



   
PRED 
SRPREMEMBO PO SPREMEMBI 

ŠIFRA IME DELOVNEGA MESTA TR 
PR brez 
napr. 

PR brez 
napr. 

PR brez 
napr. 

PR z 
napred. 

J017017 FINANČNIK VII/2 (I) VII/2 40 50 41 51 

J017074 PRAVNIK VII/2 VII/2 34 44 35 45 

J017110 SAMOSTOJNI SVETOVALEC VII/2 VII/2 36 46 37 47 

J017025 INFORMATIK VII/1 VII/1 30 40 31 41 

J026004 POSLOVNI SEKRETAR VI VI 23 33 24 34 

J017016 FINANČNIK VII/1 VII/1 30 40 31 41 

J015030 SAMOSTOJNI STROKOVNI SODELAVEC V V 20 30 21 31 

J035092 VZDRŽEVALEC V (I) V 18 28 19 29 

J034047 OSKRBNIK IV IV 18 28 19 29 

J034019 HIŠNIK - EKONOM IV IV 15 25 16 26 

J032001 ČISTILKA II II 11 21 12 22 

 

 
Predlog sklepa: 

4. Svet Javnega zavoda Triglavski narodni park potrjuje Pravilnik o spremembah in dopolnitvah 

pravilnika o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest v Javnem zavodu Triglavski 

narodni park 

 



1 

 

Na podlagi 38. člena Statuta javnega zavoda Triglavski narodni park, ki ga je sprejel svet zavoda 

Triglavski narodni park dne 14. 12. 2011, uveljavljen dne 4. 1. 2012, Zakona o sistemu plač v 

javnem sektorju (Uradni list RS, št. 108/09 – uradno prečiščeno besedilo, 13/10, 59/10, 85/10, 

107/10, 35/11 – ORZSPJS49a, 27/12 – odl. US, 40/12 – ZUJF, 46/13, 25/14 – ZFU, 50/14, 

95/14 – ZUPPJS15, 82/15, 23/17 – ZDOdv, 67/17, 84/18, 204/21 in 139/22), Kolektivne 

pogodbe za javni sektor (Uradni list RS, št. 57/08, 23/09, 91/09, 89/10, 89/10, 40/12, 46/13, 

95/14, 91/15, 21/17, 46/17, 69/17, 80/18 in 136/22) in Kolektivne pogodbe za dejavnost okolja 

in prostora – tarifni del (Uradni list RS, št. 60/08, 106/15, 46/17, 80/18 in 136/22) je svet zavoda 

Triglavskega narodnega parka na svoji 8. seji dne 11.1.2023 sprejel 

 

 

PRAVILNIK O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH PRAVILNIKA O 

NOTRANJI ORGANIZACIJI IN SISTEMIZACIJI DELOVNIH MEST V 

JAVNEM ZAVODU TRIGLAVSKI NARODNI PARK 
 

1. člen 

 
S tem Pravilnikom se spreminja in dopolnjuje Pravilnik o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih 

mest v Javnem zavodu Triglavski narodni park – uradno prečiščeno besedilo – 1, št. 01414-1/2016-11, 

sprejet 17.1.2019, Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o notranji organizaciji in 

sistemizaciji delovnih mest v Javnem zavodu Triglavski narodni park, št. 01414-1/2016-12, sprejet 

28.11.2019 in Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o notranji organizaciji in sistemizaciji 

delovnih mest v Javnem zavodu Triglavski narodni park, št. 01414-1/2016-13, sprejet 25.10.2022 (v 

nadaljevanju: pravilnik). 

 

2. člen 

 

V 21. členu pravilnika se spremeni tabela, ki se po novem glasi: 

 

ŠIFRA IME DELOVNEGA MESTA TR 
PR brez 
napr. 

PR z 
napred. 

I017141 VISOKI NARAVOVARSTVENI SVETNIK VII/2 43 53 

I017044 NARAVOVARSTVENI SVETNIK VII/2 40 50 

I017144 VIŠJI NARAVOVARSTVENI SVETOVALEC VII/2 37 47 

I017043 NARAVOVARSTVENI SODELAVEC III VII/1 31 41 

I017043 NARAVOVARSTVENI SODELAVEC III - PRIPRAVNIK VII/1 25 35 

I016032 SODELAVEC NA PARKOVNIH INFORMACIJSKIH MESTIH IV VI 25 35 

I015043 SODELAVEC NA PARKOVNIH INFORMACIJSKIH MESTIH V V 21 31 

I016056 VODNIK V ZAVAROVANEM OBMOČJU IV VI 25 35 

I017041 NARAVOVARSTVENI NADZORNIK II VII/1 34 44 

I017042 NARAVOVARSTVENI NADZORNIK III VII/1 32 42 

I016016 NARAVOVARSTVENI NADZORNIK IV VI 26 36 

I015020 NARAVOVARSTVENI NADZORNIK V V 23 33 

I015021 NARAVOVARSTVENI NADZORNIK V-I V 22 32 

J017017 FINANČNIK VII/2 (I) VII/2 41 51 

J017074 PRAVNIK VII/2 VII/2 35 45 

J017110 SAMOSTOJNI SVETOVALEC VII/2 VII/2 37 47 

J017025 INFORMATIK VII/1 VII/1 31 41 

J026004 POSLOVNI SEKRETAR VI VI 24 34 

J017016 FINANČNIK VII/1 VII/1 31 41 

J015030 SAMOSTOJNI STROKOVNI SODELAVEC V V 21 31 
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ŠIFRA IME DELOVNEGA MESTA TR 
PR brez 
napr. 

PR z 
napred. 

J035092 VZDRŽEVALEC V (I) V 19 29 

J034047 OSKRBNIK IV IV 19 29 

J034019 HIŠNIK - EKONOM IV IV 16 26 

J032001 ČISTILKA II II 12 22 

 

3. člen 

 

Skladno z Aneksom št. 4 h Kolektivni pogodbi za dejavnost okolja in prostora – tarifni del 

(Uradni list RS, št. 136/22) se Priloga št. 1: Katalog delovnih mest nadomesti z novo Prilogo 

št. 1: Katalog delovnih mest, ki je kot priloga sestavni del tega pravilnika. 

 

4. člen 

 

Javni uslužbenci pridobijo pravico do izplačila višje plače v skladu s tem pravilnikom glede na 

uvrstitev delovnega mesta s 1.4.2023. 

 

5. člen 

 

Ta pravilnik začne veljati s sprejemom na svetu zavoda in z objavo, uporablja pa se od 1.4.2023. 

Objavi se na oglasnih deskah na sedežu Zavoda, v Informacijskem središču TNP v Trenti in v 

Centru TNP Bohinj. 

 

Številka: 01414-1/2016-14 

Datum: 11.1.2023 

 

 

  Predsednik sveta Zavoda 

  Bojan Dejak 

 

 

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika je bil objavljen na oglasni deski na sedežu 

Zavoda dne ____________, na oglasni deski v Informacijskem središču TNP v Trenti dne 

_____________ in na oglasni deski Centra TNP Bohinj dne _______________. 



PRILOGA ŠT. 1 K PRAVILNIKU O NOTRANJI ORGANIZACIJI IN SISTEMIZACIJI  

DELOVNIH NEST V JAVNEM ZAVODU TRIGLAVSKI NARODNI PARK 

 

 

KATALOG DELOVNIH MEST 
 

 

Delovno mesto: DIREKTOR NARODNEGA PARKA 

Šifra delovnega mesta: B017378 

 

Številka delovnega mesta: 1 

Plačni razred: 56 

Zahtevane delovne izkušnje: najmanj 10 let, od tega najmanj 5 let vodstvenih izkušenj 

Predpisana izobrazba: • izobrazba, pridobljena po študijskem programu druge 

stopnje v skladu z zakonom, ki ureja visoko šolstvo 

• izobrazba, ki ustreza ravni izobrazbe, pridobljene po 

študijskem programu druge stopnje 

Plačna skupina: B 

Plačna podskupina: B1 

Tarifni razred: VII/2 

Posebni pogoji kandidata: • pozna področje dela zavoda, 

• ima osnovno raven znanja angleškega ali 

nemškega jezika, 

• ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega 

kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni 

dolžnosti, in ni bil obsojen na nepogojno kazen 

zapora v trajanju več kot šest mesecev, 

• zoper njega ni vložena pravnomočna obtožnica 

zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se 

preganja po uradni dolžnosti, 

• je državljan Republike Slovenije. 

Naloge: 

1. organiziranje in vodenje poslovanja Zavoda 

• predstavlja in zastopa zavod 

• odgovarja za zakonitost dela zavoda 

• organizira in vodi delo in poslovanje zavoda 

• vodi strokovno delo zavoda in je odgovoren za strokovnost dela zavoda 

• organizira pripravo predloga desetletnega načrta upravljanja parka in ga predlaga svetu 

zavoda v potrditev 

• pripravi predloge letnih programov dela, finančnih načrtov in programov investicij ter 

jih da v sprejem svetu zavoda 

• pripravi predlog letnega poročila o delovanju zavoda ter ga da v sprejem svetu zavoda 

• posreduje potrjene in sprejete načrte in programe iz prejšnjih alinej ustanovitelju v 

sprejem ali soglasje 

• predlaga svetu zavoda spremembe statuta in pravilnika o notranji organizaciji in 

sistemizaciji delovnih mest in drugih splošnih aktov, ki jih sprejema svet zavoda 

• izvršuje sklepe sveta zavoda 

• je odredbodajalec za zavod in podpisuje poslovne akte in druge dokumente, ki se 



nanašajo na poslovanje zavoda 

• v skladu s finančnim načrtom odloča o razporejanju sredstev zavoda med letom po 

posameznih postavkah in o nabavi, zamenjavi in odpisu osnovnih sredstev zavoda ter 

o nabavi in porabi zbranih sredstev 

• sprejema cenik storitev zavoda 

• predlaga druge temelje poslovne politike ter sprejema ukrepe za izvajanje sprejetih 

aktov 

• predlaga razvojne dejavnosti in organizacijske spremembe zavoda 

• sprejema splošne akte zavoda, ki niso v pristojnosti sveta zavoda 

• izvršuje sklepe sveta zavoda 

• sodeluje na sejah sveta zavoda in sejah strokovnega sveta zavoda 

• sprejema sklepe o objavi delovnih mest, sklepa delovna razmerja, razporeja delavce, 

sklepa o prenehanju delovnega razmerja in odloča o vseh drugih delovno-pravnih 

razmerjih, v skladu z zakonom, ki ureja delovna razmerja in ustreznimi kolektivnimi 

pogodbami 

• skrbi za tekoče informiranje delavcev o bistvenih dogodkih iz poslovanja zavoda; 

• izvršuje druge naloge in pristojnosti glede na zakon, kolektivno pogodbo, sklep o 

ustanovitvi zavoda, statut in druge splošne akte Zavoda 

 

 

NOTRANJE ORGANIZACIJSKA ENOTA 

 

 

1. STROKOVNA SLUŽBA 

 

Delovno mesto: VODJA SLUŽBE 

VISOKI NARAVOVARSTVENI SVETNIK 

Šifra delovnega mesta: I017141  

POLOŽAJNO DELOVNO MESTO 

 

Številka delovnega mesta: 2 

Plačni razred: 43 

Plačni razred z napredovanji: 53 

Zahtevane delovne izkušnje: 8 let 

Predpisana izobrazba: • specializacija po visokošolski strokovni izobrazbi 

(prejšnja) 

• visokošolska univerzitetna izobrazba (prejšnja) 

• magisterij po visokošolski strokovni izobrazbi 

(prejšnji) 

• magistrska izobrazba (2. bolonjska stopnja) 

Plačna skupina: I 

Plačna podskupina: I1 

Tarifni razred: VII/2 

Posebni pogoji: • znanje enega tujega svetovnega jezika na osnovni 

ravni zahtevnosti 

Položajni dodatek: DA 

Naloge:  

• vodenje službe 

• koordinacija strokovnih nalog z različnih področij dela službe 



• vodenje, odločanje, nadzor in izvajanje nalog v okviru pooblastil s področja dela 

oziroma izvajanje aktivnosti s področja mednarodnega sodelovanja 

• samostojno oblikovanje najzahtevnejših sistemskih, razvojnih in programskih rešitev 

ter drugih najzahtevnejših strokovnih gradiv 

• spremljanje stanja in nadzor v prostoru za področje dela z organiziranjem in 

vodenjem evidenc 

• vodenje, organiziranje, usklajevanje dela službe in opravljanje najzahtevnejših del 

službe 

• opravljanje drugih nalog po nalogu direktorja na isti ravni zahtevnosti 

 

 

Delovno mesto: NARAVOVARSTVENI SODELAVEC III 

Šifra delovnega mesta: I017043 

 

(GEOGRAFSKI INFORMACIJSKI SISTEM) 

Številka delovnega mesta: 3 

Plačni razred: 31 

Plačni razred z napredovanji: 41 

Zahtevane delovne izkušnje: 1 leto 

Predpisana izobrazba: • specializacija po višješolski izobrazbi (prejšnja) 

• visokošolska strokovna izobrazba (prejšnja) 

• visokošolska strokovna izobrazba (1. bolonjska 

stopnja) 

• visokošolska univerzitetna izobrazba (1. bolonjska 

stopnja) 

Plačna skupina: I 

Plačna podskupina: I1 

Tarifni razred: VII/1 

Posebni pogoji: - 

Naloge:  

• zbiranje, urejanje in priprava podatkov za oblikovanje zahtevnih strokovnih gradiv 

• sodelovanje pri razvojnih programih 

• strokovne naloge z delovnega področja 

• sodelovanje pri oblikovanju programskih rešitev s predlogi ukrepov 

• priprava in izvajanje programov s področja geografskih informacijskih sistemov, 

vodenje podatkovnih baz Zavoda, nabava, vzdrževanje strojne opreme in 

programske opreme za GIS 

• opravljanje drugih nalog po nalogu vodje službe in direktorja na isti ravni 

zahtevnosti 

 

 

Delovno mesto: NARAVOVARSTVENI SODELAVEC III 

Šifra delovnega mesta: I017043 

 

(PODROČJE KULTURNE DEDIŠČINE) 

Številka delovnega mesta: 4 

Plačni razred: 31 

Plačni razred z napredovanji: 41 

Zahtevane delovne izkušnje: 1 leto 



Predpisana izobrazba: • specializacija po višješolski izobrazbi (prejšnja) 

