ANALIZA UVRSTITVE POOBLAŠČENIH
URADNIH OSEB V PLAČNE RAZREDE NA
PODLAGI PRIMERJAV, IZHAJAJOČ IZ MERIL
IN KRITERIJEV

APRIL 2019

Projekt delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.
Projekt se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020.
11 Prednostna os: Pravna država, izboljšanje institucionalnih zmogljivosti, učinkovita javna uprava, podpora razvoju NVO ter krepitev zmogljivosti socialnih
partnerjev.
11.2 Prednostna naložba: Krepitev zmogljivosti za vse zainteresirane strani, ki izvajajo politike na področju izobraževanja, vseživljenjskega učenja, usposabljanja
in zaposlovanja ter socialnih zadev, vključno s sektorskimi in teritorialnimi dogovori za spodbujanje reform na državni, regionalni in lokalni ravni
11.2.2 Specifični cilj: Krepitev usposobljenosti socialnih partnerjev v procesih socialnega dialoga, zlasti na področju politik trga dela in vseživljenjskega učenja.

1. POVZETEK
Primerjalna analiza vrednotenj izvajanja nalog in potrebnih kompetenc za zaposlene v javni upravi s
posebnimi pooblastili (uniformirani poklici) obravnava zahtevnost izbranih orientacijskih delovnih
mest ter ustreznost njihove umestitve v izhodiščni plačni razred.
V okviru študije projekta sta bili opravljeni dve glavni skupini analiz:
− Analiza vrednotenj izvajanja nalog in potrebnih kompetenc izbranih orientacijskih delovnih
mest v javni upravi, pri čemer je bilo analiziranih 28 izbranih orientacijskih delovnih mest v
štirih tarifnih razredih, in sicer pet delovnih mest v tarifnem razredu V, pet delovnih mest v
tarifnem razredu VI, 11 delovnih mest v tarifnem razredu VII/1 in sedem v tarifnem razredu
VII/2. Osnovno izhodišče za analizo predstavljajo opisi izbranih orientacijskih delovnih mest in
določila Kolektivne pogodbe o skupni metodologiji za uvrščanje orientacijskih delovnih mest
in nazivov v plačne razrede. Za potrebe uporabljene metodologije so bili določeni štirje
elementi zahtevnosti del (strokovna usposobljenost, odgovornost, napori in vplivi okolja)
smiselno razčlenjeni in ovrednoteni s pomočjo metode točkovnega ocenjevanja.
− Analiza primernosti uvrstitve posameznega proučevanega orientacijskega delovnega mesta v
plačni razred glede na ugotovljeno zahtevnost dela ter predlog spremembe plačnega razreda.
Rezultati analize kažejo na smiselnost sprememb ovrednotenja izhodiščnih plačnih razredov izbranih
orientacijskih delovnih mest ter upravičenost uvedbe dodatka kot nadomestila zaposlenim v tistih
poklicih (policija, obrambne sile), ki jim je zaradi opravljanja poklica prepovedano članstvo v političnih
strankah (politično prepričanje je po slovenski ustavi ena od temeljih človekovih pravic).
Glavni rezultati analize je nabor ocenjenih vrednosti proučevanih orientacijskih delovnih mest po
posameznih tarifnih razredih in predlog popravka izhodiščnega plačnega razreda za posamezna izbrana
orientacijska delovna mesta.
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Izjava o omejitvi odgovornosti
Primerjalna analiza vrednotenj izvajanja nalog in potrebnih kompetenc za zaposlene v javni upravi s
posebnimi pooblastili (uniformirani poklici), je pripravljena s strani Policijskega sindikata Slovenije. Pri
izdelavi analize so sodelovali strokovnjaki Fakultete za upravo Univerze v Ljubljani – kot neodvisni
zunanji strokovnjaki.
Namen izvedene analize je nuditi podporo naročniku analize pri pripravi ocene primerljivosti
vrednotenja primerljivih izbranih delovnih mest v uniformiranih poklicih v javni upravi. Pri pripravi
analize predpostavljamo, da so vse informacije, ki smo jih dobili pisno ali ustno, pravilne in da smo
dobili vse potrebne informacije. Pri pripravi primerjalne analiza vrednotenj izvajanja nalog in potrebnih
kompetenc za zaposlene v javni upravi s posebnimi pooblastili (uniformirani poklici) so bila upoštevana
vsa dejstva, informacije in podatki, ki so nam bili dani na razpolago s strani naročnika in javno dostopni
podatki. Podane ocene so osnovane na preteklih izkušnjah in spoznanjih, pri čemer so bila veljavna
načela poslovanja uporabljena v največji možni meri. Ocena je bila pripravljena skladno z vsemi
možnostmi glede na trenutno obstoječa dejstva.
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2. DOKUMENTACIJSKA OSNOVA
Primerjalna analiza vrednotenj izvajanja nalog in potrebnih kompetenc za zaposlene v javni upravi s
posebnimi pooblastili (uniformirani poklici) obravnava vrednotenja delovnih mest pooblaščenih
uradnih oseb s posebnimi pooblastili, v vseh tarifnih skupinah, in sicer na osnovi strokovnih kriterijev
in meril, kot jih določa Kolektivna pogodba o skupni metodologiji za uvrščanje orientacijskih delovnih
mest in nazivov v plačne razrede (KPSM). Analiza temelji na proučitvi orientacijskih delovnih mest v
tarifnih razredih V., VI., VII/1 in VII/2. Osnovne informacije in podatki za analizo so pridobljeni iz
zakonodaje in drugih virov ter gradiv za vse primerljive poklicne skupine oziroma delovna mesta
pooblaščenih uradnih oseb s posebnimi pooblastili (policist, pravosodni policist, gasilec, vojak, carinik).
V sklop tega štejemo tudi pridobitev nekaterih aktov o sistemizaciji delovnih mest (izpis iz sistema
MEFRAC), ki se nanašajo na točno določeno delovno mesto primerjanih poklicnih skupin.
Za pripravo primerjalne analize vrednotenj so bili upoštevani naslednji viri (po abecedi):
- Bergmann, T. J., & Scarpello, V. G. (2001). Compensation decision making (4th ed.). New York:
Harcourt College Publishers.
- Dogovor o plačah in drugih stroških dela v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 80/18)
- Izjava o varnosti z oceno tveganja iz leta 2017 – Gasilsko reševalna služba Kranj.
- Izpisi iz sistema MFERAC za delovna mesta v plačni podskupini C6 za vse tarifne razrede.
- Izpisi iz sistema MFERAC za delovna mesta v plačni podskupini C3 za vse tarifne razrede.
- Izpisi iz sistema MFERAC za delovna mesta v plačni podskupini C5 za vse tarifne razrede.
- Izpisi iz sistema MFERAC za delovna mesta v plačni podskupini C4 za vse tarifne razrede.
- Jatin Pandey, Leelashree (2012). A study on job evaluation – Point factor analysis in SMEs,
Asian Journal of Research in Business Economics and Management 2 (5), 178-239.
- Jurančič, I. (1976). Ocena delovnih mest, I. del, sumarne metode, Moderna organizacija, Kranj.
- Jurančič, I. (1976). Ocena delovnih mest, II. del, analitične metode, Moderna organizacija,
Kranj.
- Kareem, B., Oke, P.K., Atetedaye, A.F. &Lawal, A.S. (2011). Development of a Point Rating
Model for Job-Manpower Evaluation in an OrganizationJournal of Applied Mathematics &
Bioinformatics, vol.1, no.1, 195-206
- Katalog delovnih mest javnega zavoda Gasilsko reševalna služba Kranj za delovna mesta v
plačni podskupini I1 za vse tarifne razrede.
- Kilgour, J. G. (2008). Job Evaluation Revisited: The Point Factor Method. Job Evaluation,
Compensation.
- Kolektivna pogodba o skupni metodologiji za uvrščanje orientacijskih delovnih mest in nazivov
v plačne razrede KPSM (Uradni list RS, št. 57/08).
- Kolektivna pogodba za dejavnost poklicnega gasilstva (Uradni list RS št. 60/08, 83/10, 89/10,
106/15, 5/18, 80/18).
- Kolektivno pogodbo za dejavnost poklicnega gasilstva – tarifni del.
- Kolektivna pogodba za državno upravo, uprave pravosodnih organov in uprave samoupravnih
lokalnih skupnosti (Uradni list RS št. 60/08, 83/10, 89/10, 106/15, 51/16, 46/17, 58/17, 80/18).
- Kolektivno pogodbo za državno upravo, uprave pravosodnih organov in uprave samoupravnih
lokalnih skupnosti – tarifni del.
- Kolektivna pogodba za javni sektor KPJS (Uradni list RS, št. 57/08), Aneks št. 1 h KP za javni
sektor (Uradni list RS, št. 23/09), Aneks št. 2 h KP za javni sektor (Uradni list RS, št. 91/09),
Aneks št. 3 h KP za javni sektor (Uradni list RS, št. 89/10), Aneks št. 4 h KP za javni sektor (Uradni
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list RS, št. 89/10); Aneks št. 5 h KP za javni sektor (Uradni list RS št. 40/12); Aneks št. 6 h KP za
javni sektor (Uradni list RS št. 46/13); Aneks št. 7 h KP za javni sektor (Uradni list RS št. 95/14);
Aneks št. 8 h Kolektivni pogodbi za javni sektor (Uradni list RS št. 91/15); Aneks št. 9 h kolektivni
pogodbi za javni sektor (uradni list RS 21/17); Aneks št. 10 h kolektivni pogodbi za javni sektor
(Uradni list RS št. 46/17, Aneks št. 11 h kolektivni pogodbi za javni sektor (Uradni list št. 69/17),
Aneks št. 12 h kolektivni pogodbi za javni sektor (Uradni list RS št. 80/18).
Kolektivna pogodba za policiste, stran 4301. Uradni list RS, št. 41/12.
OPSEU, SEFPO (2099). Support Staff, Job Evaluation Manual Issued. Joint Classification
Committee.
O’Riordan, J. (2008). A Review of the Civil Service Grading and Pay System. IPA, Dublin.
Pandey, J. (2012). A study on job evaluation – Point factor analysis in SMEs.
https://www.researchgate.net/publication/256198164
Premierpedia (2019). Annual compensation planning training for managers
www.premierpedia.com/multimedia/inside/training/PM/.../CDComp.pdf
Primerjalna analiza zahtevnosti izbranih delovnih mest. MM Svetovanje, Družba za poslovno
svetovanje d.o.o., 2007.
Uredbo o uvrstitvi formacijskih dolžnosti in nazivov v Slovenski vojski v plačne razrede (Uradni
list RS št. 71/08, 78/08, 85/10, 46/17, 86/18).
Uredba o notranji organizaciji, sistemizaciji, delovnih mestih in nazivih v organih javne uprave
in v pravosodnih organih (Uradni list RS, št. 58/03, 81/03, 109/03, 43/04, 58/04 – popr.,
138/04, 35/05, 60/05, 72/05, 112/05, 49/06, 140/06, 9/07, 33/08, 66/08, 88/08, 8/09, 63/09,
73/09, 11/10, 42/10, 82/10, 17/11, 14/12, 17/12, 23/12, 98/12, 16/13, 18/13, 36/13, 51/13,
59/13, 14/14, 28/14, 43/14, 76/14, 91/14, 36/15, 57/15, 4/16, 44/16, 58/16, 84/16, 8/17,
40/17 in 41/17).
Zakon o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 56/02, 110/02, 02/04, 23/05, 35/05 - upb1,
62/05, 75/05, 113/05, 32/06 - upb2, 33/07, 63/07-upb3, 65/08, 40/12).
Zakon o obrambi (Uradni list RS, št. 82/1994, 44/1997, 87/1997, 13/1998 - Odl. US št. U-I101/95, 87/2001-ZMatD, 47/2002 (67/2002-popr.), 40/2004, 103/2004-UPB1, 95/2015).
Zeni, J. (1983). Razvid del in nalog ter delitev sredstev za osebne dohodke, ČGP Delo - TOZD
Gospodarski vestnik.

V primerjalno analizo vrednotenj so vključena naslednja izhodiščna delovna mesta v tarifnih razredih:
Policist SR III

Carinik III

C035003
C03
Kriminalist III*

C055001
C05
Carinik III

C035001
C03

C055001
C05

Tarifni razred V.
Pravosodni policist
III
C065006
C06
Pravosodni policist
III
C065006
C06

Vojak

Gasilec

C045001
C04
Vojak

I015003
IO1
Gasilec

C045001
C04

I015003
IO1
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Tarifni razred VI.
Višji pravosodni
policist III
C066007
C06
Višji pravosodni
policist III
C066007
C06

Višji podčastnik Višji štabni vodnik
C046001
C04
Višji podčastnik Višji štabni vodnik
C046001
C04

Namestnik vodje
gasilske izmene
I016015
I01
Namestnik vodje
gasilske izmene
I016015
I01

Tarifni razred VII/1.
Inšpektor v UIKS III

Častnik – Poročnik

C067019
C06
Inšpektor v UIKS III

C047005
C04
Častnik – Poročnik

C067019
C06

C047005
C04

Vodja gasilske
izmene I
I017165
I01
Vodja gasilske
izmene I
I017165
I01

Višji finančni
inšpektor III
C057022
C05
Višji finančni
inšpektor III
C057022
C05

Tarifni razred VII/1.
Višji inšpektor v
UIKS III
C067021
C06
Višji inšpektor v
UIKS III
C067021
C06

Višji častnik –
major*
C047008
C04
Višji štabni
praporščak***
C047002
C04

Poveljnik gasilske
operativne enote*
I017058
I01
Poveljnik gasilske
operativne enote
I017058
I01

Finančni svetnik II

Tarifni razred VII/2.
Svetnik v UIKS II

Višji policist III

Višji carinik III

C036003
C03
Višji kriminalist III*

C056001
C05
Višji carinik III

C036001
C03

C056001
C05

Policijski inšpektor
III
C037004
C03
Kriminalistični
inšpektor III
C037001
C03

Finančni inšpektor
III
C057014
C05
Finančni inšpektor
III
C057014
C05

Višji policijski
inšpektor III
C037009
C03
Višji kriminalistični
inšpektor III
C037007
C03

Policijski svetnik

Višji častnik Poveljnik gasilske
polkovnik
operative
C037006
C057026
C067018
C047010
I017057
C03
C05
C06
C04
I01
Kriminalistični
Finančni svetnik II
Svetnik v UIKS II
Višji častnik –
Poveljnik gasilske
svetnik
brigadir***
operative
C037003
C057026
C067018
C047011
I017057
C03
C05
C06
C04
I01
* Delovno mesto je navedeno kot primerljivo delovno mesto, ni pa dostopnega izpisa iz MFERAC.
** Uredba o uvrstitvi formacijskih dolžnosti in nazivov v Slovenski vojski v plačne razrede označuje to delovno
mesto, ni dostopnega gradiva.
*** Dodano delovno mesto.
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3. METODOLOGIJA
Namen vrednotenja dela je ugotoviti razlike med posameznimi deli, še posebej v zahtevnosti
posameznih del. Ugotovljene razlike je smiselno upoštevati tudi pri ovrednotenju prispevka
posameznega zaposlenega oziroma pri določanju višine plač. Obstajajo različne metode vrednotenja
dela, v splošnem pa ločimo neanalitične in analitične metode. Zaradi zagotavljanja čim večje
neodvisnosti ocenjevanja posameznih delovnih mest je bilo določeno, da se uporabi ena izmed
analitičnih metod. Osnovna značilnost teh metod je, da analiza oziroma ocenjevanje poteka na osnovi
dogovorjenih kriterijev in ocenjevalnih lestvic.
Za analizo proučevanih delovnih mest je bila uporabljena metoda točkovnega vrednotenja zahtevnosti
delovnih mest (metoda točkovnega ocenjevanja, točkovna metoda, princip točkovanja, angl. Point
Method). Za to metodo je značilno, da se rezultati vrednotenja zahtevnosti posameznih elementov
izražajo v točkah. Merila za dodelitev točk (kriteriji, lastnosti, sestavine,…) predstavljajo glavno
značilnost proučevanega pojava, oziroma ključne sestavine zahtevnosti dela in nalog, ki jih je treba
upoštevati pri vrednotenju. Vnaprej so podane ustrezne teže (faktorja, dejavnika, elementa,..), odvisne
od pomembnosti vsakega merilo za opravljanje dela. Ugotovljene vrednosti (točke) se seštevajo, na
osnovi seštevkov pa je nato možno primerjati posamezna delovna mesta med seboj.
Metoda točkovnega ocenjevanja zagotavlja največjo stabilnost proučevanja, saj se delovna mesta
sčasoma lahko spremenijo, vnaprej opredeljene ocenjevalne lestvice pa ostanejo nespremenjene.
Poleg tega metodologija, na kateri temelji ta pristop, pripomore k najmanjšim napakam pri izvajanju
ocenjevanja (manj subjektivnosti). Po drugi strani pa je uporaba metode točkovnega ocenjevanja
zahtevna metoda z vidika poznavanja materije in zapletena z vidika oblikovanja ocenjevalnih lestvic (ki
pa naj bi bile zaradi primerljivosti čim bolj enostavne). Ključna merila morajo biti zato »previdno«
izbrana in jasno opredeljena, posamezni elementi pa predstavljeni oziroma dogovorjeni na način, da
omogočajo ponovljivost ter enoten rezultat dela tudi v primeru različnih ocenjevalcev. Posebno
pozornost je torej treba nameniti opredelitvi dejavnikov (sestavin in elementov) zahtevnosti ter
sistemu točkovanja.
V proučevanem primeru gre za proučevanje štirih temeljnih sestavin zahtevnosti dela in nalog:
− strokovna usposobljenost (zahtevana strokovna izobrazba, zahtevana dodatna znanja,
zahtevane delovne izkušnje, zahtevana usposabljanja in zahtevano stalno obnavljanje znanja
in usposobljenosti),
− odgovornost (odgovornost za lastno delo in rezultate lastnega dela, za vodenje, sodelovanje in
usklajevanje, za delovna sredstva in predmete dela in za odgovornost opravljanja nalog izven
delovnega časa),
− napori (umski, psihični in fizični),
− vplivi delovnega okolja (razporeditev delovnega časa, vremenske razmere, izpostavljenost
zdravju, škodljivim vplivom in okužbam ter neposrednim pritiskom in upoštevanje določenih
omejitev zaradi posebnosti delovnega mesta).
Glede na to, da gre v primeru analize vrednotenj izvajanja nalog in potrebnih kompetenc za zaposlene
v javni upravi s posebnimi pooblastili (uniformirani poklici) za razmeroma sorodna delovna mesta, je
bila z namenom lažje presoje rezultatov in primerjanja zahtevnosti posameznih delovnih mest znotraj
posameznega tarifnega razreda in med posameznimi tarifnimi razredi uporabljena metoda točkovnega
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ocenjevanja enotno, za vsa proučevana delovna mesta, ne glede na tarifni razred. Tak način omogoča
preglednejšo primerjavo med posameznimi proučevanimi dejavniki (delovnimi mesti).
Prvi vidik določitve uporabe metode predstavlja odločitev glede teže posameznega pojava oziroma
vpliv posameznega elementa na skupno zahtevnost dela. Glede na naravo proučevanih del smatramo,
da vsi proučevani elementi niso enako pomembni. Zato je bilo dogovorno določeno število
proučevanih dejavnikov, merilo skupne zahtevnosti dela posameznih dejavnikov, ter merilo
zahtevnosti posameznih elementov proučevanih dejavnikov.
Na tej osnovi je sledila odločitev o ocenjevalni lestvici točkovanja. V praksi se uporabljajo različne
lestvice in principi, v strokovni literaturi pa so pogosteje priporočene tiste, katerih končno oceno je
možno zelo neposredno ovrednotiti v odstotkih (npr. skupna končna maksimalna vrednost zajema 100,
1.000 točk, ki so ekvivalent 100%). Menimo, da je z vidika preglednejšega primerjanja posameznih
elementov zahtevnosti najprimernejše določiti skupno maksimalno zahtevnost s 1.000 točkami
(podobno menijo npr. Bergmann, Scarpello, 2001, Kilgour 2008). To pomeni, da vrednost 1.000
predstavlja najzahtevnejše delovno mesto (s teoretično možnimi najzahtevnejšimi elementi
zahtevnosti dela) in, da 1.000 točk tudi ustreza vrednosti 100% maksimalne zahtevnosti dela.
Glede na določila KPSM oziroma naravo dela, je bilo na osnovi opravljene analize dela, dostopnih gradiv
in izvedenih intervjujev ugotovljeno, da obstajajo razlike med posameznimi elementi dela v
proučevanih poklicih oziroma izbranih orientacijskih delovnih mestih. Na osnovi presoje je bilo
ugotovljeno, da je izobrazba v sistemu javnih uslužbencev sicer opredeljena kot (glavni) izhodiščni
pogoj za zasedbo delovnega mesta, kot takšna pa sama po sebi ne predstavlja tistega dejavnika, ki bi
neposredno določal, da gre za bolj ali manj zahtevno delovno mesto. Kot tisti vidik, ki ima največji
(najpomembnejši) vpliv na določanje zahtevnosti delovnega mesta je bila prepoznana »odgovornost«.
Njej sledijo »napori«, »strokovna usposobljenost« in »vplivi okolja«.
Odgovornost je izpostavljena glede na naravo orientacijskih delovnih mest izbranih uniformiranih
poklicev (v splošnem kot dolžnosti povezane z varovanjem življenja in premoženja, pravic
posameznika, osebne svobode, temeljnih človekovih pravic, preprečevanje kršitev posameznika in
skupin, razreševanje v okviru nalog in pooblastil, ki so določena z zakoni in ostalimi predpisi).
Odgovornost se kaže v dostikrat hitrem, celo hipnem miselnem dojemanju spoštovanja in upoštevanja
zakonskih določil (predpisov), problematičnosti situacije ter nujnosti ukrepanja. Situacije so lahko zelo
kompleksne in raznovrstne, poznavanje in upoštevanje pooblastil nujno, ravnanje pa še toliko bolj
zahtevno v situacijah, ki so nujne in potrebne, hkrati pa že manjša napaka lahko povzroči posledice v
katerih se mora posameznik zagovarjati oziroma odgovarjati kazensko, odškodninsko in disciplinsko.
Še posebej zahteven vidik odgovornosti predstavlja zahteva dolžnega ravnanja tudi v posameznikovem
prostem času. To z drugimi besedami pomeni, da gre za dejansko stanje stalne pripravljenosti.
Odgovornost tako predstavlja najzahtevnejši element proučevanih del.
Opravljanje dela na proučevanih delovnih mestih je povezano z raznovrstnimi napori, ki vplivajo na
zdravje in počutje posameznika. Pri tem poleg fizične obremenitve izpostavljamo predvsem psihične
in druge napore, še posebej takrat, kadar so neločljivo povezani s čustvenim dojemanjem situacije.
Travmatični in drugi stresni dogodki so lahko rezultat »pričakovanega« delovnega odnosa (»pogosti«
stresni dogodki) ali pa povsem nove situacije, pri kateri izkustveno ni možno predvideti ne vrste, ne
obsega, niti posledic dejanskega vpliva situacije na posameznika (tudi v kasnejših obdobjih, PTSM).
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Po presoji predstavlja tretji vidik (element) zahtevnosti strokovna usposobljenost, v smislu
pridobivanja dodatnih zahtevanih znanj, sposobnosti in izkušenj ter vnovičnega pridobivanja pogojev
(»licence«) za opravljanje teh del. Nekatera dodatna znanja oziroma preverjanje usposobljenosti
posledično nalaga posamezniku različna (številna) izobraževanja, razvoj veščin pa tudi stalno skrb za
osebni in strokovni razvoj. Obstaja torej razlika med zahtevano izobrazbo kot dejavnikom zahtevnosti
opravljanja dela in »nadgradnjo«, v smislu stalnega obnavljanja znanja in usposobljenosti oziroma
drugače: med delovnimi mesti za katere je zahtevana ista raven izobrazbe je z vidika zahtevnosti del
lahko večja razlika.
Četrti dejavnik, ki bistveno vpliva na določitev zahtevnosti dela je povezan z vplivi okolja. Ti so
raznovrstni in so lahko povezani bodisi s časovno določenostjo opravljanja dela, trajanjem in
pogostostjo ponavljanja navedenega dela, različnimi vremenskimi in drugimi škodljivimi ter nevarnimi
vplivi katerim so pri tem izpostavljeni posamezniki, pa tudi okolji v katerih posamezniki delujejo (se
izvajajo posamezna dela oziroma naloge). Pri tem je potrebno upoštevati tudi določene omejitve zaradi
posebnosti delovnega mesta.
Glede na strokovno in izkustveno poznavanje področja oziroma poznavanje razmerij med njimi ter
njihovega vpliva na celotno zahtevnost dela je bila sprejeta domneva, da predstavljata »odgovornost«
in »napor« 60% zahtevnosti dela, »strokovna usposobljenost« in »vplivi okolja« pa 40%. Na tej osnovi
je bila določena vrednost posameznih kriterijev v celotni zahtevnosti dela:
− odgovornost; 32 % delež skupne zahtevnosti (320 točk),
− napori; 28 % delež vrednosti skupne zahtevnosti (280 točk),
− strokovna usposobljenost; 22 % delež skupne zahtevnosti (220 točk),
− vplivi okolja; 18% delež skupne zahtevnosti (180 točk).
Grafikon 1: Delež vrednosti elementov zahtevnosti dela (skupaj 100%)