• visokošolska strokovna izobrazba (prejšnja) 

• visokošolska strokovna izobrazba (1. bolonjska 

stopnja) 

• visokošolska univerzitetna izobrazba (1. bolonjska 

stopnja) 

Plačna skupina: I 

Plačna podskupina: I1 

Tarifni razred: VII/1 

Posebni pogoji: • poznavanje terena parka, tematike parka in varstva 

narave, kulturne dediščine parka 

• znanje enega tujega svetovnega jezika na osnovni 

ravni zahtevnosti 

Naloge:  

• zbiranje, urejanje in priprava podatkov za oblikovanje zahtevnih strokovnih gradiv 

• sodelovanje pri razvojnih programih 

• strokovne naloge z delovnega področja 

• sodelovanje pri oblikovanju programskih rešitev s predlogi ukrepov 

• organiziranje, usklajevanje in vodenje, dejavnosti varstva kulturne dediščine v parku, 

priprava programov za varstvo in obnovo objektov kulturne dediščine v parku 

• opravljanje drugih nalog po nalogu vodje službe in direktorja na isti ravni 

zahtevnosti 

 

 

Delovno mesto: NARAVOVARSTVENI SODELAVEC III - PRIPRAVNIK 

Šifra delovnega mesta: I017043 

 

Številka delovnega mesta: 5 

Plačni razred: 25 

Plačni razred z napredovanji: 35 

Zahtevane delovne izkušnje: - 

Predpisana izobrazba: • specializacija po višješolski izobrazbi (prejšnja) 

• visokošolska strokovna izobrazba (prejšnja) 

• visokošolska strokovna izobrazba (1. bolonjska 

stopnja) 

• visokošolska univerzitetna izobrazba (1. bolonjska 

stopnja)   

Plačna skupina: I 

Plačna podskupina: I1 

Tarifni razred: VII/1 

Posebni pogoji: - 

Vrsta zaposlitve:  DELOVNO RAZMERJE SKLENJENO ZA DOLOČEN 

ČAS, ZA ČAS TRAJANJA PRIPRAVNIŠKE DOBE 

Naloge:  

• pomoč pri zbiranju, urejanju in pripravi podatkov za oblikovanje zahtevnih 

strokovnih gradiv 

• pomoč pri razvojnih programih 

• pomoč pri strokovnih nalogah z delovnega področja 



• pomoč pri oblikovanju programskih rešitev s predlogi ukrepov 

• opravljanje drugih nalog po nalogu vodje službe in direktorja na isti ravni 

zahtevnosti 

 

 

11 ODDELEK ZA PROSTOR 

 

Delovno mesto: VODJA ODDELKA 

NARAVOVARSTVENI SVETNIK 

Šifra delovnega mesta: I017044 

 

Številka delovnega mesta: 6 

Plačni razred: 40 

Plačni razred z napredovanji: 50 

Zahtevane delovne izkušnje: 5 let 

Predpisana izobrazba: • specializacija po visokošolski strokovni izobrazbi 

(prejšnja) 

• visokošolska univerzitetna izobrazba (prejšnja) 

• magisterij po visokošolski strokovni izobrazbi 

(prejšnji) 

• magistrska izobrazba (2. bolonjska stopnja)   

Plačna skupina: I 

Plačna podskupina: I1 

Tarifni razred: VII/2 

Posebni pogoji: • poznavanje terena parka, tematike parka in varstva 

narave 

• znanje enega tujega svetovnega jezika na osnovni 

ravni zahtevnosti 

Naloge:  

• vodenje oddelka 

• vodenje, odločanje, nadzor in izvajanje nalog v okviru pooblastil s področja dela 

• najzahtevnejše metodološke in operativne strokovne naloge z delovnega področja 

• samostojno oblikovanje najzahtevnejših sistemskih in programskih rešitev, drugih 

najzahtevnejših strokovnih gradiv oziroma izvajanje nalog na področju 

mednarodnega sodelovanja 

• spremljanje stanja in nadzor v prostoru za področje dela z organiziranjem in 

vodenjem evidenc 

• vodenje, usklajevanje in usmerjanje dela na področju prostora, pri pripravi 

naravovarstvenih smernic, mnenj za posege v prostor 

• opravljanje drugih nalog po nalogu vodje službe in direktorja na isti ravni 

zahtevnosti 

 

 

Delovno mesto: NARAVOVARSTVENI SVETNIK 

Šifra delovnega mesta: I017044 

 

Številka delovnega mesta: 7 

Plačni razred: 40 

Plačni razred z napredovanji: 50 



Zahtevane delovne izkušnje: 5 let 

Predpisana izobrazba: • specializacija po visokošolski strokovni izobrazbi 

(prejšnja) 

• visokošolska univerzitetna izobrazba (prejšnja) 

• magisterij po visokošolski strokovni izobrazbi 

(prejšnji) 

• magistrska izobrazba (2. bolonjska stopnja)   

Plačna skupina: I 

Plačna podskupina: I1 

Tarifni razred: VII/2 

Posebni pogoji: • poznavanje terena parka, tematike parka in varstva 

narave 

• znanje enega tujega svetovnega jezika na osnovni 

ravni zahtevnosti 

Naloge:  

• vodenje, odločanje, nadzor in izvajanje nalog v okviru pooblastil s področja dela 

• najzahtevnejše metodološke in operativne strokovne naloge z delovnega področja 

• samostojno oblikovanje najzahtevnejših sistemskih in programskih rešitev, drugih 

najzahtevnejših strokovnih gradiv oziroma izvajanje nalog na področju 

mednarodnega sodelovanja 

• spremljanje stanja in nadzor v prostoru za področje dela z organiziranjem in 

vodenjem evidenc 

• priprava strokovnih podlag za naravovarstvene smernice in naravovarstvena 

soglasja, priprava mnenj za posege v prostor, spremljanje posegov v prostor 

• opravljanje drugih nalog po nalogu vodje oddelka, vodje službe in direktorja na isti 

ravni zahtevnosti 

 

 

Delovno mesto: VIŠJI NARAVOVARSTVENI SVETOVALEC 

Šifra delovnega mesta: I017144 

 

Številka delovnega mesta: 8 

Plačni razred: 37 

Plačni razred z napredovanji: 47 

Zahtevane delovne izkušnje: 4 leta 

Predpisana izobrazba: • specializacija po visokošolski strokovni izobrazbi 

(prejšnja) 

• visokošolska univerzitetna izobrazba (prejšnja) 

• magisterij po visokošolski strokovni izobrazbi 

(prejšnji) 

• magistrska izobrazba (2. bolonjska stopnja)  

Plačna skupina: I 

Plačna podskupina: I1 

Tarifni razred: VII/2 

Posebni pogoji: • poznavanje terena parka 

Naloge:  

• priprava in izvajanje programov s področja dela 



• metodološke, organizacijske in druge strokovne naloge z delovnega področja 

oziroma delo na mednarodnih projektih in v mednarodnih organizacijah 

• samostojna priprava zahtevnih analiz, razvojnih projektov, informacij, poročil in 

drugih zahtevnih gradiv 

• oblikovanje programskih rešitev in razvojnih nalog ter sistemskih rešitev 

• priprava strokovnih podlag za naravovarstvene smernice in naravovarstvena 

soglasja, pregledovanje prijav povezanih s posegi v prostor 

• opravljanje drugih nalog po nalogu vodje oddelka, vodje službe in direktorja na isti 

ravni zahtevnosti 

 

 

Delovno mesto: NARAVOVARSTVENI SODELAVEC III 

Šifra delovnega mesta: I017043 

 

Številka delovnega mesta: 9 

Plačni razred: 31 

Plačni razred z napredovanji: 41 

Zahtevane delovne izkušnje: 1 leto 

Predpisana izobrazba: • specializacija po višješolski izobrazbi (prejšnja) 

• visokošolska strokovna izobrazba (prejšnja) 

• visokošolska strokovna izobrazba (1. bolonjska 

stopnja) 

• visokošolska univerzitetna izobrazba (1. bolonjska 

stopnja)  

Plačna skupina: I 

Plačna podskupina: I1 

Tarifni razred: VII/1 

Posebni pogoji: • poznavanje terena parka 

Naloge:  

• zbiranje, urejanje in priprava podatkov za oblikovanje zahtevnih strokovnih gradiv 

• sodelovanje pri razvojnih programih 

• strokovne naloge z delovnega področja 

• sodelovanje pri oblikovanju programskih rešitev s predlogi ukrepov 

• terensko pregledovanje prijav NNS ali prebivalcev parka povezanih s posegi v 

prostor in dopolnjevanje podatkov 

• opravljanje drugih nalog po nalogu vodje oddelka, vodje službe in direktorja na isti 

ravni zahtevnosti 

 

 

 

1.2 ODDELEK ZA VARSTVO NARAVE 

 

Delovno mesto: VODJA ODDELKA 

NARAVOVARSTVENI SVETNIK 

Šifra delovnega mesta: I017044 

 

Številka delovnega mesta: 10 

Plačni razred: 40 

Plačni razred z napredovanji: 50 



Zahtevane delovne izkušnje: 5 let 

Predpisana izobrazba: • specializacija po visokošolski strokovni izobrazbi 

(prejšnja) 

• visokošolska univerzitetna izobrazba (prejšnja) 

• magisterij po visokošolski strokovni izobrazbi 

(prejšnji) 

• magistrska izobrazba (2. bolonjska stopnja)  

smer: vede o živi naravi, okoljske in okoljevarstvene vede, 

geofizikalne vede, kmetijstvo, gozdarstvo 

Plačna skupina: I 

Plačna podskupina: I1 

Tarifni razred: VII/2 

Posebni pogoji: • poznavanje terena parka, tematike parka in varstva 

narave 

• znanje enega tujega svetovnega jezika na osnovni 

ravni zahtevnosti 

Naloge:  

• vodenje oddelka 

• vodenje , odločanje, nadzor in izvajanje nalog v okviru pooblastil s področja dela 

• najzahtevnejše metodološke in operativne strokovne naloge z delovnega področja 

• samostojno oblikovanje najzahtevnejših sistemskih in programskih rešitev, drugih 

najzahtevnejših strokovnih gradiv oziroma izvajanje nalog na področju 

mednarodnega sodelovanja 

• spremljanje stanja in nadzor v prostoru za področje dela z organiziranjem in 

vodenjem evidenc 

• organiziranje, usklajevanje, vodenje in izvajanje raziskav za različna področja 

dejavnosti Zavoda 

• opravljanje drugih nalog po nalogu vodje službe in direktorja na isti ravni 

zahtevnosti 

 

 

Delovno mesto: NARAVOVARSTVENI SVETNIK 

Šifra delovnega mesta: I017044 

 

Številka delovnega mesta: 11 

Plačni razred: 40 

Plačni razred z napredovanji: 50 

Zahtevane delovne izkušnje: 5 let 

Predpisana izobrazba: • specializacija po visokošolski strokovni izobrazbi 

(prejšnja) 

• visokošolska univerzitetna izobrazba (prejšnja) 

• magisterij po visokošolski strokovni izobrazbi 

(prejšnji) 

• magistrska izobrazba (2. bolonjska stopnja)  

smer: vede o živi naravi, okoljske in okoljevarstvene vede, 

geofizikalne vede, kmetijstvo, gozdarstvo 

Plačna skupina: I 

Plačna podskupina: I1 

Tarifni razred: VII/2 



Posebni pogoji: • poznavanje terena parka, tematike parka in varstva 

narave 

• znanje enega tujega svetovnega jezika na osnovni 

ravni zahtevnosti 

Naloge:  

• vodenje, odločanje, nadzor in izvajanje nalog v okviru pooblastil s področja dela 

• najzahtevnejše metodološke in operativne strokovne naloge z delovnega področja 

• samostojno oblikovanje najzahtevnejših sistemskih in programskih rešitev, drugih 

najzahtevnejših strokovnih gradiv oziroma izvajanje nalog na področju 

mednarodnega sodelovanja 

• spremljanje stanja in nadzor v prostoru za področje dela z organiziranjem in 

vodenjem evidenc 

• izvajanje raziskav za različna področja dejavnosti Zavoda 

• opravljanje drugih nalog po nalogu vodje oddelka, vodje službe in direktorja na isti 

ravni zahtevnosti 

 

 

Delovno mesto: VIŠJI NARAVOVARSTVENI SVETOVALEC 

Šifra delovnega mesta: I017144 

 

Številka delovnega mesta: 12 

Plačni razred: 37 

Plačni razred z napredovanji: 47 

Zahtevane delovne izkušnje: 4 leta 

Predpisana izobrazba: • specializacija po visokošolski strokovni izobrazbi 

(prejšnja) 

• visokošolska univerzitetna izobrazba (prejšnja) 

• magisterij po visokošolski strokovni izobrazbi 

(prejšnji) 

• magistrska izobrazba (2. bolonjska stopnja)  

smer: vede o živi naravi, okoljske in okoljevarstvene vede, 

geofizikalne vede, kmetijstvo, gozdarstvo 

Plačna skupina: I 

Plačna podskupina: I1 

Tarifni razred: VII/2 

Posebni pogoji: • poznavanje terena parka 

Naloge:  

• priprava in izvajanje programov s področja dela 

• metodološke, organizacijske in druge strokovne naloge z delovnega področja 

oziroma delo na mednarodnih projektih in v mednarodnih organizacijah 

• samostojna priprava zahtevnih analiz, razvojnih projektov, informacij, poročil in 

drugih zahtevnih gradiv 

• oblikovanje programskih rešitev in razvojnih nalog ter sistemskih rešitev 

• usklajevanje in usmerjanje dela na področjih naravoslovja, sodelovanje pri 

raziskovalnem delu 

• opravljanje drugih nalog po nalogu vodje oddelka, vodje službe in direktorja na isti 

ravni zahtevnosti 

 

 



Delovno mesto: NARAVOVARSTVENI SODELAVEC III 

Šifra delovnega mesta: I017043 

 

Številka delovnega mesta: 13 

Plačni razred: 31 

Plačni razred z napredovanji: 41 

Zahtevane delovne izkušnje: 1 leto 

Predpisana izobrazba: • specializacija po višješolski izobrazbi (prejšnja) 

• visokošolska strokovna izobrazba (prejšnja) 

• visokošolska strokovna izobrazba (1. bolonjska 

stopnja) 