Vplivi okolja
18%
Strokovna usposobljenost
22%
Napori
28%

Odgovornost
32%
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Z namenom določitve zahtevnosti posameznega elementa je bil vsak element razčlenjen na posamezne
podelemente (pri tem smo upoštevali določila iz KPSM in ostala spoznanja, ki so potrebna za kvalitetno
in strokovno vrednotenje). Za vsak posamezen podelement so bile določene vrednosti, oziroma število
točk, ki jih glede na zahtevnost dela lahko dodelimo (prisodimo) proučevanemu delu glede na vrednost
(zahtevnost) posameznega elementa.
Na tej osnovi so bile določene naslednje maksimalne vrednosti:
1. strokovna usposobljenost: 220 točk
1.1. zahtevana strokovna izobrazba (se ne točkuje, saj so v analizi zajeta orientacijska delovna
mesta za katere je določena zahtevana raven izobrazbe za zasedbo)
1.2. zahtevana dodatna znanja in usposabljanja: 220 točk
2. odgovornost: 320 točk
2.1. odgovornost za rezultate lastnega dela: 280 točk
2.2. odgovornost opravljanja nalog zunaj delovnega časa: 40 točk
3. napori: 280 točk
3.1. umski napor: 80 točk
3.2. psihični napor: 120 točk
3.3. fizični napor: 80 točk
4. vplivi delovnega okolja: 180 točk
4.1. razporeditev delovnega časa: 80 točk
4.2. ostali pogoji okolja: 80 točk
4.3. prepoved članstva v političnih strankah: 10 točk
4.4. omejitve zaradi posebnosti delovnega mesta (prepoved/omejitev stavke, dela): 10 točk
Opisi, ki določajo zahtevnosti dela (KPSM) so bili z namenom določitve proučevanih delovnih mest bolj
podrobno opredeljeni. Prav tako so bili polj področno opredeljeni kriteriji zahtevnosti delovnih mest.
Vrednotenje elementov zahtevnosti delovnih nalog in določitev njihove vrednosti predstavlja
najzahtevnejši del opravljene analize. Tako kot opozarja teorija, da za vrednotenje skupin zahtevnosti
del in posameznih proučevanih elementov ne obstajajo enotne definicije, pristopi ali tehnike, tako tudi
različni praktiki izpostavljajo pomen izkustvene presoje. Pri tem sicer obstajajo različni predlogi,
usmeritve in tabele z ocenami, vendar je uporaba navedenih napotil mogoča oziroma bolj pravilna (ne
pa absolutno) za dela za katere so bile »tabele« pripravljene (pogosteje v proizvodni dejavnosti), drugje
pa le z ustrezno korekcijo in ob upoštevanju posebnosti sicer podobnega dela v drugi panogi. Nekritična
uporaba v splošni namen lahko povzroči več škode kot koristi. Poleg tega morebitni številni in različni
razponi ocen vrednotenih elementov zahtevnosti delovnih nalog lahko povzročijo nepreglednost,
neprimerljivost in nerazumljivost, zato izkustveno stremimo k poenostavitvi vrednosti posameznih
kriterijev.
Da bi zagotovili čim bolj enotno in primerljivo metodologijo vrednotenja zahtevnosti posameznih
delovnih mest po različnih tarifnih razredih in glede na različne vrste opredelitve zahtevnosti so bila
določena enotna razmerja med posameznimi vrstami zahtevnosti, ki so pojasnjena v nadaljevanju, po
posameznih temeljnih sestavinah zahtevnosti dela. Poleg tega je število točk glede na tarifni razred
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med posameznimi tarifnimi razredi (V., VI., VII/1., VII/2.) v vseh primerih opredeljeno enotno v
razmerju 1 : 1,2 : 1,6 : 2 (ekvivalent je razmerje 0,5 : 0,6 : 0,8 : 1). Na tak način je omogočena smiselna
primerjava zahtevnosti del tudi med posameznimi tarifnimi razredi.
Izhodiščna vrednost pri posameznem vrednotenju (preračunavanju, izračunu točk) je vrednost, ki je v
tabeli vrednotenja posamezne sestavine dela (elementa, podelementa) določena kot maksimalna (od
nje se preračunava »nazaj«). Pri preračunavanju se vrednosti za posamezne točke zaokrožujejo na cela
števila (glede na 1.000 možnih točk predstavlja 1 točka »le« 0,1% končne ocene zahtevnosti dela). S
takšnim način smo omogočili primerjavo zahtenosti del tako znotraj tarifnega razreda kot tudi med
tarifnimi razredi. Pri tem je najnižja vrednost določena z vrednostjo ocen, ki bi najnižje ovrednotile delo
oziroma posamezne elemente dela v najnižjem tarifnem razredu (v našem primeru je to V. tarifni
razred), najvišja pa je določena z vrednostjo 1.000 točk, kar predstavlja potencialni seštevek ocen vseh
najzatevnešihelementov dela v najvišjem tarifnem razredu (v našem primeru je to VII/2. tarifni razred).
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Sestavina dela 1: STROKOVNA USPOSOBLJENOST
1.1 Zahtevana vrsta (strokovna) izobrazbe
Zahtevana vrsta strokovne izobrazbe in raven izobrazbe sta za delovna mesta določeni. S pridobljeno
izobrazbo se posamezno delovno mesto uvrsti v ustrezen tarifni razred.
1.2 Zahtevana dodatna znanja in usposabljanja
Določeno v KPSM
Dodatna znanja predstavljajo del potrebne celovite usposobljenosti. Poleg pridobljenih znanj v okviru
uspešno končanega strokovnega izobraževanja so dodatna znanja nujno potrebna za uspešno in
kakovostno opravljanje nalog na delovnem mestu oziroma v nazivu (KPSM, 18. člen).
1.2.1 Vrednotenje zahtevanega dodatnega znanja in usposabljanja
Vrednotenje zahtevanega dodatnega znanja in usposabljanja je razdeljeno v štiri stopnje zahtevnosti,
pri čemer je določena enotna razlika (za primere vseh tarifnih razredov). Stopnja so si v medsebojnem
razmerju 1 : 1,2 : 1,6 : 2.
Stopnje
1.
2.
3.
4.

Vrsta izpita za vrednotenje dodatnega znanja in usposabljanja
Enostavni izpiti za preverjanje znanja in sposobnosti
Pretežno zahtevni izpiti za preverjanje znanja in sposobnosti
Zahtevni izpiti za preverjanje znanja in sposobnosti
Zelo zahtevni izpiti za preverjanje znanja in sposobnosti

Točke
50
60
80
100

1.2.2 Vrednotenje stalnega obnavljanja znanja in usposobljenosti
Vrednotenje zahtevnosti stalnega obnavljanja znanja in usposobljenosti je določeno z dvema
kriterijema, in sicer glede na zahtevnost dela in glede na tarifni razred. Zahtevnost dela je opredeljena
s tremi stopnjami zahtevnosti, ki so si v medsebojnem razmerju 1 : 1,6 : 2,4.
Vrste zahtevnosti stalnega obnavljanja znanja in usposobljenosti so:
• Manj zahtevna poklicna znanja – praviloma ne zastarajo prej kot v treh letih in tovrstna poklicna
znanja ni potrebno pogosto obnavljati
• Zahtevna poklicna znanja – praviloma ne zastarajo prej kot v dveh letih in tovrstna poklicna
znanja je potrebno občasno obnavljati (usposabljanje, izpopolnjevanje)
• Zelo zahtevna poklicna znanja – praviloma zastarajo v enem letu in tovrstna poklicna znanja je
potrebno pogosto obnavljati (usposabljanje, izpopolnjevanje).

12
Projekt delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.
Projekt se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020.
11 Prednostna os: Pravna država, izboljšanje institucionalnih zmogljivosti, učinkovita javna uprava, podpora razvoju NVO ter krepitev zmogljivosti socialnih
partnerjev.
11.2 Prednostna naložba: Krepitev zmogljivosti za vse zainteresirane strani, ki izvajajo politike na področju izobraževanja, vseživljenjskega učenja, usposabljanja
in zaposlovanja ter socialnih zadev, vključno s sektorskimi in teritorialnimi dogovori za spodbujanje reform na državni, regionalni in lokalni ravni
11.2.2 Specifični cilj: Krepitev usposobljenosti socialnih partnerjev v procesih socialnega dialoga, zlasti na področju politik trga dela in vseživljenjskega učenja.

Vrste zahtevnosti stalnega obnavljanja
znanja in usposobljenosti
Manj zahtevna poklicna znanja
Zahtevna poklicna znanja
Zelo zahtevna poklicna znanja

Število točk glede na tarifni razred
V.
VI.
VII/1.
VII/2.
25
30
40
50
40
48
64
80
60
72
96
120

Sestavina dela 2: ODGOVORNOST
Določeno v KPSM
Odgovornost za rezultate lastnega dela določa izvajalsko odgovornost, ki je v tesni povezavi (KPSM,
20. člen):
•
•
•
•
•
•

s pooblastili, pristojnostjo in stopnjo samostojnosti pri odločanju o načinih in postopkih
opravljanja dela,
z možnostmi kontrole nadrejenega,
s časom za premislek za konkretno dejanje ali akcijo:
ali je odgovornost lahko odložena, kar omogoča premislek, analizo stanja in če o njej
dokončno (so)odločajo drugi, kar zmanjšuje tveganje in s tem tudi odgovornost,
ali pa mora biti odločitev takojšnja, brez možnosti posvetovanja, kar povečuje tveganje in s
tem tudi stopnjo odgovornosti in
s tveganjem za nastanek negativnih posledic z morebitno škodo, ki bi kljub vestnosti in
pazljivosti izvajalca lahko nastala ob normalnih razmerah.

2.1 Vrednotenje odgovornosti za rezultate lastnega dela
V sklopu oblikovanja vrednotnih ocen odgovornosti, ki izhajajo iz delovnih mest in delovnih aktivnostih,
so zabeležene naslednje stopnje odgovornosti za rezultate lastnega dela:
• Manjša odgovornost (manj zahtevna strokovna delovna mesta):
- manjša stopnja odgovornosti in majhna možnost posledic dela,
- verjetnost in pogostost morebitne moralne in materialne škode sta ob normalni
prizadevnosti majhni, kontrole so pogoste,
- manjši vpliv na rezultate poslovanja uporabnika proračuna,
- sprejemanje pomembnejših odločitev ni potrebno.
• Srednja odgovornost (srednje zahtevna strokovna delovna mesta):
- srednja stopnja odgovornosti in občasna možnost posledic dela,
- verjetnost in pogostost morebitne moralne in materialne škode sta večji, kontrole so
občasne,
- pomemben vpliv na rezultate poslovanja,
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-

•

•

sprejemanje pomembnejših odločitev se lahko odložijo za določen čas in obstaja možnost
za posvetovanje, razmislek.
Višja odgovornost (zelo zahtevna strokovna delovna mesta):
- višja stopnja odgovornosti in občasna možnost posledic dela,
- verjetnost in pogostost morebitne moralne in materialne škode sta veliki, kontrole ni vedno
mogoč,
- pomemben vpliv na rezultate poslovanja,
- v najkrajšem času je potrebno sprejeti odločitve in za posvetovanje ni veliko časa.
Visoka odgovornost (najbolj zahtevna strokovna delovna mesta):
- visoka stopnja odgovornosti in občasna možnost posledic dela,
- verjetnost in pogostost morebitne moralne in materialne škode sta zelo veliki, kontrola ni
mogoča,
- zelo pomemben vpliv na rezultate poslovanja,
- takojšnje sprejemanja odločitev in za posvetovanje ni časa.
Stopnje odgovornosti za rezultate lastnega dela
Manjša odgovornost
Srednja odgovornost
Višja odgovornost
Visoka odgovornost

Število točk glede na tarifni razred
V.
VI.
VII/1.
VII/2.
40
48
64
80
60
72
96
120
100
120
160
200
160
192
252
320

Stopnja odgovornosti za rezultate lastnega dela je opredeljena s štirimi stopnjami zahtevnosti, ki so si
v medsebojnem razmerju 1 : 1,5 : 2,5 : 4.
2.2 Vrednotenje odgovornosti zaradi specifičnih zakonskih dolžnosti
V primeru, ko mora zaposleni zaradi specifičnosti (zakonskih) dolžnosti s še dodatno ogovornostjo
pristopiti k opravljanju del in nalog (npr. zaradi narave delovnega mesta mora ukrepati oziroma
opravljati delo, določeno z naravo delovnega mesta tudi zunaj delovnega časa), se ta odgovornost
vrednoti s 40 točkami.
Odgovornosti za opravljanje nalog zunaj delovnega časa
Točke

Da
40

Ne
0
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Sestavina dela 3: NAPORI
3.1 UMSKI NAPOR
Določeno v KPSM
Programiranost dela opredeljuje, koliko je delo organizacijsko in metodološko vnaprej razčlenjeno in
pripravljeno ter samostojnost uporabe in razvijanje raznovrstnih ter zahtevnostno različnih metod in
tehnik dela, glede na določene cilje. Sestavljenost nalog opredeljuje, koliko so naloge delovnega
mesta oziroma naziva, po vsebini enake ali različne oziroma sestavljene iz enega ali več delovnih
področij ter koliko so rutinske oziroma razvojne. Neposredni stiki s strankami, pacienti, delinkventi,
oskrbovanci, šolajočimi, poslovnimi partnerji, javnostjo in drugimi so sestavina zahtevnosti, ki od
zaposlenih zahtevajo posebne psihofizične lastnosti in sposobnosti (KPSM, 22. člen).

3.1.1 Opredelitev programiranosti dela pri umskem naporu
Opredelitev programiranosti je opredeljena na osnovi KPSM.
Stopnje
1.
2.
3.
4.
5.

Opredelitev programiranosti dela pri umskem naporu
Delo je v celoti programirano
Delo je pretežno programirano
Delo je delno programirano
Delo ni programirano
Delo je neprogramirano in razvojno

Tarifni razred
I., II.
III., IV.
V., VI.
VII/1, VII/2
VIII., IX.

V sklopu oblikovanja vrednotnih ocen umskega napora, ki izhajajo iz delovnih mest in sestavljenosti
nalog, so zabeležene naslednje vrste sestavljenosti nalog delovnega mesta/naziva:
• Normalno sestavljene: naloge delovnega mesta so povezane samo z nalogami enega
vsebinskega delovnega področja.
• Delno sestavljene: naloge delovnega mesta so povezane z osnovnimi nalogami delovnega
mesta in tudi z nalogami drugega vsebinskega področja.
• Pretežno sestavljene: naloge delovnega mesta so povezane z nalogami več različnih vsebinskih
delovnih področij.
• Večinsko sestavljene: naloge delovnega mesta so povezane z nalogami več različnih vsebinskih
delovnih področij in so razvojno zasnovane.

3.1.2 Vrednotenje programiranosti dela pri umskem naporu
Stopnje programiranosti glede na vrsto del zajetih v analizo. Vrste sestavljenosti nalog znotraj
posameznega tarifnega razreda so si v medsebojnem razmerju 1 : 1,5 : 2,5 : 4.
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Stopnje
programiranosti
dela
3.
4.

Tarifni
razred
V.
VI.
VII/1.
VII/2.

Vrste sestavljenosti nalog delovnega mesta/naziva
Normalno
Delno
Pretežno
Večinsko
sestavljene
sestavljene
sestavljene sestavljene
10
15
25
40
12
18
30
48
16
24
40
64
20
30
50
80

3.2 PSIHIČNI NAPOR
Določeno v KPSM
Neposredni stiki s strankami, pacienti, delinkventi, oskrbovanci, šolajočimi, poslovnimi partnerji,
javnostjo in drugimi so sestavina zahtevnosti, ki od zaposlenih zahtevajo posebne psihofizične
lastnosti in sposobnosti (KPSM, 23. člen).
V sklopu oblikovanja vrednotnih ocen stika z ljudmi in javnostjo (psihični napor), ki izhajajo iz
delovnih mest in vrste ter pogostosti stika, so zabeležene naslednje vrste stika z ljudmi in javnostjo:
Nezahtevni stiki: stiki z ljudmi in javnostjo so nezahtevni in so v veliki večini povezani s sporočanjem
splošnih informacij strankam in javnosti.
Zahtevni stiki: stiki z ljudmi in javnostjo so zahtevni in so povezani s sporočanjem zahtevnih
informacij strankam in javnosti.
Zelo zahtevni stiki: stiki z ljudmi in javnostjo so zelo zahtevni in so povezani s sporočanjem zelo
zahtevnih informacij strankam in javnosti ter posredovanjem v težkih socialnih situacijah.
Zelo zahtevni stiki: stiki z ljudmi in javnostjo so najbolj zahtevni in so povezani s sporočanjem najbolj
zahtevnih informacij strankam in javnosti ter posredovanjem v najbolj težkih socialnih situacijah.

3.2.1 Vrednotenje stika z ljudmi in javnostjo
Pri vrednotenju stika z ljudmi in javnostjo zaposlenih na delovnih mestih je potrebno upoštevati tudi
časovni vidik (trajanje, pogostost) v obliki: občasni stiki, pogosti stiki in stalni stiki.
Ravni stika z ljudmi in
javnostjo
Nezahtevni stiki (1)
Zahtevni stiki (1,5)
Zelo zahtevni stiki (2,5)
Najbolj zahtevni stiki (4)

Vrste stika z ljudmi in javnostjo glede na čas trajanja (točke)
Občasni stiki (1)
Pogosti stiki (1,6)
Stalni stiki (2,4)
6
10
15
9
15
22
15
25
37
25
40
60
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Vrednotenje stika z ljudmi in javnostjo je opredeljena s štirimi stopnjami zahtevnosti, ki so si v
medsebojnem razmerju 1 : 1,5 : 2,5 : 4. Število točk glede na vrsto stika je med tremi stopnjami
opredeljeno enotno v razmerju 1 : 1,6 : 2,4.
3.2.1 Vrednotenje socialnega in čustvenega stresa
V sklopu oblikovanja vrednotnih ocen stika z ljudmi in javnostjo je potrebno upoštevati tudi vidik
soočanja s socialnimi in čustveni stresi do katerih lahko prihaja zaradi narave dela na delovnih mestih.
Izhajajoč iz tega so zabeležene naslednje stopnje socialnega in čustvenega stresa:
• Nizka stopnja: socialni in čustveni stresi, s katerimi se soočajo zaposleni v delovni situaciji so
nizki in ne ogrožajo počutja in zdravja zaposlenih.
• Višja stopnja: socialni in čustveni stresi, s katerimi se soočajo zaposleni v delovni situaciji so na
višji stopnji in povečana izpostavljenost takšnim situacijam lahko vpliva na počutje in zdravje
zaposlenih ampak brez škodljivih posledic.
• Visoka stopnja: socialni in čustveni stresi, s katerimi se soočajo zaposleni v delovni situaciji so
na visoki stopnji in močno povečana izpostavljenost takšnim situacijam lahko pomembno
vpliva na počutje in zdravje zaposlenih in ob daljši izpostavljenosti se kažejo posledice na
počutju in zdravju zaposlenih.
• Zelo visoka stopnja: socialni in čustveni stresi, s katerimi se soočajo zaposleni v delovni situaciji
so na zelo visoki stopnji in zelo močno povečana izpostavljenost takšnim situacijam lahko zelo
pomembno vpliva na počutje in zdravje zaposlenih in ob daljši izpostavljenosti so velike
posledice na počutju in zdravju zaposlenih.
Pri vrednotenju stika z ljudmi in javnostjo zaposlenih na delovnih mestih je potrebno upoštevati tudi
pogostost socialnega in čustvenega stresa v obliki: občasno, pogosto, stalno.
Stopnje socialnega in
čustvenega stresa
Nizka
Višja
Visoka
Zelo visoka

Socialni in čustveni stresi (SČ) glede na pogostost (točke)
Občasno
Pogosto
Stalno
6
10
15
9
15
22
15
25
37
25
40
60

Vrednotenje socialnega in čustvenega stresa je opredeljeno s štirimi stopnjami zahtevnosti, ki so si v
medsebojnem razmerju 1 : 1,5 : 2,5 : 4. Število točk glede pogostost stresa je med tremi stopnjami
opredeljeno enotno v razmerju 1 : 1,6 : 2,4.
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3.3 FIZIČNI NAPOR
Določeno v KPSM
Fizični napor je sestavina zahtevnosti delovnega procesa, ki jo povzročajo različne statične in
dinamične telesne aktivnosti in obremenitve. Fizični napor se izraža v različnih pojavnih oblikah
(KPSM, 24. člen):
•
•
•

dvigovanje in nošenje lažjih ali težjih bremen,
delo v določenem nenaravnem ali prisilnem položaju telesa,
delo v prisiljenem ritmu in drugo.

V sklopu oblikovanja vrednotnih ocen fizičnega napora, ki izhajajo iz delovnih mest, so zabeležene
naslednje stopnje fizičnega napora:
• Stopnja 1: povečane statične, dinamične obremenitve, ki so le malo nad običajnimi.
• Stopnja 2: močno povečane statične, dinamične obremenitve, ki občutno presegajo običajne
in pomembno obremenjujejo zaposlene.
• Stopnja 3: zelo močno povečane statične, dinamične obremenitve, ki zelo obremenjujejo
zaposlene in lahko vplivajo na zdravje zaposlenih.
Pri vrednotenju fizičnega napora zaposlenih na delovnih mestih je potrebno upoštevati tudi časovni
vidik (trajanje, pogostost) v obliki: občasni napori, pogosti napori in stalni napori.
3.3.1 Vrednotenje fizičnega napora – drža telesa
Vrednotenje stopnje fizičnega napora – drža telesa je opredeljeno s tremi stopnjami zahtevnosti, ki so
si v medsebojnem razmerju 1 : 1,6 : 2,4. Število točk glede pogostost stresa je med tremi stopnjami
opredeljeno enotno v razmerju 1 : 1,6 : 2,4.
Stopnje fizičnega
napora – drža telesa
Stopnja 1
Stopnja 2
Stopnja 3

Fizični napor glede na čas trajanja (točke)
Občasni napori
Pogosti napori
Stalni napori
7
11
17
11
18
27
17
27
40

3.3.2 Vrednotenje fizičnega napora – fizična sila in dvigovanje ter nošenje težjih bremen
Vrednotenje stopnje fizičnega napora – fizična sila je opredeljeno s tremi stopnjami zahtevnosti, ki so
si v medsebojnem razmerju 1 : 1,6 : 2,4. Število točk glede pogostost stresa je med tremi stopnjami
opredeljeno enotno v razmerju 1 : 1,6 : 2,4.
Stopnje fizičnega
napora – fizična sila

Fizični napor glede na čas trajanja (točke)
Občasni napori
Pogosti napori
Stalni napori
18
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Stopnja 1
Stopnja 2
Stopnja 3

7
11
17

11
18
27

17
27
40

Sestavina dela 4: VPLIVI OKOLJA
Določeno v KPSM
Vplivi okolja so posebne okoliščine zahtevnosti dela, ki so jim izpostavljena določena delovna mesta
in izhajajo zlasti iz postopkov dela in delovnega okolja. Neugodni vplivi okolja se za delovna mesta
opredeljujejo v skladu s predpisi o varstvu pri delu in z oceno tveganja (KPSM, 25. člen).
Ustava Republike Slovenije
Poklicni pripadniki obrambnih sil in policije ne morejo biti člani političnih strank (42. člen).
Zakon o obrambi
Vojaške osebe med opravljanjem vojaške službe nimajo pravice do stavke (ZObr, 91. člen).
V sklopu oblikovanja vrednotnih ocen vpliva okolja, ki izhajajo iz delovnih mest, so zabeležene
naslednje stopnje vpliva okolja:
• Stopnja 1: povečani vplivi, ki lahko vplivajo na počutje in zdravje zaposlenih ampak brez
škodljivih posledic, nevarnosti in pogostosti so majhne, zaščitna sredstva niso obvezna.
• Stopnja 2: močno povečani vplivi, ki lahko pomembno vplivajo na počutje in zdravje zaposlenih
in ob daljši izpostavljenosti se kažejo posledice na zdravju, nevarnosti in pogostosti so
precejšnje, zaščitna sredstva so večinoma obvezna.
• Stopnja 3: zelo močno povečani vplivi, ki močno vplivajo na počutje in zdravje zaposlenih in ob
daljši izpostavljenosti so velike posledice na zdravju, nevarnosti in pogostosti so velike, zaščitna
sredstva so obvezna.
Pri vrednotenju vplivov okolja je potrebno upoštevati tudi časovni vidik (trajanje, pogostost) v obliki:
občasni vplivi, pogosti vplivi in stalni vplivi.
4.1 Vrednotenje vpliva neenakomernega delovnega časa
Vrednotenje stopnje vplivov neenakomernega delovnega časa je opredeljeno s tremi stopnjami
zahtevnosti, ki so si v medsebojnem razmerju 1 : 1,6 : 2,4. Število točk glede trajanja vpliva je
opredeljeno enotno v razmerju 1 : 1,6 : 2,4.
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Stopnje vplivov
neenakomernega
delovnega časa
Stopnja 1
Stopnja 2
Stopnja 3

Vpliv okolja glede na čas trajanja (točke)
Občasni vplivi
Pogosti vplivi
Stalni vplivi
14
22
33

22
36
53

33
53
80

4.2 Vrednotenje vpliva ostalih pogojev okolja (vremenske razmere, izpostavljenost zdravju
škodljivim vplivom in okužbam ter neposrednim in posrednim pritiskom)
Vrednotenje stopnje vplivov ostalih pogojev okolja je opredeljeno s tremi stopnjami zahtevnosti, ki so
si v medsebojnem razmerju 1 : 1,6 : 2,4. Število točk glede trajanja vpliva je opredeljeno enotno v
razmerju 1 : 1,6 : 2,4.
Stopnje vplivov
ostalih pogojev okolja
Stopnja 1
Stopnja 2
Stopnja 3