• visokošolska univerzitetna izobrazba (1. bolonjska 

stopnja)  

smer: vede o živi naravi, okoljske in okoljevarstvene vede, 

geofizikalne vede, kmetijstvo, gozdarstvo 

Plačna skupina: I 

Plačna podskupina: I1 

Tarifni razred: VII/1 

Posebni pogoji: • poznavanje terena parka 

Naloge:  

• zbiranje, urejanje in priprava podatkov za oblikovanje zahtevnih strokovnih gradiv 

• sodelovanje pri razvojnih programih 

• strokovne naloge z delovnega področja 

• sodelovanje pri oblikovanju programskih rešitev s predlogi ukrepov 

• sodelovanje pri raziskovalnem delu 

• opravljanje drugih nalog po nalogu vodje oddelka, vodje službe in direktorja na isti 

ravni zahtevnosti 

 

 

1.3 ODDELEK ZA TRAJNOSTNI RAZVOJ 

 

Delovno mesto: VODJA ODDELKA 

NARAVOVARSTVENI SVETNIK 

Šifra delovnega mesta: I017044 

 

Številka delovnega mesta: 14 

Plačni razred: 40 

Plačni razred z napredovanji: 50 

Zahtevane delovne izkušnje: 5 let 

Predpisana izobrazba: • specializacija po visokošolski strokovni izobrazbi 

(prejšnja) 

• visokošolska univerzitetna izobrazba (prejšnja) 

• magisterij po visokošolski strokovni izobrazbi 

(prejšnji) 

• magistrska izobrazba (2. bolonjska stopnja)  

Plačna skupina: I 

Plačna podskupina: I1 

Tarifni razred: VII/2 



Posebni pogoji: • poznavanje terena parka, tematike parka in varstva 

narave 

• znanje enega tujega svetovnega jezika na osnovni 

ravni zahtevnosti 

Naloge:  

• vodenje oddelka 

• vodenje, odločanje, nadzor in izvajanje nalog v okviru pooblastil s področja dela 

• najzahtevnejše metodološke in operativne strokovne naloge z delovnega področja 

• samostojno oblikovanje najzahtevnejših sistemskih in programskih rešitev, drugih 

najzahtevnejših strokovnih gradiv oziroma izvajanje nalog na področju 

mednarodnega sodelovanja 

• spremljanje stanja in nadzor v prostoru za področje dela z organiziranjem in 

vodenjem evidenc 

• vodenje, usklajevanje in usmerjanje dela na področju trajnostnega razvoja 

• usklajevanje priprave, nadzorovanje, usmerjanje in spremljanje izvajanja načrta 

upravljanja 

• organiziranje, usmerjanje in vodenje priprave razvojnih programov 

• opravljanje drugih nalog po nalogu vodje službe in direktorja na isti ravni 

zahtevnosti 

 

 

Delovno mesto: NARAVOVARSTVENI SVETNIK 

Šifra delovnega mesta: I017044 

 

Številka delovnega mesta: 15 

Plačni razred: 40 

Plačni razred z napredovanji: 50 

Zahtevane delovne izkušnje: 5 let 

Predpisana izobrazba: • specializacija po visokošolski strokovni izobrazbi 

(prejšnja) 

• visokošolska univerzitetna izobrazba (prejšnja) 

• magisterij po visokošolski strokovni izobrazbi 

(prejšnji) 

• magistrska izobrazba (2. bolonjska stopnja)  

Plačna skupina: I 

Plačna podskupina: I1 

Tarifni razred: VII/2 

Posebni pogoji: • poznavanje terena parka, tematike parka in varstva 

narave 

• znanje enega tujega svetovnega jezika na osnovni 

ravni zahtevnosti 

Naloge:  

• vodenje, odločanje, nadzor in izvajanje nalog v okviru pooblastil s področja dela 

• najzahtevnejše metodološke in operativne strokovne naloge z delovnega področja 

• samostojno oblikovanje najzahtevnejših sistemskih in programskih rešitev, drugih 

najzahtevnejših strokovnih gradiv oziroma izvajanje nalog na področju 

mednarodnega sodelovanja 



• spremljanje stanja in nadzor v prostoru za področje dela z organiziranjem in 

vodenjem evidenc 

• organizira, usmerja in vodi priprave razvojnih programov za kmetijstvo, gozdarstvo, 

dopolnilne dejavnosti in razvoj podeželja na podlagi celovite ocena stanja narave, 

posegov in dejavnosti ter ekonomske in socialne strukture prebivalstva ter organizira 

zbiranje socioekonomskih podatkov o kmetijah v parku 

• organiziranje in vodenje svetovanja in izobraževanja v zvezi s kmetijstvom, 

dopolnilnimi dejavnostmi in razvojem podeželja 

• sodelovanje pri mednarodnih in državnih programih na področju regionalnega 

razvoja ter razvoja podeželja in kmetijstva 

• opravljanje drugih nalog po nalogu vodje oddelka, vodje službe in direktorja na isti 

ravni zahtevnosti 

 

 

Delovno mesto: VIŠJI NARAVOVARSTVENI SVETOVALEC 

Šifra delovnega mesta: I017144 

 

Številka delovnega mesta: 16 

Plačni razred: 37 

Plačni razred z napredovanji: 47 

Zahtevane delovne izkušnje: 4 leta 

Predpisana izobrazba: • specializacija po visokošolski strokovni izobrazbi 

(prejšnja) 

• visokošolska univerzitetna izobrazba (prejšnja) 

• magisterij po visokošolski strokovni izobrazbi 

(prejšnji) 

• magistrska izobrazba (2. bolonjska stopnja)  

Plačna skupina: I 

Plačna podskupina: I1 

Tarifni razred: VII/2 

Posebni pogoji: • poznavanje terena parka 

Naloge:  

• priprava in izvajanje programov s področja dela 

• metodološke, organizacijske in druge strokovne naloge z delovnega področja 

oziroma delo na mednarodnih projektih in v mednarodnih organizacijah 

• samostojna priprava zahtevnih analiz, razvojnih projektov, informacij, poročil in 

drugih zahtevnih gradiv 

• oblikovanje programskih rešitev in razvojnih nalog ter sistemskih rešitev 

• sodelovanje pri izvajanju raziskovalnih nalog s področja regionalnega razvoja, 

kmetijstva in razvoja podeželja na nacionalnem in mednarodnem nivoju 

• usklajevanje in nadzor razvoja in uveljavljanja blagovne znamke 

»Izdelano/pridelano v Triglavskem narodnem parku« 

• opravljanje drugih nalog po nalogu vodje oddelka, vodje službe in direktorja na isti 

ravni zahtevnosti 

 

 

Delovno mesto: NARAVOVARSTVENI SODELAVEC III 

Šifra delovnega mesta: I017043 

 



Številka delovnega mesta: 17 

Plačni razred: 31 

Plačni razred z napredovanji: 41 

Zahtevane delovne izkušnje: 1 leto 

Predpisana izobrazba: • specializacija po višješolski izobrazbi (prejšnja) 

• visokošolska strokovna izobrazba (prejšnja) 

• visokošolska strokovna izobrazba (1. bolonjska 

stopnja) 

• visokošolska univerzitetna izobrazba (1. bolonjska 

stopnja) 

Plačna skupina: I 

Plačna podskupina: I1 

Tarifni razred: VII/1 

Posebni pogoji: • poznavanje terena parka 

Naloge:  

• zbiranje, urejanje in priprava podatkov za oblikovanje zahtevnih strokovnih gradiv 

• sodelovanje pri razvojnih programih 

• strokovne naloge z delovnega področja 

• sodelovanje pri oblikovanju programskih rešitev s predlogi ukrepov 

• usklajevanje in izvajanje posameznih nalog s področja trajnostnega razvoja 

• opravljanje drugih nalog po nalogu vodje oddelka, vodje službe in direktorja na isti 

ravni zahtevnosti 

 

 

V strokovni službi je skupaj sistemiziranih 16 delovnih mest. 

 

 

 

NOTRANJE ORGANIZACIJSKA ENOTA 

 

2. INFORMACIJSKO IZOBRAŽEVALNA SLUŽBA 

 

Delovno mesto: VODJA SLUŽBE 

VISOKI NARAVOVARSTVENI SVETNIK 

Šifra delovnega mesta: I017141  

POLOŽAJNO DELOVNO MESTO 

 

Številka delovnega mesta: 18 

Plačni razred: 43 

Plačni razred z napredovanji: 53 

Zahtevane delovne izkušnje: 8 let 

Predpisana izobrazba: • specializacija po visokošolski strokovni izobrazbi 

(prejšnja) 

• visokošolska univerzitetna izobrazba (prejšnja) 

• magisterij po visokošolski strokovni izobrazbi 

(prejšnji) 

• magistrska izobrazba (2. bolonjska stopnja)  

Plačna skupina: I 

Plačna podskupina: I1 



Tarifni razred: VII/2 

Posebni pogoji: • znanje dveh tujih svetovnih jezikov 

Položajni dodatek: DA 

Naloge:  

• vodenje službe 

• koordinacija strokovnih nalog z različnih področij dela službe 

• vodenje, odločanje, nadzor in izvajanje nalog v okviru pooblastil s področja dela 

oziroma izvajanje aktivnosti s področja mednarodnega sodelovanja 

• samostojno oblikovanje najzahtevnejših sistemskih, razvojnih in programskih rešitev 

ter drugih najzahtevnejših strokovnih gradiv 

• spremljanje stanja in nadzor v prostoru za področje dela z organiziranjem in 

vodenjem evidenc 

• vodenje, organiziranje, usklajevanje dela službe in opravljanje najzahtevnejših del 

službe 

• opravljanje drugih nalog po nalogu direktorja na isti ravni zahtevnosti 

 

 

Delovno mesto: VIŠJI NARAVOVARSTVENI SVETOVALEC 

Šifra delovnega mesta: I017144 

 

(PODROČJE OKOLJSKE VZGOJE) 

Številka delovnega mesta: 19 

Plačni razred: 37 

Plačni razred z napredovanji: 47 

Zahtevane delovne izkušnje: 4 leta 

Predpisana izobrazba: • specializacija po visokošolski strokovni izobrazbi 

(prejšnja) 

• visokošolska univerzitetna izobrazba (prejšnja) 

• magisterij po visokošolski strokovni izobrazbi 

(prejšnji) 

• magistrska izobrazba (2. bolonjska stopnja)  

Plačna skupina: I 

Plačna podskupina: I1 

Tarifni razred: VII/2 

Posebni pogoji: • poznavanje terena parka 

• znanje enega tujega svetovnega jezika na osnovni 

ravni zahtevnosti 

Naloge:  

• priprava in izvajanje programov s področja dela 

• metodološke, organizacijske in druge strokovne naloge z delovnega področja 

oziroma delo na mednarodnih projektih in v mednarodnih organizacijah 

• samostojna priprava zahtevnih analiz, razvojnih projektov, informacij, poročil in 

drugih zahtevnih gradiv 

• oblikovanje programskih rešitev in razvojnih nalog ter sistemskih rešitev 

• organiziranje in izvajanje naravovarstveno-vzgojnih programov in akcij, strokovnih 

predavanj o parku, programov vodenja po parku, gradiv za izvajanje 

naravovarstvenih izobraževalnih in vzgojnih programov 



• opravljanje drugih nalog po nalogu vodje službe in direktorja na isti ravni 

zahtevnosti 

 

 

Delovno mesto: VIŠJI NARAVOVARSTVENI SVETOVALEC 

Šifra delovnega mesta: I017144 

 

(PODROČJE TRŽENJA IN PROMOCIJE) 

Številka delovnega mesta: 20 

Plačni razred: 37 

Plačni razred z napredovanji: 47 

Zahtevane delovne izkušnje: 4 leta 

Predpisana izobrazba: • specializacija po visokošolski strokovni izobrazbi 

(prejšnja) 

• visokošolska univerzitetna izobrazba (prejšnja) 

• magisterij po visokošolski strokovni izobrazbi 

(prejšnji) 

• magistrska izobrazba (2. bolonjska stopnja)  

Plačna skupina: I 

Plačna podskupina: I1 

Tarifni razred: VII/2 

Posebni pogoji: • znanje enega tujega svetovnega jezika na osnovni 

ravni zahtevnosti 

Naloge:  

• priprava in izvajanje programov s področja dela 

• metodološke, organizacijske in druge strokovne naloge z delovnega področja 

oziroma delo na mednarodnih projektih in v mednarodnih organizacijah 

• samostojna priprava zahtevnih analiz, razvojnih projektov, informacij, poročil in 

drugih zahtevnih gradiv 

• oblikovanje programskih rešitev in razvojnih nalog ter sistemskih rešitev 

• organizacija in izvajanje trženja prenočitvenih zmogljivosti objektov Zavoda, 

strokovnega vodenja po parku, trženja v zvezi z uporabo zaščitenega imena parka in 

zaščitne znamke proizvodov iz parka, založniških programov Zavoda 

• opravljanje drugih nalog po nalogu vodje službe in direktorja na isti ravni 

zahtevnosti 

 

 

Delovno mesto: VIŠJI NARAVOVARSTVENI SVETOVALEC 

Šifra delovnega mesta: I017144 

 

(INFORMACIJSKO IZOBRAŽEVALNO SREDIŠČE STARA FUŽINA) 

Številka delovnega mesta: 21 

Plačni razred: 37 

Plačni razred z napredovanji: 47 

Zahtevane delovne izkušnje: 4 leta 

Predpisana izobrazba: • specializacija po visokošolski strokovni izobrazbi 

(prejšnja) 

• visokošolska univerzitetna izobrazba (prejšnja) 

• magisterij po visokošolski strokovni izobrazbi 



(prejšnji) 

• magistrska izobrazba (2. bolonjska stopnja)  

Plačna skupina: I 

Plačna podskupina: I1 

Tarifni razred: VII/2 

Posebni pogoji: • znanje enega tujega svetovnega jezika na osnovni 

ravni zahtevnosti 

Naloge:  

• priprava in izvajanje programov s področja dela 

• metodološke, organizacijske in druge strokovne naloge z delovnega področja 

oziroma delo na mednarodnih projektih in v mednarodnih organizacijah 

• samostojna priprava zahtevnih analiz, razvojnih projektov, informacij, poročil in 

drugih zahtevnih gradiv 

• oblikovanje programskih rešitev in razvojnih nalog ter sistemskih rešitev 

• vodenje INFO središča Stara Fužina, organizacija, usklajevanje in nadzor dela v 

središču 

• opravljanje drugih nalog po nalogu vodje službe in direktorja na isti ravni 

zahtevnosti 

 

 

Delovno mesto: VODNIK V ZAVAROVANEM OBMOČJU IV 

Šifra delovnega mesta: I016056 

 

Številka delovnega mesta: 22 

Plačni razred: 25 

Plačni razred z napredovanji: 35 

Zahtevane delovne izkušnje: 6 mesecev 

Predpisana izobrazba: • višja strokovna izobrazba 

• višješolska izobrazba (prejšnja) 

Plačna skupina: I 

Plačna podskupina: I1 

Tarifni razred: VI 

Posebni pogoji: • poznavanje terena parka 

• znanje enega tujega svetovnega jezika na osnovni ravni 

zahtevnosti 

Naloge:  

• nudenje informacij in vodenje obiskovalcev 

• opravljanje izobraževalnih aktivnosti, vodenje in ozaveščanje obiskovalcev 

zavarovanega območja ter vzdrževanje parkovne infrastrukture  

• prodaja vstopnic in publikacij ter nudenje informacij za vodenje po parku in 

prenočevanje, skrbništvo in odgovornost za naloge, povezane z blagajniškim 

poslovanjem recepcije 

• priprava programov s področja dela 

• opravljanje drugih nalog po nalogu vodje informacijskega središča, vodje službe in 

direktorja na isti ravni zahtevnosti 

 

 

Delovno mesto: NARAVOVARSTVENI SODELAVEC III - PRIPRAVNIK 



Šifra delovnega mesta: I017043 

 

Številka delovnega mesta: 23 

Plačni razred: 25 

Plačni razred z napredovanji: 35 

Zahtevane delovne izkušnje: - 

Predpisana izobrazba: • specializacija po višješolski izobrazbi (prejšnja) 

• visokošolska strokovna izobrazba (prejšnja) 

• visokošolska strokovna izobrazba (1. bolonjska 

stopnja) 

• visokošolska univerzitetna izobrazba (1. bolonjska 

stopnja) 

Plačna skupina: I 

Plačna podskupina: I1 

Tarifni razred: VII/1 

Posebni pogoji: - 

Vrsta zaposlitve:  DELOVNO RAZMERJE SKLENJENO ZA DOLOČEN 

ČAS, ZA ČAS TRAJANJA PRIPRAVNIŠKE DOBE 

Naloge:  

• pomoč pri zbiranju, urejanju in pripravi podatkov za oblikovanje zahtevnih 

strokovnih gradiv 

• pomoč pri razvojnih programih 

• pomoč pri strokovnih nalogah z delovnega področja 

• pomoč pri oblikovanju programskih rešitev s predlogi ukrepov 

• opravljanje drugih nalog po nalogu vodje službe in direktorja na isti ravni 

zahtevnosti 

 

 

 

2.1 INFORMACIJSKO SREDIŠČE TRIGLAVSKA ROŽA BLED 

 

Delovno mesto: VODJA INFORMACIJSKEGA SREDIŠČA 

VIŠJI NARAVOVARSTVENI SVETOVALEC 

Šifra delovnega mesta: I017144 

POLOŽAJNO DELOVNO MESTO 

 

Številka delovnega mesta: 24 

Plačni razred: 37 

Plačni razred z napredovanji: 47 

Zahtevane delovne izkušnje: 4 leta 

Predpisana izobrazba: • specializacija po visokošolski strokovni izobrazbi 

(prejšnja) 

• visokošolska univerzitetna izobrazba (prejšnja) 

• magisterij po visokošolski strokovni izobrazbi 

(prejšnji) 

• magistrska izobrazba (2. bolonjska stopnja)  

Plačna skupina: I 

Plačna podskupina: I1 

Tarifni razred: VII/2 



Posebni pogoji: • znanje enega tujega svetovnega jezika na osnovni 

ravni zahtevnosti 

Položajni dodatek: DA 

Naloge:  

• priprava in izvajanje programov s področja dela 

• metodološke, organizacijske in druge strokovne naloge z delovnega področja 

oziroma delo na mednarodnih projektih in v mednarodnih organizacijah 

• samostojna priprava zahtevnih analiz, razvojnih projektov, informacij, poročil in 

drugih zahtevnih gradiv 

• oblikovanje programskih rešitev in razvojnih nalog ter sistemskih rešitev 

• vodenje INFO središča, organizacija, usklajevanje in nadzor dela v središču 

• opravljanje drugih nalog po nalogu vodje službe in direktorja na isti ravni 

zahtevnosti 

 

 

Delovno mesto: NARAVOVARSTVENI SODELAVEC III 

Šifra delovnega mesta: I017043 

 

Številka delovnega mesta: 25, 26 (2 delovni mesti) 

Plačni razred: 31 

Plačni razred z napredovanji: 41 

Zahtevane delovne izkušnje: 1 leto 

Predpisana izobrazba: • specializacija po višješolski izobrazbi (prejšnja) 

• visokošolska strokovna izobrazba (prejšnja) 

• visokošolska strokovna izobrazba (1. bolonjska 

stopnja) 

• visokošolska univerzitetna izobrazba (1. bolonjska 

stopnja) 

Plačna skupina: I 

Plačna podskupina: I1 

Tarifni razred: VII/1 

Posebni pogoji: • poznavanje terena parka 

• znanje enega tujega svetovnega jezika na osnovni 

ravni zahtevnosti 

Naloge:  

• zbiranje, urejanje in priprava podatkov za oblikovanje zahtevnih strokovnih gradiv 

• sodelovanje pri razvojnih programih 

• strokovne naloge z delovnega področja 

• sodelovanje pri oblikovanju programskih rešitev s predlogi ukrepov 

• strokovno vodenje obiskovalcev po INFO središču, organiziranje strokovnih 

predavanj o parku 

• opravljanje drugih nalog po nalogu vodje informacijskega središča, vodje službe in 

direktorja na isti ravni zahtevnosti 

 

 

Delovno mesto: SODELAVEC NA PARKOVNIH INFORMACIJSKIH MESTIH IV 

Šifra delovnega mesta: I016032 

 



Številka delovnega mesta: 27 

Plačni razred: 25 

Plačni razred z napredovanji: 35 

Zahtevane delovne izkušnje: 6 mesecev 

Predpisana izobrazba: • višja strokovna izobrazba 

• višješolska izobrazba (prejšnja) 

Plačna skupina: I 

Plačna podskupina: I1 

Tarifni razred: VI 

Posebni pogoji: • poznavanje terena parka 

• znanje enega tujega svetovnega jezika na osnovni ravni 

zahtevnosti 

Naloge:  

• nudenje informacij in vodenje obiskovalcev 

• priprava programov in izvajanje izobraževalnih aktivnosti 

• prodaja vstopnic, publikacij, skrbništvo nad rezervacijami za prenočevanje in 

vodenje po parku ter skrbništvo in odgovornost za naloge, povezane z blagajniškim 

poslovanjem recepcije 

• organizacija in izvajanje prireditev 

• opravljanje drugih nalog po nalogu vodje oddelka, vodje službe in direktorja na isti 

ravni zahtevnosti 

 

 

2.2 INFORMACIJSKO SREDIŠČE TNP V TRENTI 

 

Delovno mesto: VODJA INFORMACIJSKEGA SREDIŠČA 

NARAVOVARSTVENI SVETNIK 

Šifra delovnega mesta: I017044 

POLOŽAJNO DELOVNO MESTO 

 

Številka delovnega mesta: 28 

Plačni razred: 40 

Plačni razred z napredovanji: 50 

Zahtevane delovne izkušnje: 5 let 

Predpisana izobrazba: • specializacija po visokošolski strokovni izobrazbi 

(prejšnja) 

• visokošolska univerzitetna izobrazba (prejšnja) 

• magisterij po visokošolski strokovni izobrazbi 

(prejšnji) 

• magistrska izobrazba (2. bolonjska stopnja)  

Plačna skupina: I 

Plačna podskupina: I1 

Tarifni razred: VII/2 

Posebni pogoji: • poznavanje terena parka 

• znanje enega tujega svetovnega jezika na osnovni 

ravni zahtevnosti 

Položajni dodatek: DA 

Naloge:  



• vodenje, odločanje, nadzor in izvajanje nalog v okviru pooblastil s področja dela 

• najzahtevnejše metodološke in operativne strokovne naloge z delovnega področja 

• samostojno oblikovanje najzahtevnejših sistemskih in programskih rešitev, drugih 

najzahtevnejših strokovnih gradiv oziroma izvajanje nalog na področju 

mednarodnega sodelovanja 

• spremljanje stanja in nadzor v prostoru za področje dela z organiziranjem in 

vodenjem evidenc 

• vodenje INFO središča, organizacija, usklajevanje in nadzor dela v središču 

• opravljanje drugih nalog po nalogu vodje službe in direktorja na isti ravni 

zahtevnosti 

 

 

Delovno mesto: VIŠJI NARAVOVARSTVENI SVETOVALEC 

Šifra delovnega mesta: I017144 

 

Številka delovnega mesta: 29 

Plačni razred: 37 

Plačni razred z napredovanji: 47 

Zahtevane delovne izkušnje: 4 leta 

Predpisana izobrazba: • specializacija po visokošolski strokovni izobrazbi 

(prejšnja) 

• visokošolska univerzitetna izobrazba (prejšnja) 

• magisterij po visokošolski strokovni izobrazbi 

(prejšnji) 

• magistrska izobrazba (2. bolonjska stopnja)  

Plačna skupina: I 

Plačna podskupina: I1 

Tarifni razred: VII/2 

Posebni pogoji: • poznavanje terena parka 

• znanje enega tujega svetovnega jezika na osnovni 

ravni zahtevnosti 

Naloge:  

• priprava in izvajanje programov s področja dela 

• metodološke, organizacijske in druge strokovne naloge z delovnega področja 

oziroma delo na mednarodnih projektih in v mednarodnih organizacijah 

• samostojna priprava zahtevnih analiz, razvojnih projektov, informacij, poročil in 

drugih zahtevnih gradiv 

• oblikovanje programskih rešitev in razvojnih nalog ter sistemskih rešitev 

• strokovno vodenje obiskovalcev po INFO središču, parkovnih učnih poteh, 

organiziranje strokovnih predavanj o parku 

• opravljanje drugih nalog po nalogu vodje informacijskega središča, vodja službe in 

direktorja na isti ravni zahtevnosti 

 

 

Delovno mesto: SODELAVEC NA PARKOVNIH INFORMACIJSKIH MESTIH IV 

Šifra delovnega mesta: I016032 

 

Številka delovnega mesta: 30 

Plačni razred: 25 



Plačni razred z napredovanji: 35 

Zahtevane delovne izkušnje: 6 mesecev 

Predpisana izobrazba: • višja strokovna izobrazba 

• višješolska izobrazba (prejšnja) 

Plačna skupina: I 

Plačna podskupina: I1 

Tarifni razred: VI 

Posebni pogoji: • poznavanje terena parka 

• znanje enega tujega svetovnega jezika na osnovni ravni 

zahtevnosti 

Naloge:  

• nudenje informacij in vodenje obiskovalcev 

• priprava programov in izvajanje izobraževalnih aktivnosti 

• prodaja vstopnic, publikacij, skrbništvo nad rezervacijami za prenočevanje in 

vodenje po parku ter skrbništvo in odgovornost za naloge, povezane z blagajniškim 

poslovanjem recepcije 

• organizacija in izvajanje prireditev 

• opravljanje drugih nalog po nalogu vodje informacijskega središča, vodja službe in 

direktorja na isti ravni zahtevnosti 

 

 

Delovno mesto: SODELAVEC NA PARKOVNIH INFORMACIJSKIH MESTIH V 

Šifra delovnega mesta: I015043 

 

Številka delovnega mesta: 31, 32 (2 delovni mesti) 

Plačni razred: 21 

Plačni razred z napredovanji: 31 

Zahtevane delovne izkušnje: 6 mesecev 

Predpisana izobrazba: • srednja strokovna izobrazba 

• srednja splošna izobrazba 

Plačna skupina: I 

Plačna podskupina: I1 

Tarifni razred: V 

Posebni pogoji: • poznavanje terena parka 

• znanje enega tujega svetovnega jezika na osnovni ravni 

zahtevnosti 

Naloge:  

• nudenje informacij in vodenje obiskovalcev 

• sodelovanje pri izobraževalnih aktivnostih 

• prodaja vstopnic, publikacij ter sprejemanje rezervacij za prenočevanje in vodenje 

po parku, skrbništvo in odgovornost za naloge, povezane z blagajniškim 

poslovanjem recepcije 

• sodelovanje pri organizaciji in izvajanju prireditev 

• opravljanje drugih nalog po nalogu vodje informacijskega središča, vodja službe in 

direktorja na isti ravni zahtevnosti 

 

 

Delovno mesto: VZDRŽEVALEC V (I) 



Šifra delovnega mesta: J035092 

 

Številka delovnega mesta: 33 

Plačni razred: 19 

Plačni razred z napredovanji: 29 

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 in naprav 

• obveščanje o stanju objektov in naprav 

• sodelovanje pri večjih vzdrževalnih delih 

• vzdrževanje in izvajanje manjših popravil 

• vsakodnevna redna kontrola in vzdrževalna dela na objektu INFO središča ter v 

okolici objekta INFO središča 

• opravljanje drugih nalog po nalogu vodje informacijskega središča, vodja službe in 

direktorja na isti ravni zahtevnosti 

 

 

Delovno mesto: ČISTILKA II  

Šifra delovnega mesta: J032001 

 

Številka delovnega mesta: 34, 35 (2 delovni mesti) 

Plačni razred: 12 

Plačni razred z napredovanji: 22 

Zahtevane delovne izkušnje: 0 mesecev 

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 poslovnih prostorov 

• opravljanje drugih nalog po nalogu vodje informacijskega središča, vodja službe in 

direktorja na isti ravni zahtevnosti 

 

V informacijsko izobraževalni službi je skupaj sistemiziranih 18 delovnih mest. 