Vpliv okolja glede na čas trajanja (točke)
Občasni vplivi
Pogosti vplivi
Stalni vplivi
14
22
33
22
36
53
33
53
80

4.3 Prepoved članstva v političnih strankah
V primeru, ko obstajajo posebnosti delovnega mesta, ki so povezane s prepovedmi članstva v političnih
strankah (ustavna prepoved) se takšna omejitev vrednoti z 10 točkami.
Prepoved članstva v političnih strankah
Točke

Da
10

Ne
0

4.4 Omejitve zaradi posebnosti delovnega mesta (prepoved stavke, dela)
V primeru, ko obstajajo posebnosti delovnega mesta, ki so povezane z omejitvami oziroma prepovedmi
stavke in določenih del se takšna omejitev vrednoti z 10 točkami.
Omejitve zaradi posebnosti delovnega mesta (prepoved/omejitev stavke, dela)
Točke

Da
10

Ne
0
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4. ANALIZA ZAHTEVNOSTI DELOVNIH MEST
4.1 VREDNOTENJE ZAHTEVNOSTI DELOVNIH MEST ZA TARIFNI RAZRED V
STROKOVNA USPOSOBLJENOST
POLICIST SR (šifra DM: CO35003, 70953, 70957 plačna podskupina C03)
Zahtevana vrsta in raven
Srednja strokovna (splošna) izobrazba (raven V)
izobrazbe
Izhodiščni plačni razred
Policist III – 23 PR, Policist II – 24 PR, Policist I – 25 PR
Zahtevane delovne izkušnje
Policist SR III 6 mesecev, policist SR II 3 leta in 6
mesecev, policist SR I 6 let in 6 mesecev
Zahtevana dodatna znanja
Obvezno usposabljanje za imenovanje v naziv, izpit za
izvajanje policijskih pooblastil, nekje se zahteva tudi
višja raven znanja jezika narodne skupnosti
Obnavljanje znanja in sposobnosti Zahtevna poklicna znanja
SKUPAJ TOČK

TOČKE
/

PRAVOSODNI POLICIST (šifra DM: C065006, 2245, 5140, 4127, plačna podskupina C06)
Zahtevana vrsta in raven
Srednja strokovna (splošna) izobrazba (raven V)
izobrazbe
Izhodiščni plačni razred
Pravosodni policist III – 23 PR, Pravosodni policist II –
24 PR, Pravosodni policist I – 25 PR
Zahtevane delovne izkušnje
Pravosodni policist III 6 mesecev, pravosodni policist
II 3 leta in 6 mesecev, pravosodni policist I 6 let in 6
mesecev
Zahtevana dodatna znanja
Obvezno usposabljanje za imenovanje v naziv,
strokovni izpit po Zakonu o izvrševanju kazenskih
sankcij, ki vključuje tudi strokovni izpit iz upravnega
postopka, vozniški izpit B kategorije, nekje se zahteva
tudi osnovno znanje jezika narodne skupnosti
Obnavljanje znanja in sposobnosti Zahtevna poklicna znanja
SKUPAJ TOČK

TOČKE
/

CARINIK (šifra DM: C055001, 3122 in druga DM v TR V, plačna podskupina C05)
Zahtevana vrsta in raven
Srednja strokovna (splošna) izobrazba (raven V)
izobrazbe
Izhodiščni plačni razred
23
Zahtevane delovne izkušnje
Carinik III 6 mesecev, Carinik II 3 leta in 6 mesecev,
Carinik I 6 let in 6 mesecev
Zahtevana dodatna znanja
Obvezno usposabljanje za imenovanje v naziv,
strokovni izpit iz upravnega postopka prve stopnje,

TOČKE
/

/
/
80
40
120

/
/
80

40
120

/
/
100
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Obnavljanje znanja in sposobnosti

strokovni izpit po Zakonu o finančni upravi, preizkus
znanja za vodenje prekrškovnega postopka in izdajo
plačilnega naloga (nekje se zahteva tudi osnovno
raven znanja jezika narodne skupnosti - šifra DM
311829, 312129 oziroma višjo raven znanja jezika
narodne skupnosti – šifra DM 30521
Zahtevna poklicna znanja
40
SKUPAJ TOČK 140

GASILEC (šifra DM: IO15003 in druga DM v TR V, plačna podskupina I01)
Zahtevana vrsta in raven
Srednja strokovna (splošna) izobrazba (raven V)
izobrazbe
Izhodiščni plačni razred
Kandidat za gasilca – 19 PR, Gasilec – 23 PR, Gasilec I
– 24 PR, Gasilec dispečar/specialist – 25 PR, Gasilec
inštruktor – 25 PR, Vodja gasilske skupine – 26 PR
Zahtevane delovne izkušnje
Kandidat za gasilca – ni zahtevanih delovnih izkušenj,
Gasilec – 1 leto delovnih izkušenj v gasilski stroki,
Gasilec I – 2 leti delovnih izkušenj v gasilski stroki,
Gasilec dispečar/specialist – 3 leta delovnih izkušenj
v gasilski stroki,
Gasilec inštruktor – 3 leta delovnih izkušenj v gasilski
stroki,
Vodja gasilske skupine – 3 leta delovnih izkušenj v
gasilski stroki
Zahtevana dodatna znanja
Opravljen izpit za poklicnega gasilca, usposabljanje in
izpopolnjevanje v gasilski stroki, izpit B in C
kategorije. Kandidat za gasilca: izpit B kategorije,
usposabljanje za pridobitev naziva gasilca, preizkus
psihofizičnih sposobnosti. Tečaj iz varnosti in zdravja
pri delu. Udeleževati se mora periodičnih pregledov
psihofizične sposobnosti.
Obnavljanje znanja in sposobnosti Zahtevna poklicna znanja
SKUPAJ TOČK

TOČKE
/

VOJAK (šifra DM: C045001, C045003, plačna podskupina C04)
Zahtevana vrsta in raven
Srednja strokovna (splošna) izobrazba (raven V)
izobrazbe
Izhodiščni plačni razred
Vojak I – 23 PR (nekje tudi 24 PR), Desetnik – 25 PR
Zahtevane delovne izkušnje
Vojak I – 3 mesece delovnih izkušenj.
Desetnik – 3 ali 6 mesecev delovnih izkušenj; za
nekatera delovna mesta tudi 1 leto delovnih izkušenj.
Zahtevana dodatna znanja
Pogoj za vojaka I je vozniško dovoljenje kategorije B
in željeno dovoljenje kategorije C. Željeno je znanje iz
prve pomoči. Zahteva se osnovno vojaško strokovno

TOČKE
/

/
/

100

40
140

/
/
80
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Obnavljanje znanja in sposobnosti

usposabljanje, tuj jezik. Pogoj za desetnika je LIZ
TNKZP in vozniško dovoljenje kategorije B ter
pogosto tudi kategorije C. Za nekatere je pogoj tudi
ADR - certifikat o usposobljenosti voznikov motornih
vozil za prevoz nevarnega blaga. Željeno je, če se
opravi preizkus usposobljenosti delavcev za ravnajo z
nevarnimi snovmi. Za nekatere je pogoj tudi preizkus
usposobljenosti za pridobitev pooblastil po ZObr.
Zahteva
se
osnovno
vojaško
strokovno
usposabljanje, tuj jezik.
Zahtevna poklicna znanja
40
SKUPAJ TOČK 120

ODGOVORNOST
POLICIST SR (šifra DM: CO35003, 70953, 70957 plačna podskupina C03)
TOČKE
Odgovornosti za
- varovanje življenja, osebne varnosti in premoženja
140
rezultate lastnega
- natančno, strokovno, moralno in zakonito izvajanje vseh
dela
postopkov,
- pisanje kazenskih ovadb in opravljanje prekrškovnega organa v
skladu s predpisi,
- spoštljivo in mirno ter človeško vzpostavljanje in ohranjanje stika
z obravnavanimi v postopku,
- gospodarno ravnanje z delovno opremo in ostalimi materiali.
Sprejemanje
- velika samostojnost pri odločanju o načinih in postopkih
odločitev, nadzor,
opravljanja dela,
možne posledice
- zelo pogosto se morajo takoj odločati in zato ni časa za
premislek in posvetovanja, kar povečuje stopnjo odgovornosti,
- verjetnost in pogostost morebitne moralne in materialne škode
sta zelo veliki, kontrola ni mogoča.
Odgovornosti za
- da
40
opravljanje nalog
zunaj delovnega
časa
SKUPAJ TOČKE 180
PRAVOSODNI POLICIST (šifra DM: C065006, 2245, 5140, 4127, plačna podskupina C06)
Odgovornosti za
- varovanje zaprtih oseb in objektov,
rezultate lastnega
- natančno, strokovno, moralno in zakonito izvajanje vseh
dela
postopkov,
- preprečevanje in odkrivanje kaznivih dejanj v zaporu,
- spoštljivo in mirno ter človeško vzpostavljanje in ohranjanje stika
z zaprtimi osebami,

TOČKE
88
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Sprejemanje
odločitev, nadzor,
možne posledice

Odgovornosti za
opravljanje nalog
zunaj delovnega
časa

- pravočasno ukrepanje,
- gospodarno ravnanje z delovno opremo in ostalimi materiali
- pogosto ne sprejema samostojnih odločitev o načinih in
postopkih opravljanja dela, ker upošteva navodila,
- občasno se morajo takoj odločati in ni časa za premislek in
posvetovanja,
- verjetnost in pogostost morebitne moralne in materialne škode
sta zelo veliki, kontrola ni mogoča.
- ne

0

SKUPAJ TOČKE 88

CARINIK (šifra DM: C055001, 3122 in druga DM v TR V, plačna podskupina C05)
Odgovornosti za
- natančno, strokovno, moralno in zakonito izvajanje vseh
rezultate lastnega
postopkov,
dela
- opravljanje prekrškovnega organa v skladu s predpisi pred izdajo
odločbe in izdajanje plačilnega naloga,
- pravilno obračunavanje obveznih dajatev in natančno carinjenje
blaga in trošarinskih izdelkov,
- spoštljivo in mirno ter človeško vzpostavljanje in ohranjanje stika
z ljudmi (strankami),
- gospodarno ravnanje z delovno opremo in ostalimi materiali
Sprejemanje
- občasno sprejema samostojne odločitve o načinih in postopkih
odločitev, nadzor,
opravljanja dela,
možne posledice
- pogosto se morajo takoj odločati in zato ni časa za premislek in
posvetovanja, kar povečuje stopnjo odgovornosti,
- verjetnost in pogostost morebitne moralne in materialne škode
sta zelo veliki, kontrola ni mogoča.
Odgovornosti za
- ne
opravljanje nalog
zunaj delovnega
časa
SKUPAJ TOČKE

TOČKE
88

GASILEC (šifra DM: IO15003 in druga DM v TR V, plačna podskupina I01)
Odgovornosti za
- gašenje požarov, reševanje življenja ljudi, osebne varnosti in
rezultate lastnega
premoženja,
dela
- reševanje ljudi iz nezgodnih okoliščin in izvajanje zaščite in
reševanja pri požarih, naravnih in drugih nesrečah,
- izvajanje požarne straže pri nevarnih delih in zahtevnih javnih
prireditvah,

TOČKE
88

0

88
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Sprejemanje
odločitev, nadzor,
možne posledice

Odgovornosti za
opravljanje nalog
zunaj delovnega
časa

- vzdrževanje opreme, naprav in objektov,
- spoštljivo in mirno ter človeško vzpostavljanje in ohranjanje stika
z ljudmi,
- gospodarno ravnanje z delovno opremo in ostalimi materiali.
- pogosto ne sprejema samostojnih odločitev o načinih in
postopkih opravljanja dela, ker upošteva navodila,
- občasno se morajo takoj odločati in ni časa za premislek in
posvetovanja,
- verjetnost in pogostost morebitne moralne in materialne škode
sta zelo veliki, kontrola ni mogoča.
- da

SKUPAJ TOČKE

VOJAK (šifra DM: C045001, C045003, plačna podskupina C04)
Odgovornosti za
- varovanje življenja, osebne varnosti in premoženja
rezultate lastnega
- skrb ta lastno varnost in varnost sovojakov,
dela
- gospodarno ravnanje z orožjem, delovno opremo in ostalimi
materiali.
Sprejemanje
- pogosto ne sprejema samostojnih odločitev o načinih in
odločitev, nadzor,
postopkih opravljanja dela, ker upošteva navodila,
možne posledice
- občasno se morajo takoj odločati in ni časa za premislek in
posvetovanja,
- verjetnost in pogostost morebitne moralne in materialne škode
sta zelo veliki, kontrola ni mogoča.
Odgovornosti za
- ne
opravljanje nalog
zunaj delovnega
časa
SKUPAJ TOČKE

40

128

TOČKE
88

0

88
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NAPORI
UMSKI NAPOR
POLICIST SR (šifra DM: CO35003, 70953, 70957 plačna podskupina C03)
Programiranost dela
Stopnja 3 - delo je delno programirano
Sestavljenost nalog DM /naziva Naloge izhajajo iz vsebinskega področja dela in obsegajo
različne aktivnosti:
- preprečevanje, odkrivanje in preiskovanje kaznivih
dejanj in prekrškov,
- pisanje kazenskih ovadb,
- varovanje življenja ljudi in premoženja,
- izvajanje postopkov z osebami, ki so ilegalno prestopile
državno mejo,
- nadzor državne meje na zunanji meji EU,
- varovanje objektov, ki jih varuje policija,
- sodelovanje pri odpravi posledic nastale zaradi splošne
nevarnosti,
- nadzorovanje in urejanje prometa.
SKUPAJ TOČKE: 15
PRAVOSODNI POLICIST (šifra DM: C065006, 2245, 5140, 4127, plačna podskupina C06)
Programiranost dela
Stopnja 3 - delo je delno programirano
Sestavljenost nalog DM /naziva Naloge izhajajo iz vsebinskega področja dela in obsegajo
različne aktivnosti:
- varovanje zaprtih oseb in objektov,
- preprečevanje in odkrivanje kaznivih dejanj v zavodu,
- prevozi in spremljanje zaprtih oseb,
- sodelovanje pri ravnanju z zaprtimi osebami,
- vodenje enostavnejših upravnih postopkov s področja
izvrševanja kazenskih sankcij,
- priprava predlogov za uvedbo disciplinskih postopkov.
SKUPAJ TOČKE: 15

CARINIK (šifra DM: C055001, 3122 in druga DM v TR V, plačna podskupina C05)
Programiranost dela
Stopnja 3 - delo je delno programirano
Sestavljenost nalog DM /naziva Naloge izhajajo iz vsebinskega področja dela in obsegajo
različne aktivnosti:
- opravljanje nadzora nad vnosom, iznosom, tranzitom in
prenosom blaga v skladu s carinskimi in drugimi
predpisi,
- opravljanje nalog v zvezi s carinjenjem blaga in
gibanjem, skladiščenjem in proizvodnjo trošarinskih
izdelkov,
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Projekt delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.
Projekt se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020.
11 Prednostna os: Pravna država, izboljšanje institucionalnih zmogljivosti, učinkovita javna uprava, podpora razvoju NVO ter krepitev zmogljivosti socialnih
partnerjev.
11.2 Prednostna naložba: Krepitev zmogljivosti za vse zainteresirane strani, ki izvajajo politike na področju izobraževanja, vseživljenjskega učenja, usposabljanja
in zaposlovanja ter socialnih zadev, vključno s sektorskimi in teritorialnimi dogovori za spodbujanje reform na državni, regionalni in lokalni ravni
11.2.2 Specifični cilj: Krepitev usposobljenosti socialnih partnerjev v procesih socialnega dialoga, zlasti na področju politik trga dela in vseživljenjskega učenja.

SKUPAJ TOČKE: 15

- obračunavanje obveznih dajatev,
- odkrivanje in preprečevanje kršitev predpisov, za
izvajanje katerih je pristojna finančna uprava,
- vodenje prekrškovnega postopka pred izdajo odločbe o
prekršku in izdajanje plačilnega naloga,
- opravljanje drugih nalog in dejanj, določenih z zakonom
ter opravil, ki jih odredi nadrejeni.

GASILEC (šifra DM: IO15003 in druga DM v TR V, plačna podskupina I01)
Programiranost dela
Stopnja 3 - delo je delno programirano
Sestavljenost nalog DM /naziva Naloge izhajajo iz vsebinskega področja dela in obsegajo
različne aktivnosti:
- opravljanje gasilskih in drugih vozil, z vgrajenimi
prevoznimi in prenosnimi črpalkami in stroji ter
drugimi napravami in zaščitno reševalno opremo,
- gašenje požarov, reševanje ljudi in materialnih dobrin
ob naravnih in drugih nesrečah,
- razmeščanje in razporejanje opreme in vozil pri
odhodu in ob vrnitvi z intervencije,
- opravljanje storitvenih voženj z gasilskimi in drugimi
vozili,
- požarno straženje pri nevarnih delih in javnih
prireditvah,
- vzdrževanje gasilskih in drugih vozil in naprav,
- opravljanje vzdrževalnih del na napravah, opremi in
objektih,
- servisiranje gasilnih aparatov in opreme,
- sporočanje podatkov neposrednemu vodji o okvarah in
hibah vozil in naprav ugotovljenih pri obratovanju in
preizkušanju,
- izvajanje varnostnih in samozaščitnih ukrepov ter
ukrepov iz varstva pri delu,
- strokovno usposabljanje in izpopolnjevanje za
opravljanje gasilskih in drugih vozil s pripadajočimi
agregati ter usposabljanje za gasilsko tehniko,
- pridobivanje kondicijske sposobnosti za uspešno
opravljanje nalog,
- sodelovanje pri prikazih delovanja gasilnih naprav in
opreme za občane in druge,
- ustvarjanje ugleda poklicnega gasilstva in vzdrževanje
njegovih etičnih vrednot,
- vodenje evidence o vozilih in napravah, uporabljenih
na intervencijah,
27
Projekt delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.
Projekt se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020.
11 Prednostna os: Pravna država, izboljšanje institucionalnih zmogljivosti, učinkovita javna uprava, podpora razvoju NVO ter krepitev zmogljivosti socialnih
partnerjev.
11.2 Prednostna naložba: Krepitev zmogljivosti za vse zainteresirane strani, ki izvajajo politike na področju izobraževanja, vseživljenjskega učenja, usposabljanja
in zaposlovanja ter socialnih zadev, vključno s sektorskimi in teritorialnimi dogovori za spodbujanje reform na državni, regionalni in lokalni ravni
11.2.2 Specifični cilj: Krepitev usposobljenosti socialnih partnerjev v procesih socialnega dialoga, zlasti na področju politik trga dela in vseživljenjskega učenja.

SKUPAJ TOČKE: 15

- opravljanje drugih del v okviru delovnega mesta,
- opravljanje drugih nalog po navodilu direktorja.

VOJAK (šifra DM: C045001, C045003, plačna podskupina C04)
Programiranost dela
Stopnja 3 - delo je delno programirano
Sestavljenost nalog DM /naziva Naloge vojaka I izhajajo iz vsebinskega področja dela in
obsegajo različne aktivnosti:
- izvajanje enostavnih nalog z natančnimi navodili in
enostavnimi miselnimi procesi,
- izvajanje strokovnih nalog na področju dela,
- izvajanje vojaško strokovnih aktivnosti in postopkov.

SKUPAJ TOČKE: 15

Naloge desetnika izhajajo iz vsebinskega področja dela in
obsegajo različne aktivnosti:
- izvajanje vojaško strokovnih aktivnosti in postopkov,
- usposabljanje in urjenje za izvajanje nalog,
- nekateri tudi vodenijo skupine voznikov,
- zagotavljanje organizacije dela in metod dela.

PSIHIČNI NAPOR
POLICIST SR (šifra DM: CO35003, 70953, 70957 plačna podskupina C03)
Stiki
Stopnja zahtevnosti stika
Vrsta stika
(trajanje)
Državljani RS in tujci
Nezahtevni stiki
Občasni stiki
Delikventi, prestopniki, itd.
Zelo zahtevni stiki
Občasni stiki
Socialne in čustvene situacije
Stopnja SČ stresa
Vrste SČ stresa
(pogostost)
Prometne nesreče s smrtnimi
Zelo visoka
Občasno
žrtvami
Reševanje in prisostvovanje v
Visoka
Občasno
situacijah pretepov, prepirov,
groženj, podkupovanja
SKUPAJ TOČK

Točke
6
15
25
15
61

28
Projekt delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.
Projekt se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020.
11 Prednostna os: Pravna država, izboljšanje institucionalnih zmogljivosti, učinkovita javna uprava, podpora razvoju NVO ter krepitev zmogljivosti socialnih
partnerjev.
11.2 Prednostna naložba: Krepitev zmogljivosti za vse zainteresirane strani, ki izvajajo politike na področju izobraževanja, vseživljenjskega učenja, usposabljanja
in zaposlovanja ter socialnih zadev, vključno s sektorskimi in teritorialnimi dogovori za spodbujanje reform na državni, regionalni in lokalni ravni
11.2.2 Specifični cilj: Krepitev usposobljenosti socialnih partnerjev v procesih socialnega dialoga, zlasti na področju politik trga dela in vseživljenjskega učenja.

PRAVOSODNI POLICIST (šifra DM: C065006, 2245, 5140, 4127, plačna podskupina C06)
Stiki
Stopnja zahtevnosti stika
Vrsta stika
Točke
(trajanje)
Zaporniki
Zahtevni stiki
Pogosti stiki
15
Obiskovalci zapornikov in drugi
Nezahtevni stiki
Občasni stiki
6
obiskovalci zaporov
Socialne in čustvene situacije
Stopnja SČ stresa
Vrste SČ stresa
(pogostost)
Situacije s smrtnimi žrtvami in
Visoka
Občasno
15
pobegi iz zaporov
Reševanje in prisostvovanje v
Visoka
Občasno
15
situacijah podkupovanja,
pretepov, prepirov, groženj
SKUPAJ TOČK
51
CARINIK (šifra DM: C055001, 3122 in druga DM v TR V, plačna podskupina C05)
Stiki
Stopnja zahtevnosti stika
Vrsta stika
(trajanje)
Državljani RS in tujci (potniki,
Nezahtevni stiki
Pogosti stiki
špediterji,...)
Kršitelji, tihotapci in drugi.
Zahtevni stiki
Občasni stiki
Socialne in čustvene situacije
Stopnja SČ stresa
Vrste SČ stresa
(pogostost)
Prisostvovanje v situacijah v
Višja
Občasno
katerih živali trpijo zaradi slabih
pogojev ali so živali poginile
Prisostvovanje v situacijah
Višja
Občasno
podkupovanja, prepirov in
groženj
SKUPAJ TOČK
GASILEC (šifra DM: IO15003 in druga DM v TR V, plačna podskupina I01)
Stiki
Stopnja zahtevnosti stika
Vrsta stika
(trajanje)
Poškodovanci in udeleženci
Zahtevni stiki
Pogosti stiki
požarov in prometnih nesreč
Državljani RS (obiskovalci)
Nezahtevni stiki
Občasni stiki
Socialne in čustvene situacije
Stopnja SČ stresa
Vrste SČ stresa
(pogostost)
Situacije s smrtnimi žrtvami
Zelo visoka
Občasno
Reševanje in prisostvovanje v
Visoka
Pogosto
situacijah prometnih nesreč in

Točke
10
9
9
9
37

Točke
15
6
25
25
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Projekt delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.
Projekt se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020.
11 Prednostna os: Pravna država, izboljšanje institucionalnih zmogljivosti, učinkovita javna uprava, podpora razvoju NVO ter krepitev zmogljivosti socialnih
partnerjev.
11.2 Prednostna naložba: Krepitev zmogljivosti za vse zainteresirane strani, ki izvajajo politike na področju izobraževanja, vseživljenjskega učenja, usposabljanja
in zaposlovanja ter socialnih zadev, vključno s sektorskimi in teritorialnimi dogovori za spodbujanje reform na državni, regionalni in lokalni ravni
11.2.2 Specifični cilj: Krepitev usposobljenosti socialnih partnerjev v procesih socialnega dialoga, zlasti na področju politik trga dela in vseživljenjskega učenja.

hudih požarov ter naravnih
nesreč

SKUPAJ TOČK

VOJAK (šifra DM: C045001, C045003, plačna podskupina C04)
Stiki
Stopnja zahtevnosti stika
Vrsta stika
(trajanje)
Državljani RS in tujci
Nezahtevni stiki
Občasni stiki
Socialne in čustvene situacije

Stopnja SČ stresa

Situacije s smrtnimi žrtvami
Prisostvovanje in reševanje v
situacijah naravnih nesreč in
vojaške intervencije

Zelo visoka
Višja

Vrste SČ stresa
(pogostost)
Občasno
Občasno
SKUPAJ TOČK

71

Točke
6
6
25
9
46

FIZIČNI NAPOR
POLICIST SR (šifra DM: CO35003, 70953, 70957 plačna podskupina C03)
Oblika fizičnega napora
Stopnja zahtevnosti napora
Vrsta napora (trajanje)
Prisiljena drža telesa, sedenje v
Stopnja 2
Pogosti napori
policijskem vozilu, delo stoje
Uporaba fizičnega napora v
Stopnja 1
Občasni napori
obliki teka, uporabe fizične sile,
dvigovanje in nošenje težjih
bremen
SKUPAJ TOČK

Točke
18
7

25

PRAVOSODNI POLICIST (šifra DM: C065006, 2245, 5140, 4127, plačna podskupina C06)
Oblika fizičnega napora
Stopnja zahtevnosti napora
Vrsta napora (trajanje) Točke
Prisiljena drža telesa, sedenje v
Stopnja 1
Pogosti napori
11
vozilu, delo stoje
Uporaba fizičnega napora v
Stopnja 1
Občasni napori
7
obliki teka, uporabe fizične sile,
dvigovanje in nošenje težjih
bremen
SKUPAJ TOČK
18
CARINIK (šifra DM: C055001, 3122 in druga DM v TR V, plačna podskupina C05)
Oblika fizičnega napora
Stopnja zahtevnosti napora
Vrsta napora (trajanje)
Prisiljena drža telesa, delo stoje
Stopnja 1
Stalni napori

Točke
17
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Projekt delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.
Projekt se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020.
11 Prednostna os: Pravna država, izboljšanje institucionalnih zmogljivosti, učinkovita javna uprava, podpora razvoju NVO ter krepitev zmogljivosti socialnih
partnerjev.
11.2 Prednostna naložba: Krepitev zmogljivosti za vse zainteresirane strani, ki izvajajo politike na področju izobraževanja, vseživljenjskega učenja, usposabljanja
in zaposlovanja ter socialnih zadev, vključno s sektorskimi in teritorialnimi dogovori za spodbujanje reform na državni, regionalni in lokalni ravni
11.2.2 Specifični cilj: Krepitev usposobljenosti socialnih partnerjev v procesih socialnega dialoga, zlasti na področju politik trga dela in vseživljenjskega učenja.

Uporaba fizičnega napora v
obliki teka, uporabe fizične sile,
dvigovanje in nošenje težjih
bremen

Stopnja 1

Občasni napori

SKUPAJ TOČK

GASILEC (šifra DM: IO15003 in druga DM v TR V, plačna podskupina I01)
Oblika fizičnega napora
Stopnja zahtevnosti napora
Vrsta napora (trajanje)
Prisiljena drža telesa, delo stoje
Stopnja 1
Občasni napori
Uporaba fizičnega napora v
Stopnja 2
Pogosti napori
obliki teka, uporabe fizične sile,
dvigovanje in nošenje težjih
bremen
SKUPAJ TOČK

VOJAK (šifra DM: C045001, C045003, plačna podskupina C04)
Oblika fizičnega napora
Stopnja zahtevnosti napora
Vrsta napora (trajanje)
Prisiljena drža telesa, sedenje v
Stopnja 2
Pogosti napori
vozilu, delo stoje
Uporaba fizičnega napora v
Stopnja 2
Pogosti napori
obliki teka, uporabe fizične sile,
dvigovanje in nošenje težjih
bremen
SKUPAJ TOČK

7

24

Točke
7
18

25

Točke
18
18

36

VPLIVI OKOLJA
POLICIST SR (šifra DM: CO35003, 70953, 70957 plačna podskupina C03)
Oblika vpliva okolja
Stopnja zahtevnosti vpliva Vrsta vpliva (trajanje)
Neenakomeren delovni čas
Stopnja 3
Pogosti vplivi
(izmene, prazniki, itd.)
Izpostavljenost vremenskim
Stopnja 2
Pogosti vplivi
pogojem in pojavom, zdravju
škodljivim vplivom in okužbam ter
ostalim pritiskom
Prepoved članstva v političnih
Da
strankah (ustavna prepoved)

Točke
53
36

10
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Projekt delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.
Projekt se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020.
11 Prednostna os: Pravna država, izboljšanje institucionalnih zmogljivosti, učinkovita javna uprava, podpora razvoju NVO ter krepitev zmogljivosti socialnih
partnerjev.
11.2 Prednostna naložba: Krepitev zmogljivosti za vse zainteresirane strani, ki izvajajo politike na področju izobraževanja, vseživljenjskega učenja, usposabljanja
in zaposlovanja ter socialnih zadev, vključno s sektorskimi in teritorialnimi dogovori za spodbujanje reform na državni, regionalni in lokalni ravni
11.2.2 Specifični cilj: Krepitev usposobljenosti socialnih partnerjev v procesih socialnega dialoga, zlasti na področju politik trga dela in vseživljenjskega učenja.

Omejitve zaradi posebnosti
delovnega mesta (prepoved ali
omejitev stavke, dela)

Da

10
SKUPAJ TOČK

109

PRAVOSODNI POLICIST (šifra DM: C065006, 2245, 5140, 4127, plačna podskupina C06)
Oblika vpliva okolja
Stopnja zahtevnosti vpliva Vrsta vpliva (trajanje)
Točke
Neenakomeren delovni čas
Stopnja 3
Pogosti vplivi
53
(izmene, prazniki, itd.)
Izpostavljenost vremenskim
Stopnja 1
Občasni vplivi
14
pogojem in pojavom, zdravju
škodljivim vplivom in okužbam ter
ostalim pritiskom
Prepoved članstva v političnih
Ne
0
strankah (ustavna prepoved)
Omejitve zaradi posebnosti
Da
10
delovnega mesta (prepoved ali
omejitev stavke, dela)
SKUPAJ TOČK
77
CARINIK (šifra DM: C055001, 3122 in druga DM v TR V, plačna podskupina C05)
Oblika vpliva okolja
Stopnja zahtevnosti vpliva Vrsta vpliva (trajanje)
Točke
Neenakomeren delovni čas
Stopnja 2
Pogosti vplivi
36
(izmene, prazniki, itd.)
Izpostavljenost vremenskim
Stopnja 1
Pogosti vplivi
22
pogojem in pojavom, zdravju
škodljivim vplivom in okužbam ter
ostalim pritiskom
Prepoved članstva v političnih
Ne
0
strankah (ustavna prepoved)
Omejitve zaradi posebnosti
Da
10
delovnega mesta (prepoved ali
omejitev stavke, dela)
SKUPAJ TOČK
68
GASILEC (šifra DM: IO15003 in druga DM v TR V, plačna podskupina I01)
Oblika vpliva okolja
Stopnja zahtevnosti vpliva Vrsta vpliva (trajanje)
Neenakomeren delovni čas
Stopnja 3
Pogosti vplivi
(izmene, prazniki, itd.)
Izpostavljenost vremenskim
Stopnja 2
Pogosti vplivi
pogojem in pojavom, zdravju
škodljivim vplivom in okužbam ter
ostalim pritiskom
Prepoved članstva v političnih
Ne
strankah (ustavna prepoved)

Točke
53
36

0
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Projekt delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.
Projekt se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020.
11 Prednostna os: Pravna država, izboljšanje institucionalnih zmogljivosti, učinkovita javna uprava, podpora razvoju NVO ter krepitev zmogljivosti socialnih
partnerjev.
11.2 Prednostna naložba: Krepitev zmogljivosti za vse zainteresirane strani, ki izvajajo politike na področju izobraževanja, vseživljenjskega učenja, usposabljanja
in zaposlovanja ter socialnih zadev, vključno s sektorskimi in teritorialnimi dogovori za spodbujanje reform na državni, regionalni in lokalni ravni
11.2.2 Specifični cilj: Krepitev usposobljenosti socialnih partnerjev v procesih socialnega dialoga, zlasti na področju politik trga dela in vseživljenjskega učenja.

Omejitve zaradi posebnosti
delovnega mesta (prepoved ali
omejitev stavke, dela)

Ne

0
SKUPAJ TOČK

VOJAK (šifra DM: C045001, C045003, plačna podskupina C04)
Oblika vpliva okolja
Stopnja zahtevnosti vpliva Vrsta vpliva (trajanje)
Neenakomeren delovni čas
Stopnja 2
Občasni vplivi
(izmene, prazniki, itd.)
Izpostavljenost vremenskim
Stopnja 2
Pogosti vplivi
pogojem in pojavom, zdravju
škodljivim vplivom in okužbam ter
ostalim pritiskom
Prepoved članstva v političnih
Da
strankah (ustavna prepoved)
Omejitve zaradi posebnosti
Da
delovnega mesta (prepoved ali
omejitev stavke, dela)
SKUPAJ TOČK

89

Točke
22
36

10
10
78

SUMARNI PRIKAZ REZULTATOV VREDNOTENJ ZAHTEVNOSTI DELOVNIH MEST - TARIFNI RAZRED V

15
15

61
51

25
18

109
77

510
369

1.
5.

5
5
5

140
140
120

88
128
88

15
15
15

37
71
46

24
25
36

68
89
78

372
468
383

4.
2.
3.

Rangiranje po
zahtevnosti

180
88

Skupaj točk

120
120

Vplivi okolja

Fizični napor

5
5

Odgovornost

Psihični napor

Strokovna
usposobljenost

Umski napori

Policist SR
Pravosodni
policist
Carinik
Gasilec
Vojak

Tarifni razred

Delovno mesto

Točke
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Projekt delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.
Projekt se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020.
11 Prednostna os: Pravna država, izboljšanje institucionalnih zmogljivosti, učinkovita javna uprava, podpora razvoju NVO ter krepitev zmogljivosti socialnih
partnerjev.
11.2 Prednostna naložba: Krepitev zmogljivosti za vse zainteresirane strani, ki izvajajo politike na področju izobraževanja, vseživljenjskega učenja, usposabljanja
in zaposlovanja ter socialnih zadev, vključno s sektorskimi in teritorialnimi dogovori za spodbujanje reform na državni, regionalni in lokalni ravni
11.2.2 Specifični cilj: Krepitev usposobljenosti socialnih partnerjev v procesih socialnega dialoga, zlasti na področju politik trga dela in vseživljenjskega učenja.

4.2 VREDNOTENJE ZAHTEVNOSTI DELOVNIH MEST ZA TARIFNI RAZRED VI
STROKOVNA USPOSOBLJENOST
VIŠJI POLICIST (šifra DM: CO36003, 70905, 70901, 70912, plačna podskupina C03)
Zahtevana vrsta in raven
Višje strokovno izobraževanje/višja strokovna
izobrazbe
izobrazba policist (VSŠ), Višješolsko izobraževanje
(prejšnje)/višješolska izobrazba (prejšnja) policijski
inšpektor (raven VI)
Izhodiščni plačni razred
Višji policist III – 26 PR, Višji policist II – 27 PR, Višji
policist I – 28 PR
Zahtevane delovne izkušnje
Višji policist III 6 mesecev, Višji policist II 3 leta in 6
mesecev, Višji policist I 6 let in 6 mesecev
Zahtevana dodatna znanja
Obvezno usposabljanje za imenovanje v naziv, nekje
se zahteva tudi osnovno znanje jezika narodne
skupnosti
Obnavljanje znanja in sposobnosti Zahtevna poklicna znanja
SKUPAJ TOČK

TOČKE
/

VIŠJI PRAVOSODNI POLICIST (šifra DM: C066007, plačna podskupina C06)
Zahtevana vrsta in raven
Višje strokovno izobraževanje/višja strokovna
izobrazbe
izobrazba
(VSŠ),
Višješolsko
izobraževanje
(prejšnje)/višješolska izobrazba (prejšnja) (raven VI)
Izhodiščni plačni razred
Višji pravosodni policist III – 26 PR, Višji pravosodni
policist II – 27 PR, Višji pravosodni policist I – 28 PR
Zahtevane delovne izkušnje
Višji pravosodni policist III 6 mesecev, Višji
pravosodni policist II 3 leta in 6 mesecev, Višji
pravosodni policist I 6 let in 6 mesecev
Zahtevana dodatna znanja
Obvezno usposabljanje za imenovanje v naziv,
strokovni izpit po Zakonu o izvrševanju kazenskih
sankcij, ki vključuje tudi strokovni izpit iz upravnega
postopka, vozniški izpit B kategorije
Obnavljanje znanja in sposobnosti Zahtevna poklicna znanja
SKUPAJ TOČK

TOČKE
/

VIŠJI CARINIK (šifra DM: C056001, 3049 in druga DM v TR VI, plačna podskupina C05)
Zahtevana vrsta in raven
Višje strokovno izobraževanje/višja strokovna
izobrazbe
izobrazba
(VSŠ),
Višješolsko
izobraževanje
(prejšnje)/višješolska izobrazba (prejšnja) (raven VI)
Izhodiščni plačni razred
Višji carinik III – 26 PR, Višji carinik II – 27 PR, Višji
carinik I – 28 PR
Zahtevane delovne izkušnje
Višji carinik III 6 mesecev, Višji carinik II 3 leta in 6
mesecev, Višji carinik I 6 let in 6 mesecev

TOČKE
/

/
/
100
48
148

/
/
100

48
148

/
/
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Projekt delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.
Projekt se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020.
11 Prednostna os: Pravna država, izboljšanje institucionalnih zmogljivosti, učinkovita javna uprava, podpora razvoju NVO ter krepitev zmogljivosti socialnih
partnerjev.
11.2 Prednostna naložba: Krepitev zmogljivosti za vse zainteresirane strani, ki izvajajo politike na področju izobraževanja, vseživljenjskega učenja, usposabljanja
in zaposlovanja ter socialnih zadev, vključno s sektorskimi in teritorialnimi dogovori za spodbujanje reform na državni, regionalni in lokalni ravni
11.2.2 Specifični cilj: Krepitev usposobljenosti socialnih partnerjev v procesih socialnega dialoga, zlasti na področju politik trga dela in vseživljenjskega učenja.

Zahtevana dodatna znanja

Obnavljanje znanja in sposobnosti

Obvezno usposabljanje za imenovanje v naziv, 100
strokovni izpit iz upravnega postopka prve stopnje,
strokovni izpit po Zakonu o finančni upravi, preizkus
znanja za vodenje prekrškovnega postopka in izdajo
plačilnega naloga (nekje se zahteva tudi osnovno
raven znanja jezika narodne skupnosti - šifra DM
31162 oziroma višjo raven znanja jezika narodne
skupnosti – šifra DM 311419
Zahtevna poklicna znanja
48
SKUPAJ TOČK 148

NAMESTNIK VODJE GASILSKE IZMENE II (šifra DM: IO16015, plačna podskupina I01)
Zahtevana vrsta in raven
Višje strokovno izobraževanje/višja strokovna
izobrazbe
izobrazba
(VSŠ),
Višješolsko
izobraževanje
(prejšnje)/višješolska izobrazba (prejšnja) (raven VI)
Izhodiščni plačni razred
Namestnik vodje gasilske izmene II – 27 PR
Zahtevane delovne izkušnje
Namestnik vodje gasilske izmene II – 5 let delovnih
izkušenj v gasilski stroki
Zahtevana dodatna znanja
Opravljen predpisan izpit za poklicnega gasilca,
usposabljanje in izpopolnjevanje v gasilski stroki, izpit
B in C kategorije. Tečaj iz varnosti in zdravja pri delu.
Udeleževati se mora periodičnih pregledov
psihofizične sposobnosti.
Obnavljanje znanja in sposobnosti Zahtevna poklicna znanja
SKUPAJ TOČK

TOČKE
/

VIŠJI PODČASTNIK (šifra DM: C046001, 50974 in druga DM, plačna podskupina C04)
Zahtevana vrsta in raven
Višje strokovno izobraževanje/višja strokovna
izobrazbe
izobrazba
(VSŠ),
Višješolsko
izobraževanje
(prejšnje)/višješolska izobrazba (prejšnja) (raven VI)
Izhodiščni plačni razred
Višji štabni vodnik – 28 PR
Zahtevane delovne izkušnje
Višji podčastnik SE enotovni podčastnik – 7 let
delovnih izkušenj, Višji podčastnik SE za načrtovanje
– 7 let delovnih izkušenj
Zahtevana dodatna znanja
Željeno, da ima višji štabni tečaj za podčastnike, tečaj
za enotovnega podčastnika. Znanje tujega jezika.
Obnavljanje znanja in sposobnosti Zahtevna poklicna znanja
SKUPAJ TOČK

TOČKE
/

/
/
100

48
148

/
/
100
48
148

35
Projekt delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.
Projekt se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020.
11 Prednostna os: Pravna država, izboljšanje institucionalnih zmogljivosti, učinkovita javna uprava, podpora razvoju NVO ter krepitev zmogljivosti socialnih
partnerjev.
11.2 Prednostna naložba: Krepitev zmogljivosti za vse zainteresirane strani, ki izvajajo politike na področju izobraževanja, vseživljenjskega učenja, usposabljanja
in zaposlovanja ter socialnih zadev, vključno s sektorskimi in teritorialnimi dogovori za spodbujanje reform na državni, regionalni in lokalni ravni
11.2.2 Specifični cilj: Krepitev usposobljenosti socialnih partnerjev v procesih socialnega dialoga, zlasti na področju politik trga dela in vseživljenjskega učenja.

ODGOVORNOST
VIŠJI POLICIST (šifra DM: CO36003, 70905, 70901, 70912, plačna podskupina C03)
TOČKE
Odgovornosti za
- varovanje življenja, osebne varnosti in premoženja
168
rezultate lastnega
- natančno, strokovno, moralno in zakonito izvajanje vseh
dela
postopkov,
- pisanje kazenskih ovadb in opravljanje prekrškovnega organa v
skladu s predpisi,
- spoštljivo in mirno ter človeško vzpostavljanje in ohranjanje stika
z obravnavanimi v postopku,
- nadzorovanje in urejanje prometa,
- fizično in operativno nadzorovanje strank in opravljanje privedb
ter izvrševanje nalog o izvrševanju kazni
- gospodarno ravnanje z delovno opremo in ostalimi materiali.
Sprejemanje
- velika samostojnost pri odločanju o načinih in postopkih
odločitev, nadzor,
opravljanja dela,
možne posledice
- zelo pogosto se morajo takoj odločati in zato ni časa za
premislek in posvetovanja, kar povečuje stopnjo odgovornosti,
- verjetnost in pogostost morebitne moralne in materialne škode
sta zelo veliki, kontrola ni mogoča.
Odgovornosti za
- da
40
opravljanje nalog
zunaj delovnega
časa
SKUPAJ TOČKE 208
VIŠJI PRAVOSODNI POLICIST (šifra DM: C066007, plačna podskupina C06)
Odgovornosti za
- organizacija in izvedba zahtevnejših operativnih nalog,
rezultate lastnega
- organizacija, vodenje in nadzor varovanja v zavodu,
dela
- natančno, strokovno, moralno in zakonito izvajanje vseh
postopkov,
- preprečevanje in odkrivanje kaznivih dejanj v zaporu,
- spoštljivo in mirno ter človeško vzpostavljanje in ohranjanje stika
z zaprtimi osebami,
- pravočasno ukrepanje,
- gospodarno ravnanje z delovno opremo in ostalimi materiali
Sprejemanje
- pogosta samostojnost pri odločanju o načinih in postopkih
odločitev, nadzor,
opravljanja dela ob upoštevanju navodil,
možne posledice
- občasno se morajo takoj odločati in ni časa za premislek in
posvetovanja,
- verjetnost in pogostost morebitne moralne in materialne škode
sta zelo veliki, kontrola ni mogoča.
Odgovornosti za
- ne
opravljanje nalog

TOČKE
105

0
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Projekt delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.
Projekt se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020.
11 Prednostna os: Pravna država, izboljšanje institucionalnih zmogljivosti, učinkovita javna uprava, podpora razvoju NVO ter krepitev zmogljivosti socialnih
partnerjev.
11.2 Prednostna naložba: Krepitev zmogljivosti za vse zainteresirane strani, ki izvajajo politike na področju izobraževanja, vseživljenjskega učenja, usposabljanja
in zaposlovanja ter socialnih zadev, vključno s sektorskimi in teritorialnimi dogovori za spodbujanje reform na državni, regionalni in lokalni ravni
11.2.2 Specifični cilj: Krepitev usposobljenosti socialnih partnerjev v procesih socialnega dialoga, zlasti na področju politik trga dela in vseživljenjskega učenja.

zunaj delovnega
časa

SKUPAJ TOČKE 105

VIŠJI CARINIK (šifra DM: C056001, 3049 in druga DM v TR VI, plačna podskupina C05)
TOČKE
Odgovornosti za
- natančno, strokovno, moralno in zakonito izvajanje vseh
105
rezultate lastnega
postopkov,
dela
- opravljanje prekrškovnega organa v skladu s predpisi pred izdajo
odločbe in izdajanje plačilnega naloga,
- izvajanje zahtevnejšega obračunavanja obveznih dajatev in
povpračil s področja trošarin,
- izvajanje nadzora in kontrole pri trošarinskih zavezancih,
- vodenje prekrškovnega postopka pred izdajo odločbe o prekršku
in izdajanje plačilnega naloga,
- spoštljivo in mirno ter človeško vzpostavljanje in ohranjanje stika
z ljudmi (strankami),
- gospodarno ravnanje z delovno opremo in ostalimi materiali
Sprejemanje
- pogosto sprejema samostojne odločitve o načinih in postopkih
odločitev, nadzor,
opravljanja dela,
možne posledice
- pogosto se morajo takoj odločati in zato ni časa za premislek in
posvetovanja, kar povečuje stopnjo odgovornosti,
- verjetnost in pogostost morebitne moralne in materialne škode
sta zelo veliki, kontrola ni mogoča.
Odgovornosti za
- ne
0
opravljanje nalog
zunaj delovnega
časa
SKUPAJ TOČKE 105
NAMESTNIK VODJE GASILSKE IZMENE II (šifra DM: IO16015, plačna podskupina I01)
Odgovornosti za
- gašenje požarov, reševanje ljudi in premoženja, izvajanje
rezultate lastnega
preventivne dejavnosti na področju požarne varnosti,
dela
- vodenje povečanega gasilskega oddelka pri gašenju, zaščiti in
reševanju ter drugih intervencijah ter vodenje kondicijskih
priprav gasilcev,
- vodenje povečanega gasilskega oddelka pri izvajanju del s
področja protipožarne preventive,
- sodelovanje pri proučevanju nevarnosti za nastanek požarov,
naravnih in drugih nesreč ter taktike in strategije vključevanja
gasilcev in uporabe sredstev za uspešno gašenje in intervencije
pri reševanju ljudi in materialnih dobrin,

TOČKE
168
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Projekt delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.
Projekt se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020.
11 Prednostna os: Pravna država, izboljšanje institucionalnih zmogljivosti, učinkovita javna uprava, podpora razvoju NVO ter krepitev zmogljivosti socialnih
partnerjev.
11.2 Prednostna naložba: Krepitev zmogljivosti za vse zainteresirane strani, ki izvajajo politike na področju izobraževanja, vseživljenjskega učenja, usposabljanja
in zaposlovanja ter socialnih zadev, vključno s sektorskimi in teritorialnimi dogovori za spodbujanje reform na državni, regionalni in lokalni ravni
11.2.2 Specifični cilj: Krepitev usposobljenosti socialnih partnerjev v procesih socialnega dialoga, zlasti na področju politik trga dela in vseživljenjskega učenja.

Sprejemanje
odločitev, nadzor,
možne posledice

Odgovornosti za
opravljanje nalog
zunaj delovnega
časa

- izvajanje ukrepov varstva pri delu,
- vodenje gasilcev pri praktičnih in kondicijskih vajah,
- pomoč pri organiziranju in izvajanju strokovnega usposabljanja
gasilcev,
- pregledovanje gasilske opreme in orodja pred in po
intervencijah, poročanje o ugotovitvah in predlaganje
izpopolnitev,
- nadzorovanje dela v izmeni pri popravljanju opreme, vozil in
sredstev gasilske tehnike ter objektov,
- vodenje evidence o intervencijah ter izdelovanje požarnih
poročil,
- opravljanje administrativno tehničnih del v zvezi z vodenjem
izmene po nalogu vodje,
- opravljanje funkcij vodje izmene v njegovi odsotnosti ter
izvajanje drugih nalog delovnega mesta,
- spoštljivo in mirno ter človeško vzpostavljanje in ohranjanje stika
z ljudmi,
- gospodarno ravnanje z delovno opremo in ostalimi materiali.
- pogosta samostojnost pri odločanju o načinih in postopkih
opravljanja dela ob upoštevanju navodil,
- občasno se morajo takoj odločati in ni časa za premislek in
posvetovanja,
- verjetnost in pogostost morebitne moralne in materialne škode
sta zelo veliki, kontrola ni mogoča.
- da

40

SKUPAJ TOČKE 208

VIŠJI PODČASTNIK (šifra DM: C046001, 50974 in druga DM, plačna podskupina C04)
Odgovornosti za
- načrtovanje, usklajevanje, nadziranje in vodenje usposabljanja
rezultate lastnega
podčastnikov in vojakov,
dela
- samostojno opravljanje sestavljenih specialističnih nalog na
področju dela,
- izvajanje specialističnih usposabljanj,
- varovanje življenja, osebne varnosti in premoženja,
- skrb ta lastno varnost in varnost sovojakov,
- gospodarno ravnanje z orožjem, delovno opremo in ostalimi
materiali.
Sprejemanje
- občasna samostojnost pri odločanju o načinih in postopkih
odločitev, nadzor,
opravljanja dela ob upoštevanju navodil,
možne posledice
- občasno se morajo takoj odločati in ni časa za premislek in
posvetovanja,

TOČKE
105
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Projekt delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.
Projekt se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020.
11 Prednostna os: Pravna država, izboljšanje institucionalnih zmogljivosti, učinkovita javna uprava, podpora razvoju NVO ter krepitev zmogljivosti socialnih
partnerjev.
11.2 Prednostna naložba: Krepitev zmogljivosti za vse zainteresirane strani, ki izvajajo politike na področju izobraževanja, vseživljenjskega učenja, usposabljanja
in zaposlovanja ter socialnih zadev, vključno s sektorskimi in teritorialnimi dogovori za spodbujanje reform na državni, regionalni in lokalni ravni
11.2.2 Specifični cilj: Krepitev usposobljenosti socialnih partnerjev v procesih socialnega dialoga, zlasti na področju politik trga dela in vseživljenjskega učenja.