 

 

 

NOTRANJE ORGANIZACIJSKA ENOTA 

 

 



3. NARAVOVARSTVENO NADZORNA SLUŽBA TER VARSTVO PROSTOŽIVEČIH 

ŽIVALSKIH VRST IN UPRAVLJANJE DIVJADI V LOVIŠČU S POSEBNIM NAMENOM 

TRIGLAV 

 

 

Delovno mesto: VODJA SLUŽBE 

NARAVOVARSTVENI SVETNIK 

Šifra delovnega mesta: I017044  

POLOŽAJNO DELOVNO MESTO 

 

Številka delovnega mesta: 36 

Plačni razred: 40 

Plačni razred z napredovanji: 50 

Zahtevane delovne izkušnje: 5 let 

Predpisana izobrazba: • specializacija po visokošolski strokovni izobrazbi 

(prejšnja) 

• visokošolska univerzitetna izobrazba (prejšnja) 

• magisterij po visokošolski strokovni izobrazbi 

(prejšnji) 

• magistrska izobrazba (2. bolonjska stopnja)  

Plačna skupina: I 

Plačna podskupina: I1 

Tarifni razred: VII/2 

Posebni pogoji: • znanje enega tujega svetovnega jezika na osnovni 

ravni zahtevnosti 

Položajni dodatek: DA 

Naloge:  

• vodenje službe 

• vodenje, odločanje, nadzor in izvajanje nalog v okviru pooblastil s področja dela 

• najzahtevnejše metodološke in operativne strokovne naloge z delovnega področja 

• samostojno oblikovanje najzahtevnejših sistemskih in programskih rešitev, drugih 

najzahtevnejših strokovnih gradiv oziroma izvajanje nalog na področju 

mednarodnega sodelovanja 

• spremljanje stanja in nadzor v prostoru za področje dela z organiziranjem in 

vodenjem evidenc 

• načrtovanje, organiziranje, usklajevanje in nadzor nad delom naravovarstvenih 

nadzornikov 

• opravljanje drugih nalog po nalogu direktorja na isti ravni zahtevnosti 

 

 

Delovno mesto: NARAVOVARSTVENI SVETNIK 

Šifra delovnega mesta: I017044 

 

(VODJA LPN TRIGLAV - PODROČJE VARSTVA PROSTOŽIVEČIH ŽIVALSKIH VRST 

IN UPRAVLJANJA DIVJADI V LOVIŠČU S POSEBNIM NAMENOM TRIGLAV) 

Številka delovnega mesta: 37 

Plačni razred: 40 

Plačni razred z napredovanji: 50 

Zahtevane delovne izkušnje: 5 let 



Predpisana izobrazba: • specializacija po visokošolski strokovni izobrazbi 

(prejšnja) 

• visokošolska univerzitetna izobrazba (prejšnja) 

• magisterij po visokošolski strokovni izobrazbi 

(prejšnji) 

• magistrska izobrazba (2. bolonjska stopnja)  

Plačna skupina: I 

Plačna podskupina: I1 

Tarifni razred: VII/2 

Posebni pogoji: • poznavanje terena parka 

• znanje enega tujega svetovnega jezika na osnovni 

ravni zahtevnosti 

Naloge:  

• vodenje, odločanje, nadzor in izvajanje nalog v okviru pooblastil s področja dela 

• najzahtevnejše metodološke in operativne strokovne naloge z delovnega področja 

• samostojno oblikovanje najzahtevnejših sistemskih in programskih rešitev, drugih 

najzahtevnejših strokovnih gradiv oziroma izvajanje nalog na področju 

mednarodnega sodelovanja 

• spremljanje stanja in nadzor v prostoru za področje dela z organiziranjem in 

vodenjem evidenc 

• izvajanje nalog s področja varstva prostoživečih živalskih vrst in upravljanja z 

divjadjo v lovišču s posebnim namenom Triglav  

• strokovno in operativno vodenje Lovišča s posebnim namenom Triglav (LPN 

Triglav) in vodenje naravovarstvenih nadzornikov, ki opravljajo lovsko dejavnost  

• opravljanje drugih nalog po nalogu direktorja na isti ravni zahtevnosti 

 

 

Delovno mesto: NARAVOVARSTVENI SODELAVEC III 

Šifra delovnega mesta: I017043 

 

Številka delovnega mesta: 38 

Plačni razred: 31 

Plačni razred z napredovanji: 41 

Zahtevane delovne izkušnje: 1 leto 

Predpisana izobrazba: • specializacija po višješolski izobrazbi (prejšnja) 

• visokošolska strokovna izobrazba (prejšnja) 

• visokošolska strokovna izobrazba (1. bolonjska 

stopnja) 

• visokošolska univerzitetna izobrazba (1. bolonjska 

stopnja) 

Plačna skupina: I 

Plačna podskupina: I1 

Tarifni razred: VII/1 

Posebni pogoji: • poznavanje terena parka 

• znanje enega tujega svetovnega jezika na osnovni 

ravni zahtevnosti 

Naloge:  

• zbiranje, urejanje in priprava podatkov za oblikovanje zahtevnih strokovnih gradiv 



• sodelovanje pri razvojnih programih 

• strokovne naloge z delovnega področja 

• sodelovanje pri oblikovanju programskih rešitev s predlogi ukrepov 

• pomoč vodji službe pri načrtovanju, organiziranju, usklajevanju in pri nadzoru nad 

delom naravovarstvenih nadzornikov 

• načrtovanje, organiziranje, usklajevanje in nadzor nad delom prostovoljnih 

naravovarstvenih nadzornikov 

• vodenje programa mladi nadzornik 

• opravljanje drugih nalog po nalogu vodje službe in direktorja na isti ravni 

zahtevnosti 

 

 

Delovno mesto: VIŠJI NARAVOVARSTVENI SVETOVALEC 

Šifra delovnega mesta: I017144 

 

(VODENJE IN KOORDINACIJA PREKRŠKOVNIH POSTOPKOV) 

Številka delovnega mesta: 39 

Plačni razred: 37 

Plačni razred z napredovanji: 47 

Zahtevane delovne izkušnje: 4 leta 

Predpisana izobrazba: • specializacija po visokošolski strokovni izobrazbi 

(prejšnja) 

• visokošolska univerzitetna izobrazba (prejšnja) 

• magisterij po visokošolski strokovni izobrazbi 

(prejšnji) 

• magistrska izobrazba (2. bolonjska stopnja)  

Plačna skupina: I 

Plačna podskupina: I1 

Tarifni razred: VII/2 

Posebni pogoji: • izpit iz upravnega postopka 

• izpit za pridobitev potrdila o usposobljenosti za 

naravovarstvenega nadzornika 

• preizkus znanja za vodenje in odločanje v 

prekrškovnem postopku 

• poznavanje terena parka 

Naloge:  

• priprava in izvajanje programov s področja dela 

• metodološke, organizacijske in druge strokovne naloge z delovnega področja 

oziroma delo na mednarodnih projektih in v mednarodnih organizacijah 

• samostojna priprava zahtevnih analiz, razvojnih projektov, informacij, poročil in 

drugih zahtevnih gradiv 

• oblikovanje programskih rešitev in razvojnih nalog ter sistemskih rešitev 

• vodenje prekrškovnega postopka in koordinacija dela naravovarstvenih nadzornikov 

• opravljanje drugih nalog po nalogu vodje oddelka, vodje službe in direktorja na isti 

ravni zahtevnosti 

 

 

3.1 NARAVOVARSTVENI ODDELEK KRANJSKA GORA 



 

Delovno mesto: VODJA ODDELKA 

NARAVOVARSTVENI NADZORNIK II 

Šifra delovnega mesta: I017041 

POLOŽAJNO DELOVNO MESTO 

 

Številka delovnega mesta: 40 

Plačni razred: 34 

Plačni razred z napredovanji: 44 

Zahtevane delovne izkušnje: 3 leta 

Predpisana izobrazba: • specializacija po višješolski izobrazbi (prejšnja) 

• visokošolska strokovna izobrazba (prejšnja) 

• visokošolska strokovna izobrazba (1. bolonjska 

stopnja) 

• visokošolska univerzitetna izobrazba (1. bolonjska 

stopnja) 

Plačna skupina: I 

Plačna podskupina: I1 

Tarifni razred: VII/1 

Posebni pogoji: • izpit iz upravnega postopka 

• izpit za pridobitev potrdila o usposobljenosti za 

naravovarstvenega nadzornika 

• preizkus znanja za vodenje in odločanje v 

prekrškovnem postopku 

• lovsko-čuvajski izpit 

• izpit za preglednika divjačine 

• orožni list 

• vozniško dovoljenje B kategorije 

• poznavanje terena parka 

Posebni pogoji dela: • izrazito terensko delo 

Položajni dodatek: DA 

Naloge:  

• vodenje oddelka 

• izvajanje nadzora in javnih pooblastil skladno z veljavno zakonodajo ter vodenje 

zahtevnejših postopkov 

• obveščanje, strokovna pomoč, izobraževanje, vodenje in ozaveščanje obiskovalcev 

zavarovanega območja ter sodelovanje z lokalnimi prebivalci ter opremljanje in 

vzdrževanje parkovne infrastrukture 

• priprava in vodenje posebnih strokovnih programov ter sodelovanje pri razvojnih 

program 

• redno opazovanje in zbiranje podatkov, priprava poročil in seznanjanje pristojnih 

služb o kršitvah v parku 

• spremljanje rabe naravnih vrednot 

• varstvo in upravljanje prostoživečih živalskih vrst 

• upravljanje divjadi v lovišču s posebnim namenom Triglav 

• usklajevanje in nadzor izvajanja dela v oddelku 

opravljanje drugih nalog po nalogu vodje službe in direktorja na isti ravni zahtevnosti 

 



 

Delovno mesto: NARAVOVARSTVENI NADZORNIK II 

Šifra delovnega mesta: I017041 

 

(KOORDINATOR PREKRŠKOVNEGA ORGANA) 

Številka delovnega mesta: 41 

Plačni razred: 34 

Plačni razred z napredovanji: 44 

Zahtevane delovne izkušnje: 3 leta 

Predpisana izobrazba: • specializacija po višješolski izobrazbi (prejšnja) 

• visokošolska strokovna izobrazba (prejšnja) 

• visokošolska strokovna izobrazba (1. bolonjska 

stopnja) 

• visokošolska univerzitetna izobrazba (1. bolonjska 

stopnja) 

Plačna skupina: I 

Plačna podskupina: I1 

Tarifni razred: VII/1 

Posebni pogoji: • izpit iz upravnega postopka 

• izpit za pridobitev potrdila o usposobljenosti za 

naravovarstvenega nadzornika 

• preizkus znanja za vodenje in odločanje v 

prekrškovnem postopku 

• lovsko-čuvajski izpit 

• izpit za preglednika divjačine 

• orožni list 

• vozniško dovoljenje B kategorije 

• poznavanje terena parka 

Posebni pogoji dela: • izrazito terensko delo 

Naloge:  

• izvajanje nadzora in javnih pooblastil skladno z veljavno zakonodajo ter vodenje 

zahtevnejših postopkov 

• obveščanje, strokovna pomoč, izobraževanje, vodenje in ozaveščanje obiskovalcev 

zavarovanega območja ter sodelovanje z lokalnimi prebivalci ter opremljanje in 

vzdrževanje parkovne infrastrukture 

• priprava in vodenje posebnih strokovnih programov ter sodelovanje pri razvojnih 

program 

• redno opazovanje in zbiranje podatkov, priprava poročil in seznanjanje pristojnih 

služb o kršitvah v parku 

• spremljanje rabe naravnih vrednot 

• varstvo in upravljanje prostoživečih živalskih vrst  

• upravljanje divjadi v lovišču s posebnim namenom Triglav 

• redno in pravočasno javljanje o kršitvah strokovnim službam 

• vodenje in koordinacija prekrškovnega postopka 

• opravljanje drugih nalog po nalogu vodje oddelka, vodje službe in direktorja na isti 

ravni zahtevnosti 

 

 



Delovno mesto: NARAVOVARSTVENI NADZORNIK IV 

Šifra delovnega mesta: I016016 

 

Številka delovnega mesta: 42 

Plačni razred: 26 

Plačni razred z napredovanji: 36 

Zahtevane delovne izkušnje: 1 leto 

Predpisana izobrazba: • višja strokovna izobrazba 

• višješolska izobrazba (prejšnja) 

Plačna skupina: I 

Plačna podskupina: I1 

Tarifni razred: VI 

Posebni pogoji: • izpit za pridobitev potrdila o usposobljenosti za 

naravovarstvenega nadzornika 

• preizkus znanja za vodenje in odločanje v 

prekrškovnem postopku 

• lovsko-čuvajski izpit 

• orožni list 

• izpit za preglednika divjačine 

• vozniško dovoljenje B kategorije 

• poznavanje terena parka 

Posebni pogoji dela: • izrazito terensko delo 

Naloge:  

• izvajanje nadzora in javnih pooblastil skladno z veljavno zakonodajo 

• obveščanje, strokovna pomoč, izobraževanje, vodenje in ozaveščanje obiskovalcev 

zavarovanega območja ter sodelovanje z lokalnimi prebivalci, opremljanje in 

vzdrževanje parkovne infrastrukture 

• sodelovanje pri pripravi strokovnih ukrepov 

• redno opazovanje in zbiranje podatkov, vodenje evidenc, analize, poročanje 

• spremljanje rabe naravnih vrednot 

• varstvo in upravljanje prostoživečih živalskih vrst  

• upravljanje divjadi v lovišču s posebnim namenom Triglav 

• opravljanje drugih nalog po nalogu vodje oddelka, vodje službe in direktorja na isti 

ravni zahtevnosti 

 

 

Delovno mesto: NARAVOVARSTVENI NADZORNIK V 

Šifra delovnega mesta: I015020 

 

Številka delovnega mesta: 43, 44 (dve delovni mesti) 

Plačni razred: 23 

Plačni razred z napredovanji: 33 

Zahtevane delovne izkušnje: 6 mesecev 

Predpisana izobrazba: • srednja strokovna izobrazba 

• srednja splošna izobrazba 

Plačna skupina: I 

Plačna podskupina: I1 

Tarifni razred: V 



Posebni pogoji: • izpit za pridobitev potrdila o usposobljenosti za 

naravovarstvenega nadzornika 

• preizkus znanja za vodenje in odločanje v 

prekrškovnem postopku 

• lovsko-čuvajski izpit 

• orožni list 

• izpit za preglednika divjačine 

• vozniško dovoljenje B kategorije 

• poznavanje terena parka 

Posebni pogoji dela: • izrazito terensko delo 

Naloge:  