Odgovornosti za
opravljanje nalog
zunaj delovnega
časa

- verjetnost in pogostost morebitne moralne in materialne škode
sta zelo veliki, kontrola ni mogoča.
- ne

0

SKUPAJ TOČKE 105

NAPORI
UMSKI NAPOR
VIŠJI POLICIST (šifra DM: CO36003, 70905, 70901, 70912, plačna podskupina C03)
Programiranost dela
Stopnja 3 - delo je delno programirano
Sestavljenost nalog DM /naziva Naloge izhajajo iz vsebinskega področja dela in obsegajo
različne aktivnosti:
- izvajanje policijskih pooblastil,
- preprečevanje, odkrivanje in preiskovanje kaznivih
dejanj in prekrškov,
- nadzorovanje in urejanje prometa,
- varovanje javnih shodov in prireditev,
- vzdrževanje javnega reda in miru,
- pisanje kazenskih ovadb in opravljanje nalog
prekrškovnega organa v skladu s predpisi,
- varovanje življenja, osebne varnosti ljudi in premoženja,
- izvajanje postopkov z osebami, ki so ilegalno prestopile
državno mejo,
- nadziranje na mejnih prehodih in v notranjosti z
uporabo posebne tehnične opreme,
- načrtovanje, organiziranje in usklajevanje dela
sodelavcev,
- sodelovanje pri odpravi posledic nastale zaradi splošne
nevarnosti,
- vodenje in organiziranje dela patrulje,
- izvajanje represivnih in preventivnih nalog,
- opravljanje privedb, izvrševanje nalog o izvrševanju
nadomestnih kazni,
- sodelovanje z vodji policijskega okoliša pri organiziranju
in izvajanju preventivnih programov na področju
policijske postaje,
- sodelovanje s prebivalci zaradi pridobivanja informacij.
SKUPAJ TOČKE: 30

39
Projekt delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.
Projekt se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020.
11 Prednostna os: Pravna država, izboljšanje institucionalnih zmogljivosti, učinkovita javna uprava, podpora razvoju NVO ter krepitev zmogljivosti socialnih
partnerjev.
11.2 Prednostna naložba: Krepitev zmogljivosti za vse zainteresirane strani, ki izvajajo politike na področju izobraževanja, vseživljenjskega učenja, usposabljanja
in zaposlovanja ter socialnih zadev, vključno s sektorskimi in teritorialnimi dogovori za spodbujanje reform na državni, regionalni in lokalni ravni
11.2.2 Specifični cilj: Krepitev usposobljenosti socialnih partnerjev v procesih socialnega dialoga, zlasti na področju politik trga dela in vseživljenjskega učenja.

VIŠJI PRAVOSODNI POLICIST (šifra DM: C066007, plačna podskupina C06)
Programiranost dela
Stopnja 3 - delo je delno programirano
Sestavljenost nalog DM /naziva Naloge izhajajo iz vsebinskega področja dela in obsegajo
različne aktivnosti:
- organizacija in izvedba zahtevnejših operativnih nalog
pravosodnih policistov,
- organizacija, vodenje in nadzor varovanja v zavodu,
- pridobivanje informacij v zvezi z varnostnimi dogodki v
zaporu,
- preprečevanje in odkrivanje kaznivih dejanj v zavodu,
- prevozi in spremljanje zaprtih oseb,
- sodelovanje pri ravnanju z zaprtimi osebami,
- vodenje enostavnejših upravnih postopkov s področja
izvrševanja kazenskih sankcij,
- priprava predlogov za uvedbo disciplinskih postopkov,
- izdelava poročil in ocen, vodenje evidenc,
- poveljevanje pri porabi prisilnih sredstev večjega
obsega,
- obveščanje nadrejenih in policije o izrednih dogodkih.
SKUPAJ TOČKE: 18
VIŠJI CARINIK (šifra DM: C056001, 3049 in druga DM v TR VI, plačna podskupina C05)
Programiranost dela
Stopnja 3 - delo je delno programirano
Sestavljenost nalog DM /naziva Naloge izhajajo iz vsebinskega področja dela in obsegajo
različne aktivnosti:
- natančno, strokovno, moralno in zakonito izvajanje
vseh postopkov,
- izvajanje zahtevnejšega obračunavanja in povračil s
področja trošarin,
- izvajanje nadzora in kontrole pri trošarinskih
zavezancih,
- vodenje prekrškovnega postopka pred izdajo odločbe
o prekršku in izdajanje plačilnega naloga,
- izvajanje nalog v zvezi z okoljskimi dajatvami v
pristojnosti FURS.
SKUPAJ TOČKE: 18
NAMESTNIK VODJE GASILSKE IZMENE II (šifra DM: IO16015, plačna podskupina I01)
Programiranost dela
Stopnja 3 - delo je delno programirano
Sestavljenost nalog DM /naziva Naloge izhajajo iz vsebinskega področja dela in obsegajo
različne aktivnosti:
– gašenje požarov, reševanje ljudi in premoženja,
izvajanje preventivne dejavnosti na področju požarne
varnosti,
40
Projekt delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.
Projekt se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020.
11 Prednostna os: Pravna država, izboljšanje institucionalnih zmogljivosti, učinkovita javna uprava, podpora razvoju NVO ter krepitev zmogljivosti socialnih
partnerjev.
11.2 Prednostna naložba: Krepitev zmogljivosti za vse zainteresirane strani, ki izvajajo politike na področju izobraževanja, vseživljenjskega učenja, usposabljanja
in zaposlovanja ter socialnih zadev, vključno s sektorskimi in teritorialnimi dogovori za spodbujanje reform na državni, regionalni in lokalni ravni
11.2.2 Specifični cilj: Krepitev usposobljenosti socialnih partnerjev v procesih socialnega dialoga, zlasti na področju politik trga dela in vseživljenjskega učenja.

SKUPAJ TOČKE: 18

– vodenje povečanega gasilskega oddelka pri gašenju,
zaščiti in reševanju ter drugih intervencijah ter
vodenje kondicijskih priprav gasilcev,
– vodenje povečanega gasilskega oddelka pri izvajanju
del s področja protipožarne preventive,
– sodelovanje pri proučevanju nevarnosti za nastanek
požarov, naravnih in drugih nesreč ter taktike in
strategije vključevanja gasilcev in uporabe sredstev za
uspešno gašenje in intervencije pri reševanju ljudi in
materialnih dobrin,
– izvajanje ukrepov varstva pri delu,
– vodenje gasilcev pri praktičnih in kondicijskih vajah,
– pomoč pri organiziranju in izvajanju strokovnega
usposabljanja gasilcev,
– pregledovanje gasilske opreme in orodja pred in po
intervencijah, poročanje o ugotovitvah in predlaganje
izpopolnitev,
– nadzorovanje dela v izmeni pri popravljanju opreme,
vozil in sredstev gasilske tehnike ter objektov,
– vodenje evidence o intervencijah ter izdelovanje
požarnih poročil,
– opravljanje administrativno tehničnih del v zvezi z
vodenjem izmene po nalogu vodje,
– opravljanje funkcij vodje izmene v njegovi odsotnosti
ter izvajanje drugih nalog delovnega mesta,
– opravljanje drugih nalog v okviru delovnega mesta,
– opravljanje drugih nalog po navodilu direktorja.

VIŠJI PODČASTNIK (šifra DM: C046001, 50974 in druga DM, plačna podskupina C04)
Programiranost dela
Stopnja 3 - delo je delno programirano
Sestavljenost nalog DM /naziva Naloge izhajajo iz vsebinskega področja dela in obsegajo
različne aktivnosti:
- izvajanje specialističnih usposabljanj,
- načrtovanje, usklajevanje, nadziranje in vodenje
usposabljanja podčastnikov in vojakov,
- opravljanje sestavljenih specialističnih nalog na
področju dela,
- samostojno opravljanje specialističnih nalog.
SKUPAJ TOČKE: 18
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Projekt delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.
Projekt se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020.
11 Prednostna os: Pravna država, izboljšanje institucionalnih zmogljivosti, učinkovita javna uprava, podpora razvoju NVO ter krepitev zmogljivosti socialnih
partnerjev.
11.2 Prednostna naložba: Krepitev zmogljivosti za vse zainteresirane strani, ki izvajajo politike na področju izobraževanja, vseživljenjskega učenja, usposabljanja
in zaposlovanja ter socialnih zadev, vključno s sektorskimi in teritorialnimi dogovori za spodbujanje reform na državni, regionalni in lokalni ravni
11.2.2 Specifični cilj: Krepitev usposobljenosti socialnih partnerjev v procesih socialnega dialoga, zlasti na področju politik trga dela in vseživljenjskega učenja.

PSIHIČNI NAPOR
VIŠJI POLICIST (šifra DM: CO36003, 70905, 70901, 70912, plačna podskupina C03)
Stiki
Stopnja zahtevnosti stika
Vrsta stika
(trajanje)
Državljani RS in tujci
Nezahtevni stiki
Občasni stiki
Delikventi, prestopniki, itd.
Zelo zahtevni stiki
Pogosti stiki
Socialne in čustvene situacije
Stopnja SČ stresa
Vrste SČ stresa
(pogostost)
Prometne nesreče s smrtnimi
Zelo visoka
Občasno
žrtvami
Reševanje in prisostvovanje v
Visoka
Občasno
situacijah pretepov, prepirov,
groženj, podkupovanja
SKUPAJ TOČK

Točke
6
25
25
15
71

VIŠJI PRAVOSODNI POLICIST (šifra DM: C066007, plačna podskupina C06)
Stiki
Stopnja zahtevnosti stika
Vrsta stika
Točke
(trajanje)
Zaporniki
Zahtevni stiki
Pogosti stiki
15
Obiskovalci zapornikov in drugi
Nezahtevni stiki
Občasni stiki
6
obiskovalci zaporov
Socialne in čustvene situacije
Stopnja SČ stresa
Vrste SČ stresa
(pogostost)
Situacije s smrtnimi žrtvami in
Zelo visoka
Občasno
25
pobegi iz zaporov
Reševanje in prisostvovanje v
Visoka
Občasno
15
situacijah podkupovanja,
pretepov, prepirov, groženj
SKUPAJ TOČK
61
VIŠJI CARINIK (šifra DM: C056001, 3049 in druga DM v TR VI, plačna podskupina C05)
Stiki
Stopnja zahtevnosti stika
Vrsta stika
Točke
(trajanje)
Državljani RS in tujci (potniki,
Nezahtevni stiki
Pogosti stiki
10
špediterji,...)
Kršitelji, tihotapci in drugi.
Zahtevni stiki
Občasni stiki
9
Socialne in čustvene situacije
Stopnja SČ stresa
Vrste SČ stresa
(pogostost)
Prisostvovanje v situacijah v
Višja
Občasno
9
katerih živali trpijo zaradi slabih
pogojev ali so živali poginile
Prisostvovanje v situacijah
Višja
Občasno
9
podkupovanja, prepirov in
groženj
SKUPAJ TOČK
37
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Projekt delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.
Projekt se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020.
11 Prednostna os: Pravna država, izboljšanje institucionalnih zmogljivosti, učinkovita javna uprava, podpora razvoju NVO ter krepitev zmogljivosti socialnih
partnerjev.
11.2 Prednostna naložba: Krepitev zmogljivosti za vse zainteresirane strani, ki izvajajo politike na področju izobraževanja, vseživljenjskega učenja, usposabljanja
in zaposlovanja ter socialnih zadev, vključno s sektorskimi in teritorialnimi dogovori za spodbujanje reform na državni, regionalni in lokalni ravni
11.2.2 Specifični cilj: Krepitev usposobljenosti socialnih partnerjev v procesih socialnega dialoga, zlasti na področju politik trga dela in vseživljenjskega učenja.

NAMESTNIK VODJE GASILSKE IZMENE II (šifra DM: IO16015, plačna podskupina I01)
Stiki
Stopnja zahtevnosti stika
Vrsta stika
Točke
(trajanje)
Poškodovanci in udeleženci
Zahtevni stiki
Pogosti stiki
15
požarov in prometnih nesreč
Državljani RS (obiskovalci)
Nezahtevni stiki
Občasni stiki
6
Socialne in čustvene situacije
Stopnja SČ stresa
Vrste SČ stresa
(pogostost)
Situacije s smrtnimi žrtvami
Zelo visoka
Občasno
25
Reševanje in prisostvovanje v
Visoka
Pogosto
25
situacijah prometnih nesreč in
hudih požarov ter naravnih
nesreč
SKUPAJ TOČK
71
VIŠJI PODČASTNIK (šifra DM: C046001, 50974 in druga DM, plačna podskupina C04)
Stiki
Stopnja zahtevnosti stika
Vrsta stika
Točke
(trajanje)
Državljani RS in tujci
Nezahtevni stiki
Občasni stiki
6
6
Socialne in čustvene situacije
Stopnja SČ stresa
Vrste SČ stresa
(pogostost)
Situacije s smrtnimi žrtvami
Zelo visoka
Občasno
25
Prisostvovanje in reševanje v
Visoka
Občasno
15
situacijah naravnih nesreč in
vojaške intervencije
SKUPAJ TOČK
52

FIZIČNI NAPOR
VIŠJI POLICIST (šifra DM: CO36003, 70905, 70901, 70912, plačna podskupina C03)
Oblika fizičnega napora
Stopnja zahtevnosti napora
Vrsta napora (trajanje)
Prisiljena drža telesa, sedenje v
Stopnja 2
Pogosti napori
policijskem vozilu, delo stoje
Uporaba fizičnega napora v
Stopnja 1
Občasni napori
obliki teka, uporabe fizične sile,
dvigovanje in nošenje težjih
bremen
SKUPAJ TOČK

Točke
18
7

25
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Projekt delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.
Projekt se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020.
11 Prednostna os: Pravna država, izboljšanje institucionalnih zmogljivosti, učinkovita javna uprava, podpora razvoju NVO ter krepitev zmogljivosti socialnih
partnerjev.
11.2 Prednostna naložba: Krepitev zmogljivosti za vse zainteresirane strani, ki izvajajo politike na področju izobraževanja, vseživljenjskega učenja, usposabljanja
in zaposlovanja ter socialnih zadev, vključno s sektorskimi in teritorialnimi dogovori za spodbujanje reform na državni, regionalni in lokalni ravni
11.2.2 Specifični cilj: Krepitev usposobljenosti socialnih partnerjev v procesih socialnega dialoga, zlasti na področju politik trga dela in vseživljenjskega učenja.

VIŠJI PRAVOSODNI POLICIST (šifra DM: C066007, plačna podskupina C06)
Oblika fizičnega napora
Stopnja zahtevnosti napora
Vrsta napora (trajanje)
Prisiljena drža telesa, sedenje v
Stopnja 1
Pogosti napori
vozilu, delo stoje
Uporaba fizičnega napora v
Stopnja 1
Občasni napori
obliki teka, uporabe fizične sile,
dvigovanje in nošenje težjih
bremen
SKUPAJ TOČK

Točke
11
7

18

VIŠJI CARINIK (šifra DM: C056001, 3049 in druga DM v TR VI, plačna podskupina C05)
Oblika fizičnega napora
Stopnja zahtevnosti napora
Vrsta napora (trajanje) Točke
Prisiljena drža telesa, delo stoje
Stopnja 1
Stalni napori
17
Uporaba fizičnega napora v
Stopnja 1
Občasni napori
7
obliki teka, uporabe fizične sile,
dvigovanje in nošenje težjih
bremen
SKUPAJ TOČK
24
NAMESTNIK VODJE GASILSKE IZMENE II (šifra DM: IO16015, plačna podskupina I01)
Oblika fizičnega napora
Stopnja zahtevnosti napora
Vrsta napora (trajanje) Točke
Prisiljena drža telesa, delo stoje
Stopnja 1
Občasni napori
7
Uporaba fizičnega napora v
Stopnja 2
Pogosti napori
18
obliki teka, uporabe fizične sile,
dvigovanje in nošenje težjih
bremen
SKUPAJ TOČK
25
VIŠJI PODČASTNIK (šifra DM: C046001, 50974 in druga DM, plačna podskupina C04)
Oblika fizičnega napora
Stopnja zahtevnosti napora
Vrsta napora (trajanje) Točke
Prisiljena drža telesa, sedenje v
Stopnja 1
Občasni napori
7
vozilu, delo stoje
Uporaba fizičnega napora v
Stopnja 2
Pogosti napori
18
obliki teka, uporabe fizične sile,
dvigovanje in nošenje težjih
bremen
SKUPAJ TOČK
25
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Projekt delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.
Projekt se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020.
11 Prednostna os: Pravna država, izboljšanje institucionalnih zmogljivosti, učinkovita javna uprava, podpora razvoju NVO ter krepitev zmogljivosti socialnih
partnerjev.
11.2 Prednostna naložba: Krepitev zmogljivosti za vse zainteresirane strani, ki izvajajo politike na področju izobraževanja, vseživljenjskega učenja, usposabljanja
in zaposlovanja ter socialnih zadev, vključno s sektorskimi in teritorialnimi dogovori za spodbujanje reform na državni, regionalni in lokalni ravni
11.2.2 Specifični cilj: Krepitev usposobljenosti socialnih partnerjev v procesih socialnega dialoga, zlasti na področju politik trga dela in vseživljenjskega učenja.

VPLIVI OKOLJA
VIŠJI POLICIST (šifra DM: CO36003, 70905, 70901, 70912, plačna podskupina C03)
Oblika vpliva okolja
Stopnja zahtevnosti vpliva Vrsta vpliva (trajanje)
Neenakomeren delovni čas
Stopnja 3
Pogosti vplivi
(izmene, prazniki, itd.)
Izpostavljenost vremenskim
Stopnja 2
Pogosti vplivi
pogojem in pojavom, zdravju
škodljivim vplivom in okužbam ter
ostalim pritiskom
Prepoved članstva v političnih
Da
strankah (ustavna prepoved)
Omejitve zaradi posebnosti
Da
delovnega mesta (prepoved ali
omejitev stavke, dela)
SKUPAJ TOČK
VIŠJI PRAVOSODNI POLICIST (šifra DM: C066007, plačna podskupina C06)
Oblika vpliva okolja
Stopnja zahtevnosti vpliva Vrsta vpliva (trajanje)
Neenakomeren delovni čas
Stopnja 3
Pogosti vplivi
(izmene, prazniki, itd.)
Izpostavljenost vremenskim
Stopnja 1
Občasni vplivi
pogojem in pojavom, zdravju
škodljivim vplivom in okužbam ter
ostalim pritiskom
Prepoved članstva v političnih
Ne
strankah (ustavna prepoved)
Omejitve zaradi posebnosti
Da
delovnega mesta (prepoved ali
omejitev stavke, dela)
SKUPAJ TOČK

Točke
53
36

10
10
109
Točke
53
14

0
10
77

VIŠJI CARINIK (šifra DM: C056001, 3049 in druga DM v TR VI, plačna podskupina C05)
Oblika vpliva okolja
Stopnja zahtevnosti vpliva Vrsta vpliva (trajanje)
Točke
Neenakomeren delovni čas
Stopnja 2
Pogosti vplivi
36
(izmene, prazniki, itd.)
Izpostavljenost vremenskim
Stopnja 1
Pogosti vplivi
22
pogojem in pojavom, zdravju
škodljivim vplivom in okužbam ter
ostalim pritiskom
Prepoved članstva v političnih
Ne
0
strankah (ustavna prepoved)
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Projekt delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.
Projekt se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020.
11 Prednostna os: Pravna država, izboljšanje institucionalnih zmogljivosti, učinkovita javna uprava, podpora razvoju NVO ter krepitev zmogljivosti socialnih
partnerjev.
11.2 Prednostna naložba: Krepitev zmogljivosti za vse zainteresirane strani, ki izvajajo politike na področju izobraževanja, vseživljenjskega učenja, usposabljanja
in zaposlovanja ter socialnih zadev, vključno s sektorskimi in teritorialnimi dogovori za spodbujanje reform na državni, regionalni in lokalni ravni
11.2.2 Specifični cilj: Krepitev usposobljenosti socialnih partnerjev v procesih socialnega dialoga, zlasti na področju politik trga dela in vseživljenjskega učenja.

Omejitve zaradi posebnosti
delovnega mesta (prepoved ali
omejitev stavke, dela)

Da

10
SKUPAJ TOČK

68

NAMESTNIK VODJE GASILSKE IZMENE II (šifra DM: IO16015, plačna podskupina I01)
Oblika vpliva okolja
Stopnja zahtevnosti vpliva Vrsta vpliva (trajanje)
Točke
Neenakomeren delovni čas
Stopnja 3
Pogosti vplivi
53
(izmene, prazniki, itd.)
Izpostavljenost vremenskim
Stopnja 2
Pogosti vplivi
36
pogojem in pojavom, zdravju
škodljivim vplivom in okužbam ter
ostalim pritiskom
Prepoved članstva v političnih
Ne
0
strankah (ustavna prepoved)
Omejitve zaradi posebnosti
Ne
0
delovnega mesta (prepoved ali
omejitev stavke, dela)
SKUPAJ TOČK
89
VIŠJI PODČASTNIK (šifra DM: C046001, 50974 in druga DM, plačna podskupina C04)
Oblika vpliva okolja
Stopnja zahtevnosti vpliva Vrsta vpliva (trajanje)
Točke
Neenakomeren delovni čas
Stopnja 2
Občasni vplivi
22
(izmene, prazniki, itd.)
Izpostavljenost vremenskim
Stopnja 2
Pogosti vplivi
36
pogojem in pojavom, zdravju
škodljivim vplivom in okužbam ter
ostalim pritiskom
Prepoved članstva v političnih
Da
10
strankah (ustavna prepoved)
Omejitve zaradi posebnosti
Da
10
delovnega mesta (prepoved ali
omejitev stavke, dela)
SKUPAJ TOČK
78
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Projekt delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.
Projekt se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020.
11 Prednostna os: Pravna država, izboljšanje institucionalnih zmogljivosti, učinkovita javna uprava, podpora razvoju NVO ter krepitev zmogljivosti socialnih
partnerjev.
11.2 Prednostna naložba: Krepitev zmogljivosti za vse zainteresirane strani, ki izvajajo politike na področju izobraževanja, vseživljenjskega učenja, usposabljanja
in zaposlovanja ter socialnih zadev, vključno s sektorskimi in teritorialnimi dogovori za spodbujanje reform na državni, regionalni in lokalni ravni
11.2.2 Specifični cilj: Krepitev usposobljenosti socialnih partnerjev v procesih socialnega dialoga, zlasti na področju politik trga dela in vseživljenjskega učenja.

SUMARNI PRIKAZ REZULTATOV VREDNOTENJ ZAHTEVNOSTI DELOVNIH MEST - TARIFNI RAZRED VI

30

71

25

109

591

1.

6

148

105

18

61

18

77

427

3.

6

148

105

18

37

24

68

400

5.

6

148

208

18

71

25

89

559

2.

6

148

105

18

52

25

78

426

4.

Rangiranje po
zahtevanosti

208

Skupaj točk

148

Vplivi okolja

Fizični napor

6

Odgovornost

Psihični napor

Strokovna
usposobljenost

Umski napori

Višji
policist
Višji
pravosodni
policist
Višji
carinik
Namestnik
vodje
gasilske
izmene II
Višji
podčastnik

Tarifni razred

Delovno mesto

Točke
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Projekt delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.
Projekt se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020.
11 Prednostna os: Pravna država, izboljšanje institucionalnih zmogljivosti, učinkovita javna uprava, podpora razvoju NVO ter krepitev zmogljivosti socialnih
partnerjev.
11.2 Prednostna naložba: Krepitev zmogljivosti za vse zainteresirane strani, ki izvajajo politike na področju izobraževanja, vseživljenjskega učenja, usposabljanja
in zaposlovanja ter socialnih zadev, vključno s sektorskimi in teritorialnimi dogovori za spodbujanje reform na državni, regionalni in lokalni ravni
11.2.2 Specifični cilj: Krepitev usposobljenosti socialnih partnerjev v procesih socialnega dialoga, zlasti na področju politik trga dela in vseživljenjskega učenja.

4.3 VREDNOTENJE ZAHTEVNOSTI DELOVNIH MEST ZA TARIFNI RAZRED VII/1
STROKOVNA USPOSOBLJENOST
POLICIJSKI INŠPEKTOR (šifra DM: CO37004, 70468, plačna podskupina C03)
Zahtevana vrsta in raven
Najmanj visokošolsko strokovno izobraževanje
izobrazbe
(prejšnje)/visokošolska strokovna izobrazba, najmanj
visokošolsko strokovno izobraževanje (prva
bolonjska stopnja)/visokošolska strokovna izobrazba
(prva bolonjska stopnja), najmanj visokošolsko
univerzitetno izobraževanje (prva bolonjska
stopnja)/visokošolska univerzitetna izobrazba (prva
bolonjska stopnja) (raven VII/1).
Izhodiščni plačni razred
Policijski inšpektor III – 30 PR, Policijski inšpektor II –
31 PR, Policijski inšpektor I – 33 PR
Zahtevane delovne izkušnje
Policijski inšpektor III 7 mesecev, Policijski inšpektor
II 3 leta in 7 mesecev, Policijski inšpektor I 6 let in 7
mesecev
Zahtevana dodatna znanja
Obvezno usposabljanje za imenovanje v naziv, izpit za
izvajanje policijskih pooblastil.
Obnavljanje znanja in sposobnosti Zahtevna poklicna znanja
SKUPAJ TOČK

TOČKE
/

VIŠJI POLICIJSKI INŠPEKTOR (šifra DM: CO37009, 70211, 70217, plačna podskupina C03)
Zahtevana vrsta in raven
Najmanj visokošolsko strokovno izobraževanje
izobrazbe
(prejšnje)/visokošolska strokovna izobrazba, najmanj
visokošolsko strokovno izobraževanje (prva
bolonjska stopnja)/visokošolska strokovna izobrazba
(prva bolonjska stopnja), najmanj visokošolsko
univerzitetno izobraževanje (prva bolonjska
stopnja)/visokošolska univerzitetna izobrazba (prva
bolonjska stopnja) (raven VII/1).
Izhodiščni plačni razred
Višji policijski inšpektor III – 36 PR, Višji policijski
inšpektor II – 38 PR, Višji policijski inšpektor I – 40 PR
Zahtevane delovne izkušnje
Višji policijski inšpektor III 4 dela, Višji policijski
inšpektor II 5 let, Višji policijski inšpektor I 6 let.
Zahtevana dodatna znanja
Obvezno usposabljanje za imenovanje v naziv, izpit za
izvajanje policijskih pooblastil.
Obnavljanje znanja in sposobnosti Zahtevna poklicna znanja
SKUPAJ TOČK

TOČKE
/

/
/
100
64
164

/
/
100
64
164
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Projekt delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.
Projekt se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020.
11 Prednostna os: Pravna država, izboljšanje institucionalnih zmogljivosti, učinkovita javna uprava, podpora razvoju NVO ter krepitev zmogljivosti socialnih
partnerjev.
11.2 Prednostna naložba: Krepitev zmogljivosti za vse zainteresirane strani, ki izvajajo politike na področju izobraževanja, vseživljenjskega učenja, usposabljanja
in zaposlovanja ter socialnih zadev, vključno s sektorskimi in teritorialnimi dogovori za spodbujanje reform na državni, regionalni in lokalni ravni
11.2.2 Specifični cilj: Krepitev usposobljenosti socialnih partnerjev v procesih socialnega dialoga, zlasti na področju politik trga dela in vseživljenjskega učenja.

KRIMINALISTIČNI INŠPEKTOR (šifra DM: CO37001, 72561, plačna podskupina C03)
Zahtevana vrsta in raven
Najmanj visokošolsko strokovno izobraževanje
izobrazbe
(prejšnje)/visokošolska strokovna izobrazba, najmanj
visokošolsko strokovno izobraževanje (prva
bolonjska stopnja)/visokošolska strokovna izobrazba
(prva bolonjska stopnja), najmanj visokošolsko
univerzitetno izobraževanje (prva bolonjska
stopnja)/visokošolska univerzitetna izobrazba (prva
bolonjska stopnja) (raven VII/1).
Izhodiščni plačni razred
Kriminalistični inšpektor III – 30 PR, Kriminalistični II
– 31 PR, Kriminalistični inšpektor I – 33 PR
Zahtevane delovne izkušnje
Kriminalistični inšpektor III 7 mesecev, Kriminalistični
inšpektor II 3 leta in 7 mesecev, Kriminalistični
inšpektor I 6 let in 7 mesecev
Zahtevana dodatna znanja
Obvezno usposabljanje za imenovanje v naziv, izpit za
izvajanje policijskih pooblastil.
Obnavljanje znanja in sposobnosti Zahtevna poklicna znanja
SKUPAJ TOČK

TOČKE
/

VIŠJI KRIMINALISTIČNI INŠPEKTOR (šifra DM: CO37007, 72362, plačna podskupina C03)
Zahtevana vrsta in raven
Najmanj visokošolsko strokovno izobraževanje
izobrazbe
(prejšnje)/visokošolska strokovna izobrazba, najmanj
visokošolsko strokovno izobraževanje (prva
bolonjska stopnja)/visokošolska strokovna izobrazba
(prva bolonjska stopnja), najmanj visokošolsko
univerzitetno izobraževanje (prva bolonjska
stopnja)/visokošolska univerzitetna izobrazba (prva
bolonjska stopnja) (raven VII/1).
Izhodiščni plačni razred
Višji kriminalistični inšpektor III – 36 PR, Višji
kriminalistični inšpektor II – 38 PR, Višji kriminalistični
inšpektor I – 40 PR
Zahtevane delovne izkušnje
Višji kriminalistični inšpektor III 4 dela, Višji
kriminalistični inšpektor II 5 let, Višji kriminalistični
inšpektor I 6 let.
Zahtevana dodatna znanja
Obvezno usposabljanje za imenovanje v naziv, izpit za
izvajanje policijskih pooblastil, osnovna raven znanja
angleškega ali nemškega jezika.
Obnavljanje znanja in sposobnosti Zelo zahtevna poklicna znanja
SKUPAJ TOČK

TOČKE
/

/
/
100
64
164

/
/
100
96
196

INŠPEKTOR V UIKS (šifra DM: C067019, 6177, plačna podskupina C06)
TOČKE
Zahtevana vrsta in raven
Najmanj visokošolsko strokovno izobraževanje /
izobrazbe
(prejšnje)/visokošolska strokovna izobrazba, najmanj
visokošolsko strokovno izobraževanje (prva
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Projekt delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.
Projekt se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020.
11 Prednostna os: Pravna država, izboljšanje institucionalnih zmogljivosti, učinkovita javna uprava, podpora razvoju NVO ter krepitev zmogljivosti socialnih
partnerjev.
11.2 Prednostna naložba: Krepitev zmogljivosti za vse zainteresirane strani, ki izvajajo politike na področju izobraževanja, vseživljenjskega učenja, usposabljanja
in zaposlovanja ter socialnih zadev, vključno s sektorskimi in teritorialnimi dogovori za spodbujanje reform na državni, regionalni in lokalni ravni
11.2.2 Specifični cilj: Krepitev usposobljenosti socialnih partnerjev v procesih socialnega dialoga, zlasti na področju politik trga dela in vseživljenjskega učenja.

Izhodiščni plačni razred
Zahtevane delovne izkušnje
Zahtevana dodatna znanja

Obnavljanje znanja in sposobnosti

bolonjska stopnja)/visokošolska strokovna izobrazba
(prva bolonjska stopnja), najmanj visokošolsko
univerzitetno izobraževanje (prva bolonjska
stopnja)/visokošolska univerzitetna izobrazba (prva
bolonjska stopnja) (raven VII/1).
Pravosodni policist svetovalec III – 30 PR, Pravosodni
policist svetovalec II – 31 PR, Pravosodni policist
svetovalec I – 33 PR
Pravosodni policist svetovalec III 7 mesecev,
Pravosodni policist svetovalec II 3 leta in 7 mesecev,
Pravosodni policist svetovalec I 6 let in 7 mesecev
Obvezno usposabljanje za imenovanje v naziv,
strokovni izpit po Zakonu o izvrševanju kazenskih
sankcij, ki vključuje tudi strokovni izpit iz upravnega
postopka, vozniški izpit B kategorije
Zahtevna poklicna znanja
SKUPAJ TOČK

VIŠJI INŠPEKTOR V UIKS (šifra DM: C067021, plačna podskupina C06) 1
Zahtevana vrsta in raven
Najmanj visokošolsko strokovno izobraževanje
izobrazbe
(prejšnje)/visokošolska strokovna izobrazba, najmanj
visokošolsko strokovno izobraževanje (prva
bolonjska stopnja)/visokošolska strokovna izobrazba
(prva bolonjska stopnja), najmanj visokošolsko
univerzitetno izobraževanje (prva bolonjska
stopnja)/visokošolska univerzitetna izobrazba (prva
bolonjska stopnja) (raven VII/1).
Izhodiščni plačni razred
Pravosodni policist višji svetovalec III – 36 PR
Pravosodni policist višji svetovalec II – 38 PR,
Pravosodni policist višji svetovalec I – 40 PR
Zahtevane delovne izkušnje
Pravosodni policist višji svetovalec III – 4 leta
Pravosodni policist višji svetovalec II – 5 let,
Pravosodni policist višji svetovalec I – 6 let
Zahtevana dodatna znanja
Obvezno usposabljanje za imenovanje v naziv,
strokovni izpit po Zakonu o izvrševanju kazenskih
sankcij, ki vključuje tudi strokovni izpit iz upravnega
postopka, vozniški izpit B kategorije
Obnavljanje znanja in sposobnosti Zahtevna poklicna znanja
SKUPAJ TOČK

/
/
100

64
164
TOČKE
/

/
/
100

64
164

Višji inšpektor v UIKS je v »Kolektivni pogodbi za državno upravo, uprave pravosodnih organov in uprave
samoupravnih lokalnih skupnosti – tarifni del« uvrščen v tarifni razred VII/2. Po podatkih izpisa iz sistema MFERAC
je »Višji inšpektor v UIKS« uvrščen v tarifni razred VII/1.
1
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Projekt delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.
Projekt se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020.
11 Prednostna os: Pravna država, izboljšanje institucionalnih zmogljivosti, učinkovita javna uprava, podpora razvoju NVO ter krepitev zmogljivosti socialnih
partnerjev.
11.2 Prednostna naložba: Krepitev zmogljivosti za vse zainteresirane strani, ki izvajajo politike na področju izobraževanja, vseživljenjskega učenja, usposabljanja
in zaposlovanja ter socialnih zadev, vključno s sektorskimi in teritorialnimi dogovori za spodbujanje reform na državni, regionalni in lokalni ravni
11.2.2 Specifični cilj: Krepitev usposobljenosti socialnih partnerjev v procesih socialnega dialoga, zlasti na področju politik trga dela in vseživljenjskega učenja.

FINANČNI INŠPEKTOR (šifra DM: C057014, plačna podskupina C05)
Zahtevana vrsta in raven
Najmanj visokošolsko strokovno izobraževanje
izobrazbe
(prejšnje)/visokošolska strokovna izobrazba, najmanj
visokošolsko strokovno izobraževanje (prva
bolonjska stopnja)/visokošolska strokovna izobrazba
(prva bolonjska stopnja), najmanj visokošolsko
univerzitetno izobraževanje (prva bolonjska
stopnja)/visokošolska univerzitetna izobrazba (prva
bolonjska stopnja) (raven VII/1).
Izhodiščni plačni razred
Finančni inšpektor III – 31 PR, Finančni inšpektor II –
33 PR, Finančni inšpektor I – 35 PR
Zahtevane delovne izkušnje
Finančni inšpektor III 7 mesecev, Finančni inšpektor II
3 leta in 7 mesecev, Finančni inšpektor I 6 let in 7
mesecev
Zahtevana dodatna znanja
Obvezno usposabljanje za imenovanje v naziv,
strokovni izpit iz upravnega postopka druge stopnje,
strokovni izpit po Zakonu o finančni upravi, preizkus
znanja za vodenje prekrškovnega postopka in izdajo
plačilnega naloga (nekje se zahteva tudi osnovno in
višjo raven znanja jezika narodne skupnosti)
Obnavljanje znanja in sposobnosti Zahtevna poklicna znanja
SKUPAJ TOČK

TOČKE
/

VIŠJI FINANČNI INŠPEKTOR (šifra DM: C057022, plačna podskupina C05) 2
Zahtevana vrsta in raven
Najmanj visokošolsko strokovno izobraževanje
izobrazbe
(prejšnje)/visokošolska strokovna izobrazba, najmanj
visokošolsko strokovno izobraževanje (prva
bolonjska stopnja)/visokošolska strokovna izobrazba
(prva bolonjska stopnja), najmanj visokošolsko
univerzitetno izobraževanje (prva bolonjska
stopnja)/visokošolska univerzitetna izobrazba (prva
bolonjska stopnja) (raven VII/1).
Izhodiščni plačni razred
Višji finančni inšpektor III – 38 PR, Višji finančni
inšpektor II – 40 PR, Višji finančni inšpektor I – 42 PR
Zahtevane delovne izkušnje
Višji finančni inšpektor III – 5 let, Višji finančni
inšpektor II – 6 let, Višji finančni inšpektor I – 7 let
Zahtevana dodatna znanja
Obvezno usposabljanje za imenovanje v naziv,
strokovni izpit iz upravnega postopka druge stopnje,
strokovni izpit po Zakonu o finančni upravi, preizkus
znanja za vodenje prekrškovnega postopka in izdajo
plačilnega naloga.

TOČKE
/

/
/
100

64
164

/
/
100

Višji finančni inšpektor je v »Kolektivni pogodbi za državno upravo, uprave pravosodnih organov in uprave
samoupravnih lokalnih skupnosti – tarifni del« uvrščen v tarifni razred VII/2. Po podatkih izpisa iz sistema MFERAC
je »Višji finančni inšpektor« uvrščen v tarifni razred VII/1.
2
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Projekt delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.
Projekt se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020.
11 Prednostna os: Pravna država, izboljšanje institucionalnih zmogljivosti, učinkovita javna uprava, podpora razvoju NVO ter krepitev zmogljivosti socialnih
partnerjev.
11.2 Prednostna naložba: Krepitev zmogljivosti za vse zainteresirane strani, ki izvajajo politike na področju izobraževanja, vseživljenjskega učenja, usposabljanja
in zaposlovanja ter socialnih zadev, vključno s sektorskimi in teritorialnimi dogovori za spodbujanje reform na državni, regionalni in lokalni ravni
11.2.2 Specifični cilj: Krepitev usposobljenosti socialnih partnerjev v procesih socialnega dialoga, zlasti na področju politik trga dela in vseživljenjskega učenja.

Obnavljanje znanja in sposobnosti

Zahtevna poklicna znanja

64
SKUPAJ TOČK 164

VODJA GASILSKE IZMENE I (šifra DM: IO17165, plačna podskupina I01)
Zahtevana vrsta in raven
Specializacija po višješolski izobrazbi (prejšnja),
izobrazbe
visokošolsko
strokovno
izobraževanje
(prejšnje)/visokošolska
strokovna
izobrazba,
visokošolsko strokovno izobraževanje (prva
bolonjska stopnja)/visokošolska strokovna izobrazba
(prva bolonjska stopnja), visokošolsko univerzitetno
izobraževanje (prva bolonjska stopnja)/visokošolska
univerzitetna izobrazba (prva bolonjska stopnja)
(raven VII/1).
Izhodiščni plačni razred
Vodja gasilske izmene I – 33 PR
Zahtevane delovne izkušnje
Vodja gasilske izmene I – 5 let delovnih izkušenj v
gasilski stroki
Zahtevana dodatna znanja
Opravljen predpisan izpit za poklicnega gasilca,
usposabljanje in izpopolnjevanje v gasilski stroki, izpit
B in C kategorije. Tečaj iz varnosti in zdravja pri delu.
Udeleževati se mora periodičnih pregledov
psihofizične sposobnosti.
Obnavljanje znanja in sposobnosti Zahtevna poklicna znanja
SKUPAJ TOČK

TOČKE
/

ČASTNIK (šifra DM: C047005, 53225, plačna podskupina C04)
Zahtevana vrsta in raven
Najmanj visokošolsko strokovno izobraževanje
izobrazbe
(prejšnje)/visokošolska strokovna izobrazba, najmanj
visokošolsko strokovno izobraževanje (prva
bolonjska stopnja)/visokošolska strokovna izobrazba
(prva bolonjska stopnja), najmanj visokošolsko
univerzitetno izobraževanje (prva bolonjska
stopnja)/visokošolska univerzitetna izobrazba (prva
bolonjska stopnja) (raven VII/1).
Izhodiščni plačni razred
Poročnik – 30 PR
Zahtevane delovne izkušnje
8 mesecev
Zahtevana dodatna znanja
Šola za častnika, tuj jezik. Želeno, da ima tečaj za
poveljnika voda. Opravi se preizkus usposobljenosti
za pridobitev pooblastil po ZObr.
Obnavljanje znanja in sposobnosti Zahtevna poklicna znanja
SKUPAJ TOČK

TOČKE
/

/
/
100

64
164

/
/
100
64
164

VISOKI PODČASTNIK (šifra DM: C047002, plačna podskupina C04)
TOČKE
Zahtevana vrsta in raven
Najmanj visokošolsko strokovno izobraževanje /
izobrazbe
(prejšnje)/visokošolska strokovna izobrazba, najmanj
52
Projekt delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.
Projekt se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020.
11 Prednostna os: Pravna država, izboljšanje institucionalnih zmogljivosti, učinkovita javna uprava, podpora razvoju NVO ter krepitev zmogljivosti socialnih
partnerjev.
11.2 Prednostna naložba: Krepitev zmogljivosti za vse zainteresirane strani, ki izvajajo politike na področju izobraževanja, vseživljenjskega učenja, usposabljanja
in zaposlovanja ter socialnih zadev, vključno s sektorskimi in teritorialnimi dogovori za spodbujanje reform na državni, regionalni in lokalni ravni
11.2.2 Specifični cilj: Krepitev usposobljenosti socialnih partnerjev v procesih socialnega dialoga, zlasti na področju politik trga dela in vseživljenjskega učenja.

Izhodiščni plačni razred
Zahtevane delovne izkušnje
Zahtevana dodatna znanja
Obnavljanje znanja in sposobnosti

visokošolsko strokovno izobraževanje (prva
bolonjska stopnja)/visokošolska strokovna izobrazba
(prva bolonjska stopnja), najmanj visokošolsko
univerzitetno izobraževanje (prva bolonjska
stopnja)/visokošolska univerzitetna izobrazba (prva
bolonjska stopnja) (raven VII/1).
Višji štabni praporščak – 38 PR
Visoki podčastnik (glavni podčastnik SV) – 14 let
delovnih izkušenj
Visoki tečaj za podčastnike, znanje tujega jezika.
Zahtevna poklicna znanja
SKUPAJ TOČK

/
/
100
64
164

ODGOVORNOST
POLICIJSKI INŠPEKTOR (šifra DM: CO37004, 70468, plačna podskupina C03)
TOČKE
Odgovornosti za
- načrtovanje, organiziranje, usklajevanje in kontroliranje dela
224
rezultate lastnega
področja,
dela
- sodelovanje pri preiskovanju hujših kaznivih dejanj, prometnih
nesreč in drugih nezgod,
- natančno, strokovno, moralno in zakonito izvajanje vseh
postopkov,
- opravljanje nalog prekrškovnega organa,
- spoštljivo in mirno ter človeško vzpostavljanje in ohranjanje stika
z obravnavanimi v postopku,
- sodelovanje pri izobraževanju delavcev policije in drugih,
- gospodarno ravnanje z delovno opremo in ostalimi materiali.
Sprejemanje
- velika samostojnost pri odločanju o načinih in postopkih
odločitev, nadzor,
opravljanja dela,
možne posledice
- pogosto se morajo takoj odločati in zato ni časa za premislek in
posvetovanja, kar povečuje stopnjo odgovornosti,
- verjetnost in pogostost morebitne moralne in materialne škode
sta veliki, kontrola ni mogoča.
Odgovornosti za
- da
40
opravljanje nalog
zunaj delovnega
časa
SKUPAJ TOČKE 264
VIŠJI POLICIJSKI INŠPEKTOR (šifra DM: CO37009, 70211, 70217, plačna podskupina C03)
Odgovornosti za
- pripravljanje informacij, poročil in analiz,
rezultate lastnega
- natančno, strokovno, moralno in zakonito izvajanje vseh
dela
postopkov,

TOČKE
224
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Projekt delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.
Projekt se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020.
11 Prednostna os: Pravna država, izboljšanje institucionalnih zmogljivosti, učinkovita javna uprava, podpora razvoju NVO ter krepitev zmogljivosti socialnih
partnerjev.
11.2 Prednostna naložba: Krepitev zmogljivosti za vse zainteresirane strani, ki izvajajo politike na področju izobraževanja, vseživljenjskega učenja, usposabljanja
in zaposlovanja ter socialnih zadev, vključno s sektorskimi in teritorialnimi dogovori za spodbujanje reform na državni, regionalni in lokalni ravni
11.2.2 Specifični cilj: Krepitev usposobljenosti socialnih partnerjev v procesih socialnega dialoga, zlasti na področju politik trga dela in vseživljenjskega učenja.

Sprejemanje
odločitev, nadzor,
možne posledice

Odgovornosti za
opravljanje nalog
zunaj delovnega
časa

- sodelovanje pri izobraževanju delavcev policije in drugih,
- izvajanje policijskih pooblastil in zagotavljanje strokovne pomoči
in izvajanje nadzora,
- spoštljivo in mirno ter človeško vzpostavljanje in ohranjanje stika
z obravnavanimi v postopku,
- opravljanje nalog prekrškovnega organa,
- usklajevanje nalog z drugimi državnimi organi,
- gospodarno ravnanje z delovno opremo in ostalimi materiali.
- samostojnost pri odločanju o načinih in postopkih opravljanja
dela,
- pogosto se morajo takoj odločati in zato ni časa za premislek in
posvetovanja, kar povečuje stopnjo odgovornosti,
- verjetnost in pogostost morebitne moralne in materialne škode
sta veliki, kontrola ni mogoča.
- da

40

SKUPAJ TOČKE 264

KRIMINALISTIČNI INŠPEKTOR (šifra DM: CO37001, 72561, plačna podskupina C03)
Odgovornosti za
- preprečevanje in odkrivanje kaznivih dejanj in storilcev,
rezultate lastnega
- sodelovanje pri izvajanju programov izpopolnjevanja in
dela
usposabljanja,
- izvajanje policijskih pooblastil,
- opravljanje ogledov hujših kaznivih dejanj, hišnih preiskav,
zahtevnejših privedb,
- sodelovanje pri sestavljanju kazenskih ovadb in pripravljanju
dokaznega gradiva,
- sodelovanje v kriminalističnih akcijah in drugih operativnih
obdelavah,
- izvajanje in sodelovanje pri izvajanju prikritih preiskovalnih
ukrepih,
- sodelovanje pri izvajanju preventivnih akcij,
- sodelovanje pri izobraževanju in usposabljanju,
- sodelovanje pri načrtovanju in izvedbi kriminalističnih akcij in
drugih operativnih nalog pri obravnavi najtežjih kaznivih dejanj,
- izvajanje nadzora,
- pripravljanje informacij, poročil in analiz ter predlaganje
ukrepov,
- natančno, strokovno, moralno in zakonito izvajanje vseh
postopkov,
- spoštljivo in mirno ter človeško vzpostavljanje in ohranjanje stika
z obravnavanimi v postopku,
- gospodarno ravnanje z delovno opremo in ostalimi materiali.

TOČKE
224
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Projekt delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.
Projekt se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020.
11 Prednostna os: Pravna država, izboljšanje institucionalnih zmogljivosti, učinkovita javna uprava, podpora razvoju NVO ter krepitev zmogljivosti socialnih
partnerjev.
11.2 Prednostna naložba: Krepitev zmogljivosti za vse zainteresirane strani, ki izvajajo politike na področju izobraževanja, vseživljenjskega učenja, usposabljanja
in zaposlovanja ter socialnih zadev, vključno s sektorskimi in teritorialnimi dogovori za spodbujanje reform na državni, regionalni in lokalni ravni
11.2.2 Specifični cilj: Krepitev usposobljenosti socialnih partnerjev v procesih socialnega dialoga, zlasti na področju politik trga dela in vseživljenjskega učenja.

Sprejemanje
odločitev, nadzor,
možne posledice

Odgovornosti za
opravljanje nalog
zunaj delovnega
časa

- velika samostojnost pri odločanju o načinih in postopkih
opravljanja dela,
- pogosto se morajo takoj odločati in zato ni časa za premislek in
posvetovanja, kar povečuje stopnjo odgovornosti,
- verjetnost in pogostost morebitne moralne in materialne škode
sta zelo veliki in je pomemben vpliv na rezultate.
- da

40

SKUPAJ TOČKE 264

VIŠJI KRIMINALISTIČNI INŠPEKTOR (šifra DM: CO37007, 72362, plačna podskupina C03)
Odgovornosti za
- opravljanje najzahtevnejših forenzičnih preiskav,
rezultate lastnega
- natančno, strokovno, moralno in zakonito izvajanje vseh
dela
postopkov,
- sodelovanje pri izobraževanju,
- sodelovanje pri ogledih, hišnih preiskavah in pripravljanje poročil
o preiskavah ter izvedenskih mnenj,
- opravljanje zahtevnih nalog v zvezi z odkrivanjem in
preiskovanjem kaznivih dejanj,
- sodelovanje pri pripravi dokaznega gradiva za sestavljanje
kazenskih ovadb,
- izvajanje policijskih pooblastil,
- spoštljivo in mirno ter človeško vzpostavljanje in ohranjanje stika
z obravnavanimi v postopku,
- gospodarno ravnanje z delovno opremo in ostalimi materiali.
Sprejemanje
- velika samostojnost pri odločanju o načinih in postopkih
odločitev, nadzor,
opravljanja dela,
možne posledice
- pogosto se morajo takoj odločati in zato ni časa za premislek in
posvetovanja, kar povečuje stopnjo odgovornosti,
- verjetnost in pogostost morebitne moralne in materialne škode
sta zelo veliki in je pomemben vpliv na rezultate.
Odgovornosti za
- da
opravljanje nalog
zunaj delovnega
časa
SKUPAJ TOČKE

INŠPEKTOR V UIKS (šifra DM: C067019, 6177, plačna podskupina C06)
Odgovornosti za
- priprava razporeda dela pravosodnih policistov,
rezultate lastnega
- organizacija in izvedba zahtevnejših operativnih nalog,
dela
- varovanje zaprtih oseb in objektov,

TOČKE
224

40

264
TOČKE
140
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Projekt delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.
Projekt se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020.
11 Prednostna os: Pravna država, izboljšanje institucionalnih zmogljivosti, učinkovita javna uprava, podpora razvoju NVO ter krepitev zmogljivosti socialnih
partnerjev.
11.2 Prednostna naložba: Krepitev zmogljivosti za vse zainteresirane strani, ki izvajajo politike na področju izobraževanja, vseživljenjskega učenja, usposabljanja
in zaposlovanja ter socialnih zadev, vključno s sektorskimi in teritorialnimi dogovori za spodbujanje reform na državni, regionalni in lokalni ravni
11.2.2 Specifični cilj: Krepitev usposobljenosti socialnih partnerjev v procesih socialnega dialoga, zlasti na področju politik trga dela in vseživljenjskega učenja.