• izvajanje nadzora in javnih pooblastil skladno z veljavno zakonodajo 

• obveščanje, strokovna pomoč, izobraževanje, vodenje in ozaveščanje obiskovalcev 

zavarovanega območja ter sodelovanje z lokalnimi prebivalci 

• opremljanje in vzdrževanje parkovne infrastrukture 

• redno opazovanje in zbiranje podatkov o stanju v naravi 

• spremljanje rabe naravnih vrednot 

• varstvo in upravljanje prosto živečih živalskih vrst  

• upravljanje divjadi v lovišču s posebnim namenom Triglav 

• opravljanje drugih nalog po nalogu vodje oddelka, vodje službe in direktorja na isti 

ravni zahtevnosti 

 

 

Delovno mesto: NARAVOVARSTVENI NADZORNIK V-I 

Šifra delovnega mesta: I015021 

 

Številka delovnega mesta: 45 

Plačni razred: 22 

Plačni razred z napredovanji: 32 

Zahtevane delovne izkušnje: 6 mesecev 

Predpisana izobrazba: • srednja strokovna izobrazba 

• srednja splošna izobrazba 

Plačna skupina: I 

Plačna podskupina: I1 

Tarifni razred: V 

Posebni pogoji: • izpit za pridobitev potrdila o usposobljenosti za 

naravovarstvenega nadzornika 

• preizkus znanja za vodenje in odločanje v 

prekrškovnem postopku 

• vozniško dovoljenje B kategorije 

• poznavanje terena parka 

Posebni pogoji dela: • izrazito terensko delo 

Naloge:  

• izvajanje nadzora in javnih pooblastil skladno z veljavno zakonodajo 

• obveščanje, strokovna pomoč, izobraževanje, vodenje in ozaveščanje obiskovalcev 

zavarovanega območja ter sodelovanje z lokalnimi prebivalci 

• opremljanje in vzdrževanje parkovne infrastrukture 

• redno opazovanje in zbiranje podatkov o stanju v naravi 



• opravljanje drugih nalog po nalogu vodje oddelka, vodje službe in direktorja na isti 

ravni zahtevnosti 

 

 

3.2 NARAVOVARSTVENI ODDELEK TRENTA 

 

Delovno mesto: VODJA ODDELKA 

NARAVOVARSTVENI NADZORNIK II 

Šifra delovnega mesta: I017041 

POLOŽAJNO DELOVNO MESTO 

 

Številka delovnega mesta: 46 

Plačni razred: 34 

Plačni razred z napredovanji: 44 

Zahtevane delovne izkušnje: 3 leta 

Predpisana izobrazba: • specializacija po višješolski izobrazbi 

(prejšnja)visokošolska strokovna izobrazba (prejšnja) 

• visokošolska strokovna izobrazba (1. bolonjska 

stopnja) 

• visokošolska univerzitetna izobrazba (1. bolonjska 

stopnja) 

Plačna skupina: I 

Plačna podskupina: I1 

Tarifni razred: VII/1 

Posebni pogoji: • izpit iz upravnega postopka 

• izpit za pridobitev potrdila o usposobljenosti za 

naravovarstvenega nadzornika 

• preizkus znanja za vodenje in odločanje v 

prekrškovnem postopku 

• lovsko-čuvajski izpit 

• izpit za preglednika divjačine 

• orožni list 

• vozniško dovoljenje B kategorije 

• poznavanje terena parka 

Posebni pogoji dela: • izrazito terensko delo 

Položajni dodatek: DA 

Naloge:  

• vodenje oddelka 

• izvajanje nadzora in javnih pooblastil skladno z veljavno zakonodajo ter vodenje 

zahtevnejših postopkov 

• obveščanje, strokovna pomoč, izobraževanje, vodenje in ozaveščanje obiskovalcev 

zavarovanega območja ter sodelovanje z lokalnimi prebivalci ter opremljanje in 

vzdrževanje parkovne infrastrukture 

• priprava in vodenje posebnih strokovnih programov ter sodelovanje pri razvojnih 

program 

• redno opazovanje in zbiranje podatkov, priprava poročil in seznanjanje pristojnih 

služb o kršitvah v parku 

• spremljanje rabe naravnih vrednot 



• varstvo in upravljanje prostoživečih živalskih vrst  

• upravljanje divjadi v lovišču s posebnim namenom Triglav 

• usklajevanje in nadzor izvajanja dela v oddelku 

• opravljanje drugih nalog po nalogu vodje službe in direktorja na isti ravni 

zahtevnosti 

 

 

Delovno mesto: NARAVOVARSTVENI NADZORNIK V 

Šifra delovnega mesta: I015020 

 

Številka delovnega mesta: 47, 48, 49, 50 (4 delovna mesta) 

Plačni razred: 23 

Plačni razred z napredovanji: 33 

Zahtevane delovne izkušnje: 6 mesecev 

Predpisana izobrazba: • srednja strokovna izobrazba 

• srednja splošna izobrazba 

Plačna skupina: I 

Plačna podskupina: I1 

Tarifni razred: V 

Posebni pogoji: • izpit za pridobitev potrdila o usposobljenosti za 

naravovarstvenega nadzornika 

• preizkus znanja za vodenje in odločanje v 

prekrškovnem postopku 

• lovsko-čuvajski izpit 

• orožni list 

• izpit za preglednika divjačine 

• vozniško dovoljenje B kategorije 

• poznavanje terena parka 

Posebni pogoji dela: • izrazito terensko delo 

Naloge:  

• izvajanje nadzora in javnih pooblastil skladno z veljavno zakonodajo 

• obveščanje, strokovna pomoč, izobraževanje, vodenje in ozaveščanje obiskovalcev 

zavarovanega območja ter sodelovanje z lokalnimi prebivalci 

• opremljanje in vzdrževanje parkovne infrastrukture 

• redno opazovanje in zbiranje podatkov o stanju v naravi 

• spremljanje rabe naravnih vrednot 

• varstvo in upravljanje prosto živečih živalskih vrst  

• upravljanje divjadi v lovišču s posebnim namenom Triglav 

• opravljanje drugih nalog po nalogu vodje oddelka, vodje službe in direktorja na isti 

ravni zahtevnosti 

 

Delovno mesto: NARAVOVARSTVENI NADZORNIK V-I 

Šifra delovnega mesta: I015021 

 

Številka delovnega mesta: 51 

Plačni razred: 22 

Plačni razred z napredovanji: 32 

Zahtevane delovne izkušnje: 6 mesecev 



Predpisana izobrazba: • srednja strokovna izobrazba 

• srednja splošna izobrazba 

Plačna skupina: I 

Plačna podskupina: I1 

Tarifni razred: V 

Posebni pogoji: • izpit za pridobitev potrdila o usposobljenosti za 

naravovarstvenega nadzornika 

• preizkus znanja za vodenje in odločanje v 

prekrškovnem postopku 

• vozniško dovoljenje B kategorije 

• poznavanje terena parka 

Posebni pogoji dela: • izrazito terensko delo 

Naloge:  

• izvajanje nadzora in javnih pooblastil skladno z veljavno zakonodajo 

• obveščanje, strokovna pomoč, izobraževanje, vodenje in ozaveščanje obiskovalcev 

zavarovanega območja ter sodelovanje z lokalnimi prebivalci 

• opremljanje in vzdrževanje parkovne infrastrukture 

• redno opazovanje in zbiranje podatkov o stanju v naravi 

• opravljanje drugih nalog po nalogu vodje oddelka, vodje službe in direktorja na isti 

ravni zahtevnosti 

 

3.3 NARAVOVARSTVENI ODDELEK POKLJUKA - MEŽAKLA 

 

Delovno mesto: VODJA ODDELKA 

NARAVOVARSTVENI NADZORNIK II 

Šifra delovnega mesta: I017041 

POLOŽAJNO DELOVNO MESTO 

 

Številka delovnega mesta: 52 

Plačni razred: 34 

Plačni razred z napredovanji: 44 

Zahtevane delovne izkušnje: 3 leta 

Predpisana izobrazba: • specializacija po višješolski izobrazbi 

(prejšnja)visokošolska strokovna izobrazba (prejšnja) 

• visokošolska strokovna izobrazba (1. bolonjska 

stopnja) 

• visokošolska univerzitetna izobrazba (1. bolonjska 

stopnja) 

Plačna skupina: I 

Plačna podskupina: I1 

Tarifni razred: VII/1 

Posebni pogoji: • izpit iz upravnega postopka 

• izpit za pridobitev potrdila o usposobljenosti za 

naravovarstvenega nadzornika 

• preizkus znanja za vodenje in odločanje v 

prekrškovnem postopku 

• lovsko-čuvajski izpit 

• izpit za preglednika divjačine 



• orožni list 

• vozniško dovoljenje B kategorije 

• poznavanje terena parka 

Posebni pogoji dela: • izrazito terensko delo 

Položajni dodatek: DA 

Naloge:  

• vodenje oddelka 

• izvajanje nadzora in javnih pooblastil skladno z veljavno zakonodajo ter vodenje 

zahtevnejših postopkov 

• obveščanje, strokovna pomoč, izobraževanje, vodenje in ozaveščanje obiskovalcev 

zavarovanega območja ter sodelovanje z lokalnimi prebivalci ter opremljanje in 

vzdrževanje parkovne infrastrukture 

• priprava in vodenje posebnih strokovnih programov ter sodelovanje pri razvojnih 

program 

• redno opazovanje in zbiranje podatkov, priprava poročil in seznanjanje pristojnih 

služb o kršitvah v parku 

• spremljanje rabe naravnih vrednot 

• varstvo in upravljanje prostoživečih živalskih vrst  

• upravljanje divjadi v lovišču s posebnim namenom Triglav 

• usklajevanje in nadzor izvajanja dela v oddelku 

opravljanje drugih nalog po nalogu vodje službe in direktorja na isti ravni zahtevnosti 

 

 

Delovno mesto: NARAVOVARSTVENI NADZORNIK III 

Šifra delovnega mesta: I017042 

 

Številka delovnega mesta: 53 

Plačni razred: 32 

Plačni razred z napredovanji: 42 

Zahtevane delovne izkušnje: 2 leti 

Predpisana izobrazba: • specializacija po višješolski izobrazbi 

(prejšnja)visokošolska strokovna izobrazba (prejšnja) 

• visokošolska strokovna izobrazba (1. bolonjska 

stopnja) 

• visokošolska univerzitetna izobrazba (1. bolonjska 

stopnja) 

Plačna skupina: I 

Plačna podskupina: I1 

Tarifni razred: VII/1 

Posebni pogoji: • izpit iz upravnega postopka 

• izpit za pridobitev potrdila o usposobljenosti za 

naravovarstvenega nadzornika 

• preizkus znanja za vodenje in odločanje v 

prekrškovnem postopku 

• vozniško dovoljenje B kategorije 

• poznavanje terena parka 

Posebni pogoji dela: • izrazito terensko delo 

Naloge:  



• izvajanje nadzora in javnih pooblastil skladno z veljavno zakonodajo ter vodenje 

zahtevnejših postopkov 

• obveščanje, strokovna pomoč, izobraževanje, vodenje in ozaveščanje obiskovalcev 

zavarovanega območja, sodelovanje z lokalnimi prebivalci ter opremljanje in 

vzdrževanje parkovne infrastrukture 

• priprava in vodenje posebnih strokovnih programov ter sodelovanje pri razvojnih 

programih 

• redno opazovanje in zbiranje  podatkov ter priprava poročil in seznanjanje pristojnih 

služb o kršitvah v parku 

• opravljanje drugih nalog po nalogu vodje oddelka, vodje službe in direktorja na isti 

ravni zahtevnosti 

 

 

Delovno mesto: NARAVOVARSTVENI NADZORNIK V-I 

Šifra delovnega mesta: I015021 

 

Številka delovnega mesta: 54 

Plačni razred: 22 

Plačni razred z napredovanji: 32 

Zahtevane delovne izkušnje: 6 mesecev 

Predpisana izobrazba: • srednja strokovna izobrazba 

• srednja splošna izobrazba 

Plačna skupina: I 

Plačna podskupina: I1 

Tarifni razred: V 

Posebni pogoji: • izpit za pridobitev potrdila o usposobljenosti za 

naravovarstvenega nadzornika 

• preizkus znanja za vodenje in odločanje v 

prekrškovnem postopku 

• vozniško dovoljenje B kategorije 

• poznavanje terena parka 

Posebni pogoji dela: • izrazito terensko delo 

Naloge:  

• izvajanje nadzora in javnih pooblastil skladno z veljavno zakonodajo 

• obveščanje, strokovna pomoč, izobraževanje, vodenje in ozaveščanje obiskovalcev 

zavarovanega območja ter sodelovanje z lokalnimi prebivalci 

• opremljanje in vzdrževanje parkovne infrastrukture 

• redno opazovanje in zbiranje podatkov o stanju v naravi 

• opravljanje drugih nalog po nalogu vodje oddelka, vodje službe in direktorja na isti 

ravni zahtevnosti 

 

 

Delovno mesto: NARAVOVARSTVENI NADZORNIK V 

Šifra delovnega mesta: I015020 

 

Številka delovnega mesta: 55, 56, 57 (3 delovna mesta) 

Plačni razred: 23 

Plačni razred z napredovanji: 33 



Zahtevane delovne izkušnje: 6 mesecev 

Predpisana izobrazba: • srednja strokovna izobrazba 

• srednja splošna izobrazba 

Plačna skupina: I 

Plačna podskupina: I1 

Tarifni razred: V 

Posebni pogoji: • izpit za pridobitev potrdila o usposobljenosti za 

naravovarstvenega nadzornika 

• preizkus znanja za vodenje in odločanje v 

prekrškovnem postopku 

• lovsko-čuvajski izpit 

• orožni list 

• izpit za preglednika divjačine 

• vozniško dovoljenje B kategorije 

• poznavanje terena parka 

Posebni pogoji dela: • izrazito terensko delo 

Naloge:  

• izvajanje nadzora in javnih pooblastil skladno z veljavno zakonodajo 

• obveščanje, strokovna pomoč, izobraževanje, vodenje in ozaveščanje obiskovalcev 

zavarovanega območja ter sodelovanje z lokalnimi prebivalci 

• opremljanje in vzdrževanje parkovne infrastrukture 

• redno opazovanje in zbiranje podatkov o stanju v naravi 

• spremljanje rabe naravnih vrednot 

• varstvo in upravljanje prosto živečih živalskih vrst  

• upravljanje divjadi v lovišču s posebnim namenom Triglav 

• opravljanje drugih nalog po nalogu vodje oddelka, vodje službe in direktorja na isti 

ravni zahtevnosti 

 