Sprejemanje
odločitev, nadzor,
možne posledice

Odgovornosti za
opravljanje nalog
zunaj delovnega
časa

- natančno, strokovno, moralno in zakonito izvajanje vseh
postopkov,
- preprečevanje in odkrivanje kaznivih dejanj v zaporu,
- spoštljivo in mirno ter človeško vzpostavljanje in ohranjanje stika
z zaprtimi osebami,
- pravočasno ukrepanje,
- vodenje enostavnejših upravnih postopkov s področja kazenskih
sankcij,
- zbiranje različnih podatkov in informacij,
- priprava in vodenje disciplinskih postopkov za zapornike,
- poveljevanje pri porabi prisilnih sredstev večjega obsega,
- gospodarno ravnanje z delovno opremo in ostalimi materiali
- pogosta samostojnost pri odločanju o načinih in postopkih
opravljanja dela ob upoštevanju navodil,
- občasno se morajo takoj odločati in ni časa za premislek in
posvetovanja,
- verjetnost in pogostost morebitne moralne in materialne škode
sta zelo veliki, kontrola ni mogoča.
- ne

0

SKUPAJ TOČKE 140

VIŠJI INŠPEKTOR V UIKS (šifra DM: C067021, plačna podskupina C06)
Odgovornosti za
- spremljanje, analiziranje, proučevanje in ocenjevanje varnostih
rezultate lastnega
razmer, učinkovitosti in uspešnosti dela,
dela
- sodelovanje z zunanjimi institucijami ter priprava poročil,
- sodelovanje pri projektih in komisijah,
- spremljanje predpisov s področja opravljanja dejavnosti
varovanja,
- izdelava, dopolnjevanje načrta varovanja in nadzor nad njegovim
izvajanjem,
- analiziranje in nadziranje postopkov izvajanja pooblastil
pravosodnih policistov,
- sodelovanje pri ravnanju z zaprtimi osebami,
- vodenje in usklajevanje izbire in nakupa uniform,
- spremljanje in analiziranje izvajanja varovanja v zaporskih
sistemih drugih držav,
- sodelovanje pri pripravi predpisov s področja dela,
- samostojna priprava zahtevnih analiz, poročil in razvojnih
projektov s področja dela,
- preprečevanje in odkrivanje kaznivih dejanj v zaporu,
- natančno, strokovno, moralno in zakonito izvajanje vseh
postopkov,

TOČKE
140

56
Projekt delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.
Projekt se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020.
11 Prednostna os: Pravna država, izboljšanje institucionalnih zmogljivosti, učinkovita javna uprava, podpora razvoju NVO ter krepitev zmogljivosti socialnih
partnerjev.
11.2 Prednostna naložba: Krepitev zmogljivosti za vse zainteresirane strani, ki izvajajo politike na področju izobraževanja, vseživljenjskega učenja, usposabljanja
in zaposlovanja ter socialnih zadev, vključno s sektorskimi in teritorialnimi dogovori za spodbujanje reform na državni, regionalni in lokalni ravni
11.2.2 Specifični cilj: Krepitev usposobljenosti socialnih partnerjev v procesih socialnega dialoga, zlasti na področju politik trga dela in vseživljenjskega učenja.

Sprejemanje
odločitev, nadzor,
možne posledice

Odgovornosti za
opravljanje nalog
zunaj delovnega
časa

- spoštljivo in mirno ter človeško vzpostavljanje in ohranjanje stika
z zaprtimi osebami,
- gospodarno ravnanje z delovno opremo in ostalimi materiali.
- velika samostojnost pri odločanju o načinih in postopkih
opravljanja dela ob upoštevanju navodil,
- občasno se morajo takoj odločati in ni časa za premislek in
posvetovanja,
- verjetnost in pogostost morebitne moralne in materialne škode
sta veliki, kontrola ni mogoča.
- ne

0

SKUPAJ TOČKE 140

FINANČNI INŠPEKTOR (šifra DM: C057014, plačna podskupina C05)
TOČKE
Odgovornosti za
- natančno, strokovno, moralno in zakonito izvajanje vseh
140
rezultate lastnega
postopkov,
- izvajanje nadzora in kontrole pri trošarinskih zavezancih,
dela
- opravljanje posameznih dejavnj v postopku pred izdajo odločbe
v inšpekcijskih zadevah,
- opravljanje prekrškovnega organa v skladu s predpisi pred izdajo
odločbe in izdajanje plačilnega naloga,
- vodenje postopkov v zadevah obračunavanja in drugih zadev s
področja trošarin,
- vodenje upravnih postopkov v trošarinskih zadevah,
- izvajanje nalog v zvezi z okoljskimi dajatvami (FURS),
- spoštljivo in mirno ter človeško vzpostavljanje in ohranjanje stika
z ljudmi (strankami),
- gospodarno ravnanje z delovno opremo in ostalimi materiali
Sprejemanje
- pogosto sprejema samostojne odločitve o načinih in postopkih
odločitev, nadzor,
opravljanja dela,
možne posledice
- pogosto se morajo takoj odločati in ni časa za premislek in
posvetovanja, kar povečuje stopnjo odgovornosti,
- verjetnost in pogostost morebitne moralne in materialne škode
sta zelo veliki in obstaja vpliv na rezultate dela.
Odgovornosti za
- ne
0
opravljanje nalog
zunaj delovnega
časa
SKUPAJ TOČKE 140

57
Projekt delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.
Projekt se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020.
11 Prednostna os: Pravna država, izboljšanje institucionalnih zmogljivosti, učinkovita javna uprava, podpora razvoju NVO ter krepitev zmogljivosti socialnih
partnerjev.
11.2 Prednostna naložba: Krepitev zmogljivosti za vse zainteresirane strani, ki izvajajo politike na področju izobraževanja, vseživljenjskega učenja, usposabljanja
in zaposlovanja ter socialnih zadev, vključno s sektorskimi in teritorialnimi dogovori za spodbujanje reform na državni, regionalni in lokalni ravni
11.2.2 Specifični cilj: Krepitev usposobljenosti socialnih partnerjev v procesih socialnega dialoga, zlasti na področju politik trga dela in vseživljenjskega učenja.

VIŠJI FINANČNI INŠPEKTOR (šifra DM: C057022, plačna podskupina C05)
TOČKE
Odgovornosti za
- koordiniranje in sodelovanje pri izvajanju finančnega nadzora in
140
rezultate lastnega
kontrol,
dela
- pripravljanje navodil in pojasnil ter odgovorov uradom in
strankam,
- koordiniranje in usklajevanje dela med oddelkom in Upravo za
nadzor v zvezi z varnostjo in varstvom ter izvajanjem
mednarodnih aktivnosti na področju varnosti in varstva,
- sodelovanje pri pripravi pravnih aktov, navodil, pojasnil,
- obdelava zbranih informacij s področja varnosti in varstva za
potrebe analize tveganja,
- sodelovanje z institucijami EU na področju dela oddelka ter
sodelovanje z mednarodnimi organizacijami,
- opravljanje nadzora in nudenje pomoči pri kontroli nad delom
notranjih organizacijskih enot,
- pripravljanje strokovnih vsebin najzahtevnejših prepovedi in
omejitev in njihova priprava za praktično izvedbo in
informacijsko podporo,
- natančno, strokovno, moralno in zakonito izvajanje vseh
postopkov,
- spoštljivo in mirno ter človeško vzpostavljanje in ohranjanje stika
z ljudmi (strankami),
- gospodarno ravnanje z delovno opremo in ostalimi materiali.
Sprejemanje
- pogostost sprejemanja samostojnih odločitev o načinih in
odločitev, nadzor,
postopkih opravljanja dela,
možne posledice
- pogosto se morajo takoj odločati in ni veliko časa za premislek in
posvetovanja, kar povečuje stopnjo odgovornosti,
- verjetnost in pogostost morebitne moralne in materialne škode
sta zelo veliki in obstaja vpliv na rezultate dela.
Odgovornosti za
- ne
0
opravljanje nalog
zunaj delovnega
časa
SKUPAJ TOČKE 140

58
Projekt delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.
Projekt se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020.
11 Prednostna os: Pravna država, izboljšanje institucionalnih zmogljivosti, učinkovita javna uprava, podpora razvoju NVO ter krepitev zmogljivosti socialnih
partnerjev.
11.2 Prednostna naložba: Krepitev zmogljivosti za vse zainteresirane strani, ki izvajajo politike na področju izobraževanja, vseživljenjskega učenja, usposabljanja
in zaposlovanja ter socialnih zadev, vključno s sektorskimi in teritorialnimi dogovori za spodbujanje reform na državni, regionalni in lokalni ravni
11.2.2 Specifični cilj: Krepitev usposobljenosti socialnih partnerjev v procesih socialnega dialoga, zlasti na področju politik trga dela in vseživljenjskega učenja.

VODJA GASILSKE IZMENE I (šifra DM: IO17165, plačna podskupina I01)
Odgovornosti za
- gašenje požarov, reševanje ljudi in premoženja, izvajanje
rezultate lastnega
preventivne dejavnosti na področju požarne varnosti,
dela
- samostojno načrtovanje, organiziranje in vodenje povečanega
gasilskega voda pri intervencijah gašenja požarov, zaščiti in
reševanju ljudi in premoženja ob naravnih in drugih nesrečah ter
vodenje večjih akcij,
- organiziranje in vodenje celotnega dela povečanega gasilskega
voda v svoji izmeni pri gašenju in drugih intervencijah,
- vodenje povečanega gasilskega voda pri izvajanju del s področja
protipožarne preventive,
- organiziranje izvajanja varnostnih in samozaščitnih ukrepov,
ukrepov varstva pri delu ter zagotavljanje reda in čistoče v
objektu in njegovi neposredni okolici,
- proučevanje nevarnosti za nastanek požarov, naravnih in drugih
nesreč,
- proučevanje, analiziranje in ocenjevanje izvedbe posameznih
operativnih ukrepov ob intervencijah,
- izvajanje strategije in taktike vključevanja gasilcev in uporabe
sredstev za uspešno gašenje in intervencije pri reševanju ljudi in
materialnih dobrin,
- izvajanje taktičnih prijemov za izvajanje intervencij na
posameznih področjih,
- sodelovanje pri raziskavah vzrokov nastanka požarov ali drugih
nesreč na zahtevo pristojnih organov,
- organiziranje in usklajevanje dela operativnih enot pri nalogah s
področja protipožarne preventive ter gasilskimi enotami CZ,
- vodenje oziroma izvajanje neposrednega strokovnega
usposabljanja operativnih delavcev po programu,
- spoznavanje novosti gasilske stroke in njihovo vključevanje v
program strokovne vzgoje,
- sodelovanje pri izvajanju izobraževalnih akcij drugih gasilskih
enot in enot CZ,
- usklajevanje nalog pri usposabljanju članov in poveljniškega
kadra prostovoljnih gasilskih društev in CZ,
- nadziranje uporabe zaščitne opreme in izvajanja ukrepov varstva
pri delu v intervencijah,
- izvajanje nadzora nad pravilno uporabo tehnike in objektov ter
pripravljanje strokovnih mnenj in ocen požarne ogroženosti,
- izvajanje dnevnih, tedenskih in mesečnih pregledov osebne
opreme gasilcev, skupne opreme v vozilih in objektih ter
ugotavljanje stanja in pomanjkljivosti,
- sestavljanje obdobnih in letnih poročil,
- spoštljivo in mirno ter človeško vzpostavljanje in ohranjanje stika
z ljudmi,
- gospodarno ravnanje z delovno opremo in ostalimi materiali.

TOČKE
224

59
Projekt delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.
Projekt se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020.
11 Prednostna os: Pravna država, izboljšanje institucionalnih zmogljivosti, učinkovita javna uprava, podpora razvoju NVO ter krepitev zmogljivosti socialnih
partnerjev.
11.2 Prednostna naložba: Krepitev zmogljivosti za vse zainteresirane strani, ki izvajajo politike na področju izobraževanja, vseživljenjskega učenja, usposabljanja
in zaposlovanja ter socialnih zadev, vključno s sektorskimi in teritorialnimi dogovori za spodbujanje reform na državni, regionalni in lokalni ravni
11.2.2 Specifični cilj: Krepitev usposobljenosti socialnih partnerjev v procesih socialnega dialoga, zlasti na področju politik trga dela in vseživljenjskega učenja.

Sprejemanje
odločitev, nadzor,
možne posledice

Odgovornosti za
opravljanje nalog
zunaj delovnega
časa

- pogosta samostojnost pri odločanju o načinih in postopkih
opravljanja dela ob upoštevanju navodil,
- občasno se morajo takoj odločati in ni časa za premislek in
posvetovanja,
- verjetnost in pogostost morebitne moralne in materialne škode
sta zelo veliki, kontrola ni mogoča.
- da

40

SKUPAJ TOČKE 264

ČASTNIK (šifra DM: C047005, 53225, plačna podskupina C04)
TOČKE
Odgovornosti za
- izvajanje strokovnih nalog na področju dela,
140
rezultate lastnega
- izvajanje štabnih aktivnosti,
dela
- izvajanje zahtevnih procesov in zahtevnih stikov pri
posredovanju podatkov in informacij,
- samostojno opravljanje strokovnih nalog na operativnem in
razvojnem področju,
- skrb za lastno varnost in varnost sovojakov,
- gospodarno ravnanje z orožjem, delovno opremo in ostalimi
materiali.
Sprejemanje
- občasna samostojnost pri odločanju o načinih in postopkih
odločitev, nadzor,
opravljanja dela ob upoštevanju navodil,
možne posledice
- občasno se morajo takoj odločati in ni časa za premislek in
posvetovanja,
- verjetnost in pogostost morebitne moralne in materialne škode
sta zelo veliki, kontrola ni mogoča.
Odgovornosti za
- ne
0
opravljanje nalog
zunaj delovnega
časa
SKUPAJ TOČKE 140
VISOKI PODČASTNIK (šifra DM: C047002, plačna podskupina C04)
Odgovornosti za
- izvajanje in načrtovanje zahtevnih strokovnih nalog na področju
rezultate lastnega
dela,
dela
- izvajanje štabnih aktivnosti,
- izvajanje zahtevnih procesov in zahtevnih stikov pri
posredovanju podatkov in informacij,
- načrtovanje, usklajevanje, nadziranje in vodenje usposabljanja
podčastnikov in vojakov,
- uporaba in dajanje zahtevnih strokovnih informacij,
- skrb za lastno varnost in varnost sovojakov,

TOČKE
140

60
Projekt delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.
Projekt se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020.
11 Prednostna os: Pravna država, izboljšanje institucionalnih zmogljivosti, učinkovita javna uprava, podpora razvoju NVO ter krepitev zmogljivosti socialnih
partnerjev.
11.2 Prednostna naložba: Krepitev zmogljivosti za vse zainteresirane strani, ki izvajajo politike na področju izobraževanja, vseživljenjskega učenja, usposabljanja
in zaposlovanja ter socialnih zadev, vključno s sektorskimi in teritorialnimi dogovori za spodbujanje reform na državni, regionalni in lokalni ravni
11.2.2 Specifični cilj: Krepitev usposobljenosti socialnih partnerjev v procesih socialnega dialoga, zlasti na področju politik trga dela in vseživljenjskega učenja.

Sprejemanje
odločitev, nadzor,
možne posledice

Odgovornosti za
opravljanje nalog
zunaj delovnega
časa

- gospodarno ravnanje z orožjem, delovno opremo in ostalimi
materiali.
- pogosta samostojnost pri odločanju o načinih in postopkih
opravljanja dela ob upoštevanju navodil,
- občasno se morajo takoj odločati in ni časa za premislek in
posvetovanja,
- verjetnost in pogostost morebitne moralne in materialne škode
sta zelo veliki, kontrola ni mogoča.
- ne

0

SKUPAJ TOČKE 140

NAPORI
UMSKI NAPOR
POLICIJSKI INŠPEKTOR (šifra DM: CO37004, 70468, plačna podskupina C03)
Programiranost dela
Stopnja 4 - delo ni programirano
Sestavljenost nalog DM /naziva Naloge izhajajo iz vsebinskega področja dela in obsegajo
različne aktivnosti:
- načrtovanje, organiziranje, usklajevanje in kontroliranje
dela področja,
- sodelovanje pri preiskovanju hujših kaznivih dejanj,
prometnih nesreč in drugih nezgod,
- vodenje zahtevnejših nalog,
- sodelovanje pri organiziranju dela,
- pripravljanje analiz in poročil,
- izvajanje nadzora,
- izvajanje policijskih pooblastil,
- opravljanje nalog prekrškovnega organa v skladu s
predpisi,
- opravljanje drugih nalog s svojega delovnega področja,
ki jih naroči nadrejeni.
SKUPAJ TOČKE: 24
VIŠJI POLICIJSKI INŠPEKTOR (šifra DM: CO37009, 70211, 70217, plačna podskupina C03)
Programiranost dela
Stopnja 4 - delo ni programirano
Sestavljenost nalog DM /naziva Naloge izhajajo iz vsebinskega področja dela in obsegajo
različne aktivnosti:
- izvajanje policijskih pooblastil,

61
Projekt delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.
Projekt se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020.
11 Prednostna os: Pravna država, izboljšanje institucionalnih zmogljivosti, učinkovita javna uprava, podpora razvoju NVO ter krepitev zmogljivosti socialnih
partnerjev.
11.2 Prednostna naložba: Krepitev zmogljivosti za vse zainteresirane strani, ki izvajajo politike na področju izobraževanja, vseživljenjskega učenja, usposabljanja
in zaposlovanja ter socialnih zadev, vključno s sektorskimi in teritorialnimi dogovori za spodbujanje reform na državni, regionalni in lokalni ravni
11.2.2 Specifični cilj: Krepitev usposobljenosti socialnih partnerjev v procesih socialnega dialoga, zlasti na področju politik trga dela in vseživljenjskega učenja.

SKUPAJ TOČKE: 40

- pripravljanje informacij, poročil in analiz ter predlaganje
sistemskih ukrepov,
- zagotavljanje strokovne pomoči in izvajanje nadzora,
- sodelovanje pri izobraževanju delavcev policije in
drugih,
- sodelovanje pri pripravi predpisov s področja dela,
- sodelovanje pri projektih,
- usklajevanje nalog z drugimi državnimi organi,
- opravljanje nalog prekrškovnega organa v skladu s
predpisi,
- spremljanje, analiziranje, proučevanje in ocenjevanje
varnostih razmer ter učinkovitosti in uspešnosti
policijskega dela,
- opravljanje drugih nalog s svojega delovnega področja,
ki jih naroči nadrejeni.

KRIMINALISTIČNI INŠPEKTOR (šifra DM: CO37001, 72561, plačna podskupina C03)
Programiranost dela
Stopnja 4 - delo ni programirano
Sestavljenost nalog DM /naziva Naloge izhajajo iz vsebinskega področja dela in obsegajo
različne aktivnosti:
- preprečevanje in odkrivanje kaznivih dejanj in
storilcev,
- sodelovanje pri izvajanju programov izpopolnjevanja
in usposabljanja,
- izvajanje policijskh pooblastil,
- opravljanje ogledov hujših kaznivih dejanj, hišnih
preiskav, zahtevnejših privedb,
- sodelovanje pri sestavljanju kazenskih ovadb in
pripravljanju dokaznega gradiva,
- sodelovanje v kriminalističnih akcijah in drugih
operativnih obdelavah,
- izvajanje in sodelovanje pri izvajanju prikritih
preiskovalnih ukrepih,
- sodelovanje pri izvajanju preventivnih akcij,
- sodelovanje pri izobraževanju in usposabljanju,
- sodelovanje pri načrtovanju in izvedbi kriminalističnih
akcij in drugih operativnih nalog pri obravnavi
najtežjih kaznivih dejanj,
- izvajanje nadzora,
- pripravljanje informacij, poročil in analiz ter
predlaganje ukrepov,
- natančno, strokovno, moralno in zakonito izvajanje
vseh postopkov,
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Projekt delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.
Projekt se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020.
11 Prednostna os: Pravna država, izboljšanje institucionalnih zmogljivosti, učinkovita javna uprava, podpora razvoju NVO ter krepitev zmogljivosti socialnih
partnerjev.
11.2 Prednostna naložba: Krepitev zmogljivosti za vse zainteresirane strani, ki izvajajo politike na področju izobraževanja, vseživljenjskega učenja, usposabljanja
in zaposlovanja ter socialnih zadev, vključno s sektorskimi in teritorialnimi dogovori za spodbujanje reform na državni, regionalni in lokalni ravni
11.2.2 Specifični cilj: Krepitev usposobljenosti socialnih partnerjev v procesih socialnega dialoga, zlasti na področju politik trga dela in vseživljenjskega učenja.

SKUPAJ TOČKE: 40

- opravljanje drugih nalog s svojega delovnega
področja, ki jih naroči nadrejeni,
- izvajanje nalog v skladu s 4. členom Zakona o nalogah
in pooblastilih policije.

VIŠJI KRIMINALISTIČNI INŠPEKTOR (šifra DM: CO37007, 72362, plačna podskupina C03)
Programiranost dela
Stopnja 4 - delo ni programirano
Sestavljenost nalog DM /naziva Naloge izhajajo iz vsebinskega področja dela in obsegajo
različne aktivnosti:
- opravljanje najzahtevnejših forenzičnih preiskav,
- predlaganje sistemskih ukrepov,
- sodelovanje pri izobraževanju,
- sodelovanje pri ogledih, hišnih preiskavah in
pripravljanje poročil o preiskavah ter izvedenskih
mnenj,
- vzpostavitev in vzdrževanje sistema vodenja kakovosti
v oddelku,
- razvoj, validacija in implementacija forenzičnih metod,
- opravljanje zahtevnih nalog v zvezi z odkrivanjem in
preiskovanjem kaznivih dejanj,
- sodelovanje pri pripravi dokaznega gradiva za
sestavljanje kazenskih ovadb,
- sodelovanje pri pripravi normativnih aktov in
razvojnih projektov,
- izvajanje nadzora,
- izvajanje policijskih pooblastil,
- opravljanje drugih nalog s svojega delovnega
področja, ki jih naroči nadrejeni.
SKUPAJ TOČKE: 40
INŠPEKTOR V UIKS (šifra DM: C067019, 6177, plačna podskupina C06)
Programiranost dela
Stopnja 4 - delo ni programirano
Sestavljenost nalog DM /naziva Naloge izhajajo iz vsebinskega področja dela in obsegajo
različne aktivnosti:
- priprava razporeda dela pravosodnih policistov,
- organizacija in izvedba zahtevnejših operativnih nalog,
- usposabljanje pravosodnih policistov v zavodu in v
upravi,
- varovanje zaprtih oseb in objektov,
- preprečevanje in odkrivanje kaznivih dejanj v zaporu,
- pridobivanje informacij v zvezi z varnostnimi dogodki
v zavodu,
- prevozi in spremljanje zaprtih oseb,
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Projekt delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.
Projekt se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020.
11 Prednostna os: Pravna država, izboljšanje institucionalnih zmogljivosti, učinkovita javna uprava, podpora razvoju NVO ter krepitev zmogljivosti socialnih
partnerjev.
11.2 Prednostna naložba: Krepitev zmogljivosti za vse zainteresirane strani, ki izvajajo politike na področju izobraževanja, vseživljenjskega učenja, usposabljanja
in zaposlovanja ter socialnih zadev, vključno s sektorskimi in teritorialnimi dogovori za spodbujanje reform na državni, regionalni in lokalni ravni
11.2.2 Specifični cilj: Krepitev usposobljenosti socialnih partnerjev v procesih socialnega dialoga, zlasti na področju politik trga dela in vseživljenjskega učenja.

SKUPAJ TOČKE: 40

- sodelovanje pri ravnanju z zaprtimi osebami,
- vodenje enostavnejših upravnih postopkov s področja
izvrševanja kazenskih sankcij,
- priprava predlogov za uvedbo disciplinskih postopkov,
- izdelava poročil in ocen, vodenje evidenc,
- poveljevanje pri porabi prisilnih sredstev večjega
obsega,
- samostojno oblikovanje manj zahtevnih gradiv s
predlogi ukrepov s področja dela,
- druge naloge po odredbi nadrejenega.