 

3.3 NARAVOVARSTVENI ODDELEK BOHINJ 

 

Delovno mesto: VODJA ODDELKA 

NARAVOVARSTVENI NADZORNIK II 

Šifra delovnega mesta: I017041 

POLOŽAJNO DELOVNO MESTO 

 

Številka delovnega mesta: 58 

Plačni razred: 34 

Plačni razred z napredovanji: 44 

Zahtevane delovne izkušnje: 3 leta 

Predpisana izobrazba: • specializacija po višješolski izobrazbi 

(prejšnja)visokošolska strokovna izobrazba (prejšnja) 

• visokošolska strokovna izobrazba (1. bolonjska 

stopnja) 

• visokošolska univerzitetna izobrazba (1. bolonjska 

stopnja) 

Plačna skupina: I 

Plačna podskupina: I1 



Tarifni razred: VII/1 

Posebni pogoji: • izpit iz upravnega postopka 

• izpit za pridobitev potrdila o usposobljenosti za 

naravovarstvenega nadzornika 

• preizkus znanja za vodenje in odločanje v 

prekrškovnem postopku 

• lovsko-čuvajski izpit 

• izpit za preglednika divjačine 

• orožni list 

• vozniško dovoljenje B kategorije 

• poznavanje terena parka 

Posebni pogoji dela: • izrazito terensko delo 

Položajni dodatek: DA 

Naloge:  

• vodenje oddelka 

• izvajanje nadzora in javnih pooblastil skladno z veljavno zakonodajo ter vodenje 

zahtevnejših postopkov 

• obveščanje, strokovna pomoč, izobraževanje, vodenje in ozaveščanje obiskovalcev 

zavarovanega območja ter sodelovanje z lokalnimi prebivalci ter opremljanje in 

vzdrževanje parkovne infrastrukture 

• priprava in vodenje posebnih strokovnih programov ter sodelovanje pri razvojnih 

program 

• redno opazovanje in zbiranje podatkov, priprava poročil in seznanjanje pristojnih 

služb o kršitvah v parku 

• spremljanje rabe naravnih vrednot 

• varstvo in upravljanje prostoživečih živalskih vrst  

• upravljanje divjadi v lovišču s posebnim namenom Triglav 

• usklajevanje in nadzor izvajanja dela v oddelku 

• opravljanje drugih nalog po nalogu vodje službe in direktorja na isti ravni 

zahtevnosti 

 

 

Delovno mesto: NARAVOVARSTVENI NADZORNIK V-I 

Šifra delovnega mesta: I015021 

 

Številka delovnega mesta: 59, 60 (2 delovni mesti) 

Plačni razred: 22 

Plačni razred z napredovanji: 32 

Zahtevane delovne izkušnje: 6 mesecev 

Predpisana izobrazba: • srednja strokovna izobrazba 

• srednja splošna izobrazba 

Plačna skupina: I 

Plačna podskupina: I1 

Tarifni razred: V 

Posebni pogoji: • izpit za pridobitev potrdila o usposobljenosti za 

naravovarstvenega nadzornika 

• preizkus znanja za vodenje in odločanje v 

prekrškovnem postopku 



• vozniško dovoljenje B kategorije 

• poznavanje terena parka 

Posebni pogoji dela: • izrazito terensko delo 

Naloge:  

• izvajanje nadzora in javnih pooblastil skladno z veljavno zakonodajo 

• obveščanje, strokovna pomoč, izobraževanje, vodenje in ozaveščanje obiskovalcev 

zavarovanega območja ter sodelovanje z lokalnimi prebivalci 

• opremljanje in vzdrževanje parkovne infrastrukture 

• redno opazovanje in zbiranje podatkov o stanju v naravi 

• opravljanje drugih nalog po nalogu vodje oddelka, vodje službe in direktorja na isti 

ravni zahtevnosti 

 

 

Delovno mesto: NARAVOVARSTVENI NADZORNIK V 

Šifra delovnega mesta: I015020 

 

Številka delovnega mesta: 61, 62, 63 (3 delovna mesta) 

Plačni razred: 23 

Plačni razred z napredovanji: 33 

Zahtevane delovne izkušnje: 6 mesecev 

Predpisana izobrazba: • srednja strokovna izobrazba 

• srednja splošna izobrazba 

Plačna skupina: I 

Plačna podskupina: I1 

Tarifni razred: V 

Posebni pogoji: • izpit za pridobitev potrdila o usposobljenosti za 

naravovarstvenega nadzornika 

• preizkus znanja za vodenje in odločanje v 

prekrškovnem postopku 

• lovsko-čuvajski izpit 

• orožni list 

• izpit za preglednika divjačine 

• vozniško dovoljenje B kategorije 

• poznavanje terena parka 

Posebni pogoji dela: • izrazito terensko delo 

Naloge:  

• izvajanje nadzora in javnih pooblastil skladno z veljavno zakonodajo 

• obveščanje, strokovna pomoč, izobraževanje, vodenje in ozaveščanje obiskovalcev 

zavarovanega območja ter sodelovanje z lokalnimi prebivalci 

• opremljanje in vzdrževanje parkovne infrastrukture 

• redno opazovanje in zbiranje podatkov o stanju v naravi 

• spremljanje rabe naravnih vrednot 

• varstvo in upravljanje prostoživečih živalskih vrst  

• upravljanje divjadi v lovišču s posebnim namenom Triglav 

• opravljanje drugih nalog po nalogu vodje oddelka, vodje službe in direktorja na isti 

ravni zahtevnosti 

 

 



 

3.3 NARAVOVARSTVENI ODDELEK POSOČJE 

 

Delovno mesto: VODJA ODDELKA 

NARAVOVARSTVENI NADZORNIK II 

Šifra delovnega mesta: I017041 

POLOŽAJNO DELOVNO MESTO 

 

Številka delovnega mesta: 64 

Plačni razred: 34 

Plačni razred z napredovanji: 44 

Zahtevane delovne izkušnje: 3 leta 

Predpisana izobrazba: • specializacija po višješolski izobrazbi 

(prejšnja)visokošolska strokovna izobrazba (prejšnja) 

• visokošolska strokovna izobrazba (1. bolonjska 

stopnja) 

• visokošolska univerzitetna izobrazba (1. bolonjska 

stopnja) 

Plačna skupina: I 

Plačna podskupina: I1 

Tarifni razred: VII/1 

Posebni pogoji: • izpit iz upravnega postopka 

• izpit za pridobitev potrdila o usposobljenosti za 

naravovarstvenega nadzornika 

• preizkus znanja za vodenje in odločanje v 

prekrškovnem postopku 

• lovsko-čuvajski izpit 

• izpit za preglednika divjačine 

• orožni list 

• vozniško dovoljenje B kategorije 

• poznavanje terena parka 

Posebni pogoji dela: • izrazito terensko delo 

Položajni dodatek: DA 

Naloge:  

• vodenje oddelka 

• izvajanje nadzora in javnih pooblastil skladno z veljavno zakonodajo ter vodenje 

zahtevnejših postopkov 

• obveščanje, strokovna pomoč, izobraževanje, vodenje in ozaveščanje obiskovalcev 

zavarovanega območja ter sodelovanje z lokalnimi prebivalci ter opremljanje in 

vzdrževanje parkovne infrastrukture 

• priprava in vodenje posebnih strokovnih programov ter sodelovanje pri razvojnih 

program 

• redno opazovanje in zbiranje podatkov, priprava poročil in seznanjanje pristojnih 

služb o kršitvah v parku 

• spremljanje rabe naravnih vrednot 

• varstvo in upravljanje prostoživečih živalskih vrst  

• upravljanje divjadi v lovišču s posebnim namenom Triglav 

• usklajevanje in nadzor izvajanja dela v oddelku 



• opravljanje drugih nalog po nalogu vodje službe in direktorja na isti ravni 

zahtevnosti 

 

 

Delovno mesto: NARAVOVARSTVENI NADZORNIK V-I 

Šifra delovnega mesta: I015021 

 

Številka delovnega mesta: 65 

Plačni razred: 22 

Plačni razred z napredovanji: 32 

Zahtevane delovne izkušnje: 6 mesecev 

Predpisana izobrazba: • srednja strokovna izobrazba 

• srednja splošna izobrazba 

Plačna skupina: I 

Plačna podskupina: I1 

Tarifni razred: V 

Posebni pogoji: • izpit za pridobitev potrdila o usposobljenosti za 

naravovarstvenega nadzornika 

• preizkus znanja za vodenje in odločanje v 

prekrškovnem postopku 

• vozniško dovoljenje B kategorije 

• poznavanje terena parka 

Posebni pogoji dela: • izrazito terensko delo 

Naloge:  

• izvajanje nadzora in javnih pooblastil skladno z veljavno zakonodajo 

• obveščanje, strokovna pomoč, izobraževanje, vodenje in ozaveščanje obiskovalcev 

zavarovanega območja ter sodelovanje z lokalnimi prebivalci 

• opremljanje in vzdrževanje parkovne infrastrukture 

• redno opazovanje in zbiranje podatkov o stanju v naravi 

• opravljanje drugih nalog po nalogu vodje oddelka, vodje službe in direktorja na isti 

ravni zahtevnosti 

 

Delovno mesto: NARAVOVARSTVENI NADZORNIK V 

Šifra delovnega mesta: I015020 

 

Številka delovnega mesta: 66 

Plačni razred: 23 

Plačni razred z napredovanji: 33 

Zahtevane delovne izkušnje: 6 mesecev 

Predpisana izobrazba: • srednja strokovna izobrazba 

• srednja splošna izobrazba 

Plačna skupina: I 

Plačna podskupina: I1 

Tarifni razred: V 

Posebni pogoji: • izpit za pridobitev potrdila o usposobljenosti za 

naravovarstvenega nadzornika 

• preizkus znanja za vodenje in odločanje v 

prekrškovnem postopku 



• lovsko-čuvajski izpit 

• orožni list 

• izpit za preglednika divjačine 

• vozniško dovoljenje B kategorije 

• poznavanje terena parka 

Posebni pogoji dela: • izrazito terensko delo 

Naloge:  

• izvajanje nadzora in javnih pooblastil skladno z veljavno zakonodajo 

• obveščanje, strokovna pomoč, izobraževanje, vodenje in ozaveščanje obiskovalcev 

zavarovanega območja ter sodelovanje z lokalnimi prebivalci 

• opremljanje in vzdrževanje parkovne infrastrukture 

• redno opazovanje in zbiranje podatkov o stanju v naravi 

• spremljanje rabe naravnih vrednot 

• varstvo in upravljanje prostoživečih živalskih vrst  

• upravljanje divjadi v lovišču s posebnim namenom Triglav 

• opravljanje drugih nalog po nalogu vodje oddelka, vodje službe in direktorja na isti 

ravni zahtevnosti 

 

 

V naravovarstveno nadzorni službi ter varstvo in upravljanje divjadi v LPN Triglav je 

skupaj sistemiziranih 31 delovnih mest. 

 

 

 

NOTRANJE ORGANIZACIJSKA ENOTA 

 

4. SKUPNA SPLOŠNA SLUŽBA 

 

Delovno mesto: VODJA SLUŽBE 

NARAVOVARSTVENI SVETNIK 

Šifra delovnega mesta: I007044  

POLOŽAJNO DELOVNO MESTO 

 

Številka delovnega mesta: 67 

Plačni razred: 40 

Plačni razred z napredovanji: 50 

Zahtevane delovne izkušnje: 5 let 

Predpisana izobrazba: • specializacija po visokošolski strokovni izobrazbi 

(prejšnja) 

• visokošolska univerzitetna izobrazba (prejšnja) 

• magisterij po visokošolski strokovni izobrazbi 

(prejšnji) 

• magistrska izobrazba (2. bolonjska stopnja)  

smer: družbene, poslovne, upravne in pravne vede 

Plačna skupina: I 

Plačna podskupina: I1 

Tarifni razred: VII/2 

Posebni pogoji: • znanje enega tujega svetovnega jezika na osnovni 

ravni zahtevnosti 



Položajni dodatek: DA 

Naloge:  

• vodenje službe 

• vodenje, odločanje, nadzor in izvajanje nalog v okviru pooblastil s področja dela 

• najzahtevnejše metodološke in operativne strokovne naloge z delovnega področja 

• samostojno oblikovanje najzahtevnejših sistemskih in programskih rešitev, drugih 

najzahtevnejših strokovnih gradiv oziroma izvajanje nalog na področju 

mednarodnega sodelovanja 

• spremljanje stanja in nadzor v prostoru za področje dela z organiziranjem in 

vodenjem evidenc 

• vodenje, organiziranje, usklajevanje dela službe in opravljanja najzahtevnejših del 

službe 

• opravljanje drugih nalog po nalogu direktorja na isti ravni zahtevnosti 

 

 

Delovno mesto: POSLOVNI SEKRETAR VI 

Šifra delovnega mesta: J026004 

 

Številka delovnega mesta: 68 

Plačni razred: 24 

Plačni razred z napredovanji: 34 

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 

• tajništvo direktorja 

• opravljanje drugih nalog po nalogu vodje službe in direktorja na isti ravni 

zahtevnosti 

 

 

Delovno mesto: PRAVNIK VII/2 

Šifra delovnega mesta: J017074 

 

Številka delovnega mesta: 69 

Plačni razred: 35 

Plačni razred z napredovanji: 45 

Zahtevane delovne izkušnje: 2 leti 

Predpisana izobrazba: • specializacija po visokošolski strokovni izobrazbi 

(prejšnja) 

• visokošolska univerzitetna izobrazba (prejšnja) 

• magisterij po visokošolski strokovni izobrazbi 



(prejšnji) 

• magistrska izobrazba (2. bolonjska stopnja) 

smer pravo  

Plačna skupina: J 

Plačna podskupina: J1 

Tarifni razred: VII/2 

Posebni pogoji: - 

Naloge:  

• izvajanje zahtevnejših pravnih nalog 

• sodelovanje pri zahtevnejših pravnih nalogah 

• oblikovanje gradiv s predlogi ukrepov 

• priprava pogodb, internih aktov in drugih pravnih aktov 

• vodenje postopkov javnih naročil 

• opravljanje drugih nalog po nalogu vodje službe in direktorja na isti ravni 

zahtevnosti 

 

 

Delovno mesto: NARAVOVARSTVENI SVETNIK 

Šifra delovnega mesta: I017044 

 

(STIKI Z JAVNOSTMI, INFORMIRANJE IN OBVEŠČANJE) 

Številka delovnega mesta: 70 

Plačni razred: 40 

Plačni razred z napredovanji: 50 

Zahtevane delovne izkušnje: 5 let 

Predpisana izobrazba: • specializacija po visokošolski strokovni izobrazbi 

(prejšnja) 

• visokošolska univerzitetna izobrazba (prejšnja) 

• magisterij po visokošolski strokovni izobrazbi 

(prejšnji) 

• magistrska izobrazba (2. bolonjska stopnja)  

Plačna skupina: I 

Plačna podskupina: I1 

Tarifni razred: VII/2 

Posebni pogoji: • znanje enega tujega svetovnega jezika na osnovni 

ravni zahtevnosti 

Naloge:  

• vodenje, odločanje, nadzor in izvajanje nalog v okviru pooblastil s področja dela 

• najzahtevnejše metodološke in operativne strokovne naloge z delovnega področja 

• samostojno oblikovanje najzahtevnejših sistemskih in programskih rešitev, drugih 

najzahtevnejših strokovnih gradiv oziroma izvajanje nalog na področju 

mednarodnega sodelovanja 

• spremljanje stanja in nadzor v prostoru za področje dela z organiziranjem in 

vodenjem evidenc 

• organiziranje in izvedba tiskovnih konferenc, okroglih miz in posvetov, priprava, 

usklajevanje in izdajanje različnih publikacij o parku  

• opravljanje drugih nalog po nalogu vodje službe in direktorja na isti ravni 

zahtevnosti 



 

 

 

4.1 ODDELEK ZA FINANČNE ZADEVE 

 

Delovno mesto: VODJA ODDELKA 

FINANČNIK VII/2 (I) 

Šifra delovnega mesta: J017017 

POLOŽAJNO DELOVNO MESTO 

 

Številka delovnega mesta: 71 

Plačni razred: 41 

Plačni razred z napredovanji: 51 

Zahtevane delovne izkušnje: 5 let 

Predpisana izobrazba: • specializacija po visokošolski strokovni izobrazbi 

(prejšnja) 

• visokošolska univerzitetna izobrazba (prejšnja) 

• magisterij po visokošolski strokovni izobrazbi 

(prejšnji) 

• magistrska izobrazba (2. bolonjska stopnja)  

ekonomija, druge ustrezne smeri 

Plačna skupina: J 

Plačna podskupina: J1 

Tarifni razred: VII/2 

Posebni pogoji: - 

Položajni dodatek: DA 

Naloge:  

• vodenje oddelka 

• 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 

• organiziranje, usklajevanje in vodenje finančnih del v Zavodu 

• opravljanje drugih nalog po nalogu vodje službe in direktorja na isti ravni 

zahtevnosti 

 

 

Delovno mesto: FINANČNIK VII/1 

Šifra delovnega mesta: J017016 

 

Številka delovnega mesta: 72 

Plačni razred: 31 

Plačni razred z napredovanji: 41 



Zahtevane delovne izkušnje: 8 mesecev 

Predpisana izobrazba: • specializacija po višješolski izobrazbi (prejšnja) 

• visokošolska strokovna izobrazba (prejšnja) 

• visokošolska strokovna izobrazba (1. bolonjska 

stopnja) 

• visokošolska univerzitetna izobrazba (1. bolonjska 

stopnja) 

ekonomija ali druga ustrezna smer 

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 

• vpisovanje prispelih računov v fakturno knjigo 

• vodenje analitične evidence saldakontov dobaviteljev in kupcev ter osnovnih 

sredstev, zalog, drobnega inventarja 

• opravljanje drugih nalog po nalogu vodje oddelka, vodje službe in direktorja na isti 

ravni zahtevnosti 

 

 

Delovno mesto: SAMOSTOJNI STROKOVNI SODELAVEC V 

Šifra delovnega mesta: J015030 

 

Številka delovnega mesta: 73 

Plačni razred: 21 

Plačni razred z napredovanji: 31 

Zahtevane delovne izkušnje: 6 mesecev 

Predpisana izobrazba: • srednja strokovna izobrazba 

• srednja splošna izobrazba 

ekonomija ali druga ustrezna smer 

Plačna skupina: J 

Plačna podskupina: J1 

Tarifni razred: V 

Posebni pogoji: - 

Naloge:  

• priprava analiz, informacij in drugih podatkov s področja dela 

• opravljanje administrativno tehničnih nalog z delovnega področja 

• knjiženje knjigovodskih listin v glavno knjigo, priprava in izstavljanje računov, skrb 

za realizacijo plačil, opominov in obračunov obresti 

• opravljanje drugih nalog po nalogu vodje oddelka, vodje službe in direktorja na isti 

ravni zahtevnosti 

 

 



4.2 ODDELEK ZA TEHNIČNO VZDRŽEVANJE 

 

Delovno mesto: VODJA ODDELKA 

SAMOSTOJNI SVETOVALEC VII/2 

Šifra delovnega mesta: J017110  

POLOŽAJNO DELOVNO MESTO 

 

Številka delovnega mesta: 74 

Plačni razred: 37 

Plačni razred z napredovanji: 47 

Zahtevane delovne izkušnje: 4 leta 

Predpisana izobrazba: • specializacija po visokošolski strokovni izobrazbi 

(prejšnja) 

• visokošolska univerzitetna izobrazba (prejšnja) 

• magisterij po visokošolski strokovni izobrazbi 

(prejšnji) 

• magistrska izobrazba (2. bolonjska stopnja)  

Plačna skupina: J 

Plačna podskupina: J1 

Tarifni razred: VII/2 

Posebni pogoji: - 

Položajni dodatek: DA 

Naloge:  

• vodenje oddelka 

• izvajanje organizacijske podpore ter operativnih nalog pri pripravi letnih programov 

in poročil ter spremljanje izvajanja le-teh 

• priprava najzahtevnejših projektov 

• priprava organizacijskih predpisov in navodil s področja dela 

• priprava analiz in poročil o poslovanju s področja dela 

• organiziranje, usklajevanje in nadzor izvajanja rednih vzdrževalnih in investicijskih 

del na objektih Zavoda in parkovni infrastrukturi 

• opravljanje drugih nalog po nalogu vodje službe in direktorja na isti ravni 

zahtevnosti 

 

 

Delovno mesto: INFORMATIK VII/1 

Šifra delovnega mesta: J017025 

 

Številka delovnega mesta: 75 

Plačni razred: 31 

Plačni razred z napredovanji: 41 

Zahtevane delovne izkušnje: 8 mesecev 

Predpisana izobrazba: • specializacija po višješolski izobrazbi (prejšnja) 

• visokošolska strokovna izobrazba (prejšnja) 

• visokošolska strokovna izobrazba (1. bolonjska 

stopnja) 

• visokošolska univerzitetna izobrazba (1. bolonjska 

stopnja) 

smer računalništvo 



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 

• opravljanje drugih nalog po nalogu vodje oddelka, vodje službe in direktorja na isti 

ravni zahtevnosti 

 

 

Delovno mesto: OSKRBNIK IV 

Šifra delovnega mesta: J034047 

 

Številka delovnega mesta: 76 

Plačni razred: 19 

Plačni razred z napredovanji: 29 

Zahtevane delovne izkušnje: 4 mesece 

Predpisana izobrazba: • srednja poklicna izobrazba 

Plačna skupina: J 

Plačna podskupina: J3 

Tarifni razred: IV 

Posebni pogoji: - 

Naloge:  

• izvajanje manjših dela in popravil pri vzdrževanju zgradb, prostorov, opreme, 

tehničnih naprav in instalacij 

• naročanje in nadzor nad deli, ki jih izvajajo pooblaščene organizacije pri popravilih 

in rednem vzdrževanju 

• skrb za okolico objektov 

• opravljanje drugih nalog po nalogu vodje oddelka, vodje službe in direktorja na isti 

ravni zahtevnosti 

 

 

Delovno mesto: HIŠNIK – EKONOM IV 

Šifra delovnega mesta: J034019 

 

Številka delovnega mesta: 77 

Plačni razred: 16 

Plačni razred z napredovanji: 26 

Zahtevane delovne izkušnje: 4 mesece 

Predpisana izobrazba: • srednja poklicna izobrazba 

 

Plačna skupina: J 

Plačna podskupina: J3 

Tarifni razred: IV 

Posebni pogoji: - 



Naloge:  

• nabava blaga za potrebe rednega vzdrževanja okolice in prostorov 

• vzdrževanje in čiščenje prostorov, notranje opreme in delovnih sredstev ter urejanje 

okolice 

• urejanje in čiščenje okolice ter sodelovanje pri skupnih akcijah čiščenja 

• opravljanje drugih nalog po nalogu vodje oddelka, vodje službe in direktorja na isti 

ravni zahtevnosti 

 

 

V skupni splošni službi je skupno sistemiziranih 11 delovnih mest. 

 

 

 

NOTRANJE ORGANIZACIJSKA ENOTA 

 

 

5. ODDELEK ZA PROJEKTE 

 

 

Delovno mesto: NARAVOVARSTVENI SVETNIK 

Šifra delovnega mesta: I017044 

 

Številka delovnega mesta: P1, P2, P3 (3 delovna mesta) 

Plačni razred: 40 

Plačni razred z napredovanji: 50 

Zahtevane delovne izkušnje: 5 let 

Predpisana izobrazba: • specializacija po visokošolski strokovni izobrazbi 

(prejšnja) 

• visokošolska univerzitetna izobrazba (prejšnja) 

• magisterij po visokošolski strokovni izobrazbi 

(prejšnji) 

• magistrska izobrazba (2. bolonjska stopnja)  

Plačna skupina: I 

Plačna podskupina: I1 

Tarifni razred: VII/2 

Posebni pogoji: • znanje enega tujega svetovnega jezika na osnovni 

ravni zahtevnosti 

Vrsta zaposlitve:  DELOVNO RAZMERJE SKLENJENO ZA DOLOČEN 

ČAS, ZA ČAS TRAJANJA PROJEKTA 

Naloge:  

• delo na projektu 

• vodenje, odločanje, nadzor in izvajanje nalog v okviru pooblastil s področja dela 

• najzahtevnejše metodološke in operativne strokovne naloge z delovnega področja 

• samostojno oblikovanje najzahtevnejših sistemskih in programskih rešitev, drugih 

najzahtevnejših strokovnih gradiv oziroma izvajanje nalog na področju 

mednarodnega sodelovanja 

• spremljanje stanja in nadzor v prostoru za področje dela z organiziranjem in 

vodenjem evidenc 

• sodelovanje pri in izvajanje projektov Zavoda 



• opravljanje drugih nalog po nalogu direktorja na isti ravni zahtevnosti 

 

 

Delovno mesto: VIŠJI NARAVOVARSTVENI SVETOVALEC 

Šifra delovnega mesta: I017144 

 

Številka delovnega mesta: P4, P5, P6, P7 (4 delovna mesta) 

Plačni razred: 37 

Plačni razred z napredovanji: 47 

Zahtevane delovne izkušnje: 4 leta 

Predpisana izobrazba: • specializacija po visokošolski strokovni izobrazbi 

(prejšnja) 

• visokošolska univerzitetna izobrazba (prejšnja) 

• magisterij po visokošolski strokovni izobrazbi 

(prejšnji) 

• magistrska izobrazba (2. bolonjska stopnja)  

Plačna skupina: I 

Plačna podskupina: I1 

Tarifni razred: VII/2 

Posebni pogoji: • znanje enega tujega svetovnega jezika na osnovni 

ravni zahtevnosti 

Vrsta zaposlitve:  DELOVNO RAZMERJE SKLENJENO ZA DOLOČEN 

ČAS, ZA ČAS TRAJANJA PROJEKTA 

Naloge:  

• delo na projektu 

• priprava in izvajanje programov s področja dela 

• metodološke, organizacijske in druge strokovne naloge z delovnega področja 

oziroma delo na mednarodnih projektih in v mednarodnih organizacijah 

• samostojna priprava zahtevnih analiz, razvojnih projektov, informacij, poročil in 

drugih zahtevnih gradiv 

• oblikovanje programskih rešitev in razvojnih nalog ter sistemskih rešitev 

• sodelovanje pri in izvajanje projektov Zavoda 

• opravljanje drugih nalog po nalogu direktorja na isti ravni zahtevnosti 

 

 

Delovno mesto: NARAVOVARSTVENI SODELAVEC III 

Šifra delovnega mesta: I017043 

 

Številka delovnega mesta: P8, P9, P10, P11, P12 (5 delovnih mest) 

Plačni razred: 31 

Plačni razred z napredovanji: 41 

Zahtevane delovne izkušnje: 1 leto 

Predpisana izobrazba: • specializacija po višješolski izobrazbi (prejšnja) 

• visokošolska strokovna izobrazba (prejšnja) 

• visokošolska strokovna izobrazba (1. bolonjska 

stopnja) 

• visokošolska univerzitetna izobrazba (1. bolonjska 

stopnja)  



Plačna skupina: I 

Plačna podskupina: I1 

Tarifni razred: VII/1 

Posebni pogoji: • znanje enega tujega svetovnega jezika na osnovni 

ravni zahtevnosti 

Vrsta zaposlitve:  DELOVNO RAZMERJE SKLENJENO ZA DOLOČEN 

ČAS, ZA ČAS TRAJANJA PROJEKTA 

Naloge:  

• delo na projektu 

• zbiranje, urejanje in priprava podatkov za oblikovanje zahtevnih strokovnih gradiv 

• sodelovanje pri razvojnih programih 

• strokovne naloge z delovnega področja 

• sodelovanje pri oblikovanju programskih rešitev s predlogi ukrepov 

• sodelovanje pri in izvajanje projektov Zavoda 

• opravljanje drugih nalog po nalogu vodje oddelka, vodje službe in direktorja na isti 

ravni zahtevnosti 

 

 

V oddelku za projekte je skupaj sistemiziranih 12 delovnih mest. 

 

 

 

Skupaj je v Zavodu sistemizirano 89 delovnih mest, od tega 14 za določen čas. 