VIŠJI INŠPEKTOR V UIKS (šifra DM: C067021, plačna podskupina C06)
Programiranost dela
Stopnja 4 - delo ni programirano
Sestavljenost nalog DM /naziva Naloge izhajajo iz vsebinskega področja dela in obsegajo
različne aktivnosti:
- spremljanje, analiziranje, proučevanje in ocenjevanje
varnostih razmer, učinkovitosti in uspešnosti dela,
- sodelovanje z zunanjimi institucijami ter priprava
poročil,
- sodelovanje pri projektih in komisijah,
- spremljanje predpisov s področja opravljanja
dejavnosti varovanja,
- izdelava, dopolnjevanje načrta varovanja in nadzor
nad njegovim izvajanjem,
- analiziranje in nadziranje postopkov izvajanja
pooblastil pravosodnih policistov,
- sodelovanje pri ravnanju z zaprtimi osebami,
- vodenje in usklajevanje izbire in nakupa uniform,
- spremljanje in analiziranje izvajanja varovanja v
zaporskih sistemih drugih držav,
- sodelovanje pri pripravi predpisov s področja dela,
- samostojna priprava zahtevnih analiz, poročil in
razvojnih projektov s področja dela,
- preprečevanje in odkrivanje kaznivih dejanj v zaporu,
- natančno, strokovno, moralno in zakonito izvajanje
vseh postopkov.
SKUPAJ TOČKE: 40
FINANČNI INŠPEKTOR (šifra DM: C057014, plačna podskupina C05)
Programiranost dela
Stopnja 4 - delo ni programirano
Sestavljenost nalog DM /naziva Naloge izhajajo iz vsebinskega področja dela in obsegajo
različne aktivnosti:
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Projekt delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.
Projekt se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020.
11 Prednostna os: Pravna država, izboljšanje institucionalnih zmogljivosti, učinkovita javna uprava, podpora razvoju NVO ter krepitev zmogljivosti socialnih
partnerjev.
11.2 Prednostna naložba: Krepitev zmogljivosti za vse zainteresirane strani, ki izvajajo politike na področju izobraževanja, vseživljenjskega učenja, usposabljanja
in zaposlovanja ter socialnih zadev, vključno s sektorskimi in teritorialnimi dogovori za spodbujanje reform na državni, regionalni in lokalni ravni
11.2.2 Specifični cilj: Krepitev usposobljenosti socialnih partnerjev v procesih socialnega dialoga, zlasti na področju politik trga dela in vseživljenjskega učenja.

SKUPAJ TOČKE: 24

- natančno, strokovno, moralno in zakonito izvajanje
vseh postopkov,
- izvajanje nadzora in kontrole pri trošarinskih
zavezancih,
- opravljanje posameznih dejavnj v postopku pred
izdajo odločbe v inšpekcijskih zadevah,
- opravljanje prekrškovnega organa v skladu s predpisi
pred izdajo odločbe in izdajanje plačilnega naloga,
- vodenje postopkov v zadevah obračunavanja in drugih
zadev s področja trošarin,
- vodenje upravnih postopkov v trošarinskih zadevah,
- spoštljivo in mirno ter človeško vzpostavljanje in
ohranjanje stika z ljudmi (strankami),
- izvajanje nalog v zvezi z okoljskimi dajatvami v
pristojnosti FURS.

VIŠJI FINANČNI INŠPEKTOR (šifra DM: C057022, plačna podskupina C05)
Programiranost dela
Stopnja 4 - delo ni programirano
Sestavljenost nalog DM /naziva Naloge izhajajo iz vsebinskega področja dela in obsegajo
različne aktivnosti:
- koordiniranje in sodelovanje pri izvajanju finančnega
nadzora in kontrol,
- pripravljanje navodil in pojasnil ter odgovorov uradom
in strankam,
- koordiniranje in usklajevanje dela med oddelkom in
Upravo za nadzor v zvezi z varnostjo in varstvom ter
izvajanjem mednarodnih aktivnosti na področju
varnosti in varstva,
- sodelovanje pri pripravi pravnih aktov, navodil,
pojasnil,
- obdelava zbranih informacij s področja varnosti in
varstva za potrebe analize tveganja,
- sodelovanje z institucijami EU na področju dela
oddelka ter sodelovanje z mednarodnimi
organizacijami,
- opravljanje nadzora in nudenje pomoči pri kontroli
nad delom notranjih organizacijskih enot,
- pripravljanje strokovnih vsebin najzahtevnejših
prepovedi in omejitev in njihova priprava za praktično
izvedbo in informacijsko podporo,
- natančno, strokovno, moralno in zakonito izvajanje
vseh postopkov.
SKUPAJ TOČKE: 40
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Projekt delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.
Projekt se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020.
11 Prednostna os: Pravna država, izboljšanje institucionalnih zmogljivosti, učinkovita javna uprava, podpora razvoju NVO ter krepitev zmogljivosti socialnih
partnerjev.
11.2 Prednostna naložba: Krepitev zmogljivosti za vse zainteresirane strani, ki izvajajo politike na področju izobraževanja, vseživljenjskega učenja, usposabljanja
in zaposlovanja ter socialnih zadev, vključno s sektorskimi in teritorialnimi dogovori za spodbujanje reform na državni, regionalni in lokalni ravni
11.2.2 Specifični cilj: Krepitev usposobljenosti socialnih partnerjev v procesih socialnega dialoga, zlasti na področju politik trga dela in vseživljenjskega učenja.

VODJA GASILSKE IZMENE I (šifra DM: IO17165, plačna podskupina I01)
Programiranost dela
Stopnja 4 - delo ni programirano
Sestavljenost nalog DM /naziva Naloge izhajajo iz vsebinskega področja dela in obsegajo
različne aktivnosti:
- gašenje požarov, reševanje ljudi in premoženja,
izvajanje preventivne dejavnosti na področju požarne
varnosti,
- samostojno načrtovanje, organiziranje in vodenje
povečanega gasilskega voda pri intervencijah gašenja
požarov, zaščiti in reševanju ljudi in premoženja ob
naravnih in drugih nesrečah ter vodenje večjih akcij,
- organiziranje in vodenje celotnega dela povečanega
gasilskega voda v svoji izmeni pri gašenju in drugih
intervencijah,
- vodenje povečanega gasilskega voda pri izvajanju del
s področja protipožarne preventive,
- organiziranje izvajanja varnostnih in samozaščitnih
ukrepov, ukrepov varstva pri delu ter zagotavljanje
reda in čistoče v objektu in njegovi neposredni okolici,
- proučevanje nevarnosti za nastanek požarov,
naravnih in drugih nesreč,
- proučevanje, analiziranje in ocenjevanje izvedbe
posameznih operativnih ukrepov ob intervencijah,
- izvajanje strategije in taktike vključevanja gasilcev in
uporabe sredstev za uspešno gašenje in intervencije
pri reševanju ljudi in materialnih dobrin,
- izvajanje taktičnih prijemov za izvajanje intervencij na
posameznih področjih,
- sodelovanje pri raziskavah vzrokov nastanka požarov
ali drugih nesreč na zahtevo pristojnih organov,
- organiziranje in usklajevanje dela operativnih enot pri
nalogah s področja protipožarne preventive ter
gasilskimi enotami CZ,
- vodenje oziroma izvajanje neposrednega strokovnega
usposabljanja operativnih delavcev po programu,
- spoznavanje novosti gasilske stroke in njihovo
vključevanje v program strokovne vzgoje,
- sodelovanje pri izvajanju izobraževalnih akcij drugih
gasilskih enot in enot CZ,
- usklajevanje nalog pri usposabljanju članov in
poveljniškega kadra prostovoljnih gasilskih društev in
CZ,
- nadziranje uporabe zaščitne opreme in izvajanja
ukrepov varstva pri delu v intervencijah,
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Projekt delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.
Projekt se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020.
11 Prednostna os: Pravna država, izboljšanje institucionalnih zmogljivosti, učinkovita javna uprava, podpora razvoju NVO ter krepitev zmogljivosti socialnih
partnerjev.
11.2 Prednostna naložba: Krepitev zmogljivosti za vse zainteresirane strani, ki izvajajo politike na področju izobraževanja, vseživljenjskega učenja, usposabljanja
in zaposlovanja ter socialnih zadev, vključno s sektorskimi in teritorialnimi dogovori za spodbujanje reform na državni, regionalni in lokalni ravni
11.2.2 Specifični cilj: Krepitev usposobljenosti socialnih partnerjev v procesih socialnega dialoga, zlasti na področju politik trga dela in vseživljenjskega učenja.

SKUPAJ TOČKE: 40

- izvajanje nadzora nad pravilno uporabo tehnike in
objektov ter pripravljanje strokovnih mnenj in ocen
požarne ogroženosti,
- izvajanje dnevnih, tedenskih in mesečnih pregledov
osebne opreme gasilcev, skupne opreme v vozilih in
objektih ter ugotavljanje stanja in pomanjkljivosti,
- sestavljanje obdobnih in letnih poročil,
- opravljanje administrativno-tehničnih opravil,
- opravljanje drugih nalog v okviru delovnega mesta,
- izvajanje varnostnih in samozaščitnih ukrepov ter
ukrepov iz varstva pri delu,
- opravljanje drugih nalog po navodilu direktorja.

ČASTNIK (šifra DM: C047005, 53225, plačna podskupina C04)
Programiranost dela
Stopnja 4 - delo ni programirano
Sestavljenost nalog DM /naziva Naloge izhajajo iz vsebinskega področja dela in obsegajo
različne aktivnosti:
- izvajanje strokovnih nalog na področju dela,
- izvajanje štabnih aktivnosti,
- izvajanje zahtevnih procesov in zahtevnih stikov pri
posredovanju podatkov in informacij,
- samostojno opravljanje strokovnih nalog na
operativnem in razvojnem področju,
- skrb za lastno varnost in varnost sovojakov,
- gospodarno ravnanje z orožjem, delovno opremo in
ostalimi materiali.
SKUPAJ TOČKE: 24

VISOKI PODČASTNIK (šifra DM: C047002, plačna podskupina C04)
Programiranost dela
Stopnja 4 - delo ni programirano
Sestavljenost nalog DM /naziva Naloge izhajajo iz vsebinskega področja dela in obsegajo
različne aktivnosti:
- izvajanje in načrtovanje zahtevnih strokovnih nalog na
področju dela,
- izvajanje štabnih aktivnosti,
- izvajanje zahtevnih procesov in zahtevnih stikov pri
posredovanju podatkov in informacij,
- načrtovanje, usklajevanje, nadziranje in vodenje
usposabljanja podčastnikov in vojakov,
- uporaba in dajanje zahtevnih strokovnih informacij,
- skrb za lastno varnost in varnost sovojakov,
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Projekt delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.
Projekt se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020.
11 Prednostna os: Pravna država, izboljšanje institucionalnih zmogljivosti, učinkovita javna uprava, podpora razvoju NVO ter krepitev zmogljivosti socialnih
partnerjev.
11.2 Prednostna naložba: Krepitev zmogljivosti za vse zainteresirane strani, ki izvajajo politike na področju izobraževanja, vseživljenjskega učenja, usposabljanja
in zaposlovanja ter socialnih zadev, vključno s sektorskimi in teritorialnimi dogovori za spodbujanje reform na državni, regionalni in lokalni ravni
11.2.2 Specifični cilj: Krepitev usposobljenosti socialnih partnerjev v procesih socialnega dialoga, zlasti na področju politik trga dela in vseživljenjskega učenja.

SKUPAJ TOČKE: 24

- gospodarno ravnanje z orožjem, delovno opremo in
ostalimi materiali.

PSIHIČNI NAPOR
POLICIJSKI INŠPEKTOR (šifra DM: CO37004, 70468, plačna podskupina C03)
Stiki
Stopnja zahtevnosti stika
Vrsta stika
(trajanje)
Državljani RS in tujci
Nezahtevni stiki
Občasni stiki
Delikventi, prestopniki, itd.
Zelo zahtevni stiki
Pogosti stiki
Socialne in čustvene situacije
Stopnja SČ stresa
Vrste SČ stresa
(pogostost)
Prometne nesreče s smrtnimi
Zelo visoka
Občasno
žrtvami
Reševanje in prisostvovanje v
Visoka
Občasno
situacijah pretepov, prepirov,
groženj, podkupovanja
SKUPAJ TOČK

Točke
6
25
25
15
71

VIŠJI POLICIJSKI INŠPEKTOR (šifra DM: CO37009, 70211, 70217, plačna podskupina C03)
Stiki
Stopnja zahtevnosti stika
Vrsta stika
Točke
(trajanje)
Državljani RS in tujci
Nezahtevni stiki
Občasni stiki
6
Delikventi, prestopniki, itd.
Zelo zahtevni stiki
Pogosti stiki
25
Socialne in čustvene situacije
Stopnja SČ stresa
Vrste SČ stresa
(pogostost)
Prometne nesreče s smrtnimi
Zelo visoka
Občasno
25
žrtvami
Reševanje in prisostvovanje v
Visoka
Občasno
15
situacijah pretepov, prepirov,
groženj, podkupovanja in
izpostavljenost drugim
tveganjem
SKUPAJ TOČK
71
KRIMINALISTIČNI INŠPEKTOR (šifra DM: CO37001, 72561, plačna podskupina C03)
Stiki
Stopnja zahtevnosti stika
Vrsta stika
Točke
(trajanje)
Državljani RS in tujci
Nezahtevni stiki
Občasni stiki
6
Delikventi, prestopniki, itd.
Zelo zahtevni stiki
Pogosti stiki
25
Socialne in čustvene situacije
Stopnja SČ stresa
Vrste SČ stresa
(pogostost)
68
Projekt delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.
Projekt se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020.
11 Prednostna os: Pravna država, izboljšanje institucionalnih zmogljivosti, učinkovita javna uprava, podpora razvoju NVO ter krepitev zmogljivosti socialnih
partnerjev.
11.2 Prednostna naložba: Krepitev zmogljivosti za vse zainteresirane strani, ki izvajajo politike na področju izobraževanja, vseživljenjskega učenja, usposabljanja
in zaposlovanja ter socialnih zadev, vključno s sektorskimi in teritorialnimi dogovori za spodbujanje reform na državni, regionalni in lokalni ravni
11.2.2 Specifični cilj: Krepitev usposobljenosti socialnih partnerjev v procesih socialnega dialoga, zlasti na področju politik trga dela in vseživljenjskega učenja.

Prometne nesreče s smrtnimi
žrtvami
Reševanje in prisostvovanje v
situacijah groženj in
izpostavljenost drugim
tveganjem

Visoka

Občasno

15

Zelo visoka

Občasno

25

SKUPAJ TOČK

71

VIŠJI KRIMINALISTIČNI INŠPEKTOR (šifra DM: CO37007, 72362, plačna podskupina C03)
Stiki
Stopnja zahtevnosti stika
Vrsta stika
Točke
(trajanje)
Državljani RS in tujci
Nezahtevni stiki
Občasni stiki
6
Delikventi, prestopniki, itd.
Zelo zahtevni stiki
Pogosti stiki
25
Socialne in čustvene situacije
Stopnja SČ stresa
Vrste SČ stresa
(pogostost)
Prometne nesreče s smrtnimi
Visoka
Občasno
15
žrtvami
Reševanje in prisostvovanje v
Zelo visoka
Občasno
25
situacijah groženj in
izpostavljenost drugim
tveganjem
SKUPAJ TOČK
71
INŠPEKTOR V UIKS (šifra DM: C067019, 6177, plačna podskupina C06)
Stiki
Stopnja zahtevnosti stika
Vrsta stika
(trajanje)
Zaporniki
Zahtevni stiki
Pogosti stiki
Obiskovalci zapornikov in drugi
Nezahtevni stiki
Občasni stiki
obiskovalci zaporov
Socialne in čustvene situacije
Stopnja SČ stresa
Vrste SČ stresa
(pogostost)
Situacije s smrtnimi žrtvami in
Zelo visoka
Občasno
pobegi iz zaporov
Reševanje in prisostvovanje v
Visoka
Občasno
situacijah podkupovanja,
pretepov, prepirov, groženj
SKUPAJ TOČK

Točke
15
6

25
15
61

69
Projekt delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.
Projekt se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020.
11 Prednostna os: Pravna država, izboljšanje institucionalnih zmogljivosti, učinkovita javna uprava, podpora razvoju NVO ter krepitev zmogljivosti socialnih
partnerjev.
11.2 Prednostna naložba: Krepitev zmogljivosti za vse zainteresirane strani, ki izvajajo politike na področju izobraževanja, vseživljenjskega učenja, usposabljanja
in zaposlovanja ter socialnih zadev, vključno s sektorskimi in teritorialnimi dogovori za spodbujanje reform na državni, regionalni in lokalni ravni
11.2.2 Specifični cilj: Krepitev usposobljenosti socialnih partnerjev v procesih socialnega dialoga, zlasti na področju politik trga dela in vseživljenjskega učenja.

VIŠJI INŠPEKTOR V UIKS (šifra DM: C067021, plačna podskupina C06)
Stiki
Stopnja zahtevnosti stika
Vrsta stika
(trajanje)
Zaporniki
Zahtevni stiki
Pogosti stiki
Obiskovalci zapornikov in drugi
Nezahtevni stiki
Občasni stiki
obiskovalci zaporov
Socialne in čustvene situacije
Stopnja SČ stresa
Vrste SČ stresa
(pogostost)
Situacije s smrtnimi žrtvami in
Zelo visoka
Občasno
pobegi iz zaporov
Reševanje in prisostvovanje v
Visoka
Občasno
situacijah podkupovanja,
pretepov, prepirov, groženj
SKUPAJ TOČK
FINANČNI INŠPEKTOR (šifra DM: C057014, plačna podskupina C05)
Stiki
Stopnja zahtevnosti stika
Vrsta stika
(trajanje)
Državljani RS in tujci (potniki,
Nezahtevni stiki
Pogosti stiki
špediterji,...)
Kršitelji, tihotapci in drugi.
Zahtevni stiki
Občasni stiki
Socialne in čustvene situacije
Stopnja SČ stresa
Vrste SČ stresa
(pogostost)
Prisostvovanje v situacijah v
Višja
Občasno
katerih živali trpijo zaradi slabih
pogojev ali so živali poginile
Prisostvovanje v situacijah
Višja
Občasno
podkupovanja, prepirov in
groženj
SKUPAJ TOČK
VIŠJI FINANČNI INŠPEKTOR (šifra DM: C057022, plačna podskupina C05)
Stiki
Stopnja zahtevnosti stika
Vrsta stika
(trajanje)
Državljani RS in tujci (potniki,
Nezahtevni stiki
Pogosti stiki
špediterji,...)
Kršitelji, tihotapci in drugi.
Zahtevni stiki
Občasni stiki
Socialne in čustvene situacije
Stopnja SČ stresa
Vrste SČ stresa
(pogostost)
Prisostvovanje v situacijah v
Višja
Občasno
katerih živali trpijo zaradi slabih
pogojev ali so živali poginile

Točke
15
6

25
15
61

Točke
10
9
9
9
37

Točke
10
9
9
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Projekt delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.
Projekt se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020.
11 Prednostna os: Pravna država, izboljšanje institucionalnih zmogljivosti, učinkovita javna uprava, podpora razvoju NVO ter krepitev zmogljivosti socialnih
partnerjev.
11.2 Prednostna naložba: Krepitev zmogljivosti za vse zainteresirane strani, ki izvajajo politike na področju izobraževanja, vseživljenjskega učenja, usposabljanja
in zaposlovanja ter socialnih zadev, vključno s sektorskimi in teritorialnimi dogovori za spodbujanje reform na državni, regionalni in lokalni ravni
11.2.2 Specifični cilj: Krepitev usposobljenosti socialnih partnerjev v procesih socialnega dialoga, zlasti na področju politik trga dela in vseživljenjskega učenja.

Prisostvovanje v situacijah
podkupovanja, prepirov in
groženj

Višja

Občasno
SKUPAJ TOČK

VODJA GASILSKE IZMENE I (šifra DM: IO17165, plačna podskupina I01)
Stiki
Stopnja zahtevnosti stika
Vrsta stika
(trajanje)
Poškodovanci in udeleženci
Zahtevni stiki
Pogosti stiki
požarov in prometnih nesreč
Državljani RS (obiskovalci)
Nezahtevni stiki
Občasni stiki
Socialne in čustvene situacije
Stopnja SČ stresa
Vrste SČ stresa
(pogostost)
Situacije s smrtnimi žrtvami
Zelo visoka
Občasno
Reševanje in prisostvovanje v
Visoka
Pogosto
situacijah prometnih nesreč in
hudih požarov ter naravnih
nesreč
SKUPAJ TOČK
ČASTNIK (šifra DM: C047005, 53225, plačna podskupina C04)
Stopnja zahtevnosti stika
Vrsta stika
(trajanje)
Državljani RS in tujci
Nezahtevni stiki
Občasni stiki
Stiki

Socialne in čustvene situacije

Stopnja SČ stresa

Situacije s smrtnimi žrtvami
Prisostvovanje in reševanje v
situacijah naravnih nesreč in
vojaške intervencije ter druge
nevarne situacije tveganj

Zelo visoka
Visoka

Vrste SČ stresa
(pogostost)
Občasno
Občasno

SKUPAJ TOČK

VISOKI PODČASTNIK (šifra DM: C047002, plačna podskupina C04)
Stiki
Stopnja zahtevnosti stika
Vrsta stika
(trajanje)
Državljani RS in tujci
Nezahtevni stiki
Občasni stiki
Socialne in čustvene situacije

Stopnja SČ stresa

Situacije s smrtnimi žrtvami

Zelo visoka

Vrste SČ stresa
(pogostost)
Občasno

9
37

Točke
15
6
25
25

71

Točke
6
6
25
15

52

Točke
6
6
25

71
Projekt delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.
Projekt se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020.
11 Prednostna os: Pravna država, izboljšanje institucionalnih zmogljivosti, učinkovita javna uprava, podpora razvoju NVO ter krepitev zmogljivosti socialnih
partnerjev.
11.2 Prednostna naložba: Krepitev zmogljivosti za vse zainteresirane strani, ki izvajajo politike na področju izobraževanja, vseživljenjskega učenja, usposabljanja
in zaposlovanja ter socialnih zadev, vključno s sektorskimi in teritorialnimi dogovori za spodbujanje reform na državni, regionalni in lokalni ravni
11.2.2 Specifični cilj: Krepitev usposobljenosti socialnih partnerjev v procesih socialnega dialoga, zlasti na področju politik trga dela in vseživljenjskega učenja.

Prisostvovanje in reševanje v
situacijah naravnih nesreč in
vojaške intervencije ter druge
nevarne situacije tveganj

Visoka

Občasno

SKUPAJ TOČK

15

52

FIZIČNI NAPOR
POLICIJSKI INŠPEKTOR (šifra DM: CO37004, 70468, plačna podskupina C03)
Oblika fizičnega napora
Stopnja zahtevnosti napora
Vrsta napora (trajanje)
Prisiljena drža telesa, sedenje v
Stopnja 2
Pogosti napori
policijskem vozilu, delo stoje
Uporaba fizičnega napora v
Stopnja 1
Občasni napori
obliki teka, uporabe fizične sile,
dvigovanje in nošenje težjih
bremen
SKUPAJ TOČK

Točke
18
7

25

VIŠJI POLICIJSKI INŠPEKTOR (šifra DM: CO37009, 70211, 70217, plačna podskupina C03
Oblika fizičnega napora
Stopnja zahtevnosti napora
Vrsta napora (trajanje) Točke
Prisiljena drža telesa, sedenje v
Stopnja 2
Pogosti napori
18
policijskem vozilu, delo stoje
Uporaba fizičnega napora v
Stopnja 1
Občasni napori
7
obliki teka, uporabe fizične sile,
dvigovanje in nošenje težjih
bremen
SKUPAJ TOČK
25
KRIMINALISTIČNI INŠPEKTOR (šifra DM: CO37001, 72561, plačna podskupina C03)
Oblika fizičnega napora
Stopnja zahtevnosti napora
Vrsta napora (trajanje) Točke
Prisiljena drža telesa, sedenje v
Stopnja 2
Pogosti napori
18
vozilu, delo stoje
Uporaba fizičnega napora v
Stopnja 1
Občasni napori
7
obliki teka, uporabe fizične sile,
dvigovanje in nošenje težjih
bremen
SKUPAJ TOČK
25
VIŠJI KRIMINALISTIČNI INŠPEKTOR (šifra DM: CO37007, 72362, plačna podskupina C03)
Oblika fizičnega napora
Stopnja zahtevnosti napora
Vrsta napora (trajanje) Točke
Prisiljena drža telesa, sedenje v
Stopnja 2
Pogosti napori
18
vozilu, delo stoje
Uporaba fizičnega napora v
Stopnja 1
Občasni napori
7
obliki teka, uporabe fizične sile,

72
Projekt delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.
Projekt se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020.
11 Prednostna os: Pravna država, izboljšanje institucionalnih zmogljivosti, učinkovita javna uprava, podpora razvoju NVO ter krepitev zmogljivosti socialnih
partnerjev.
11.2 Prednostna naložba: Krepitev zmogljivosti za vse zainteresirane strani, ki izvajajo politike na področju izobraževanja, vseživljenjskega učenja, usposabljanja
in zaposlovanja ter socialnih zadev, vključno s sektorskimi in teritorialnimi dogovori za spodbujanje reform na državni, regionalni in lokalni ravni
11.2.2 Specifični cilj: Krepitev usposobljenosti socialnih partnerjev v procesih socialnega dialoga, zlasti na področju politik trga dela in vseživljenjskega učenja.

dvigovanje in nošenje težjih
bremen

SKUPAJ TOČK

INŠPEKTOR V UIKS (šifra DM: C067019, 6177, plačna podskupina C06)
Oblika fizičnega napora
Stopnja zahtevnosti napora
Vrsta napora (trajanje)
Prisiljena drža telesa, sedenje v
Stopnja 1
Pogosti napori
vozilu, delo stoje
Uporaba fizičnega napora v
Stopnja 1
Občasni napori
obliki teka, uporabe fizične sile,
dvigovanje in nošenje težjih
bremen
SKUPAJ TOČK
VIŠJI INŠPEKTOR V UIKS (šifra DM: C067021, plačna podskupina C06)
Oblika fizičnega napora
Stopnja zahtevnosti napora
Vrsta napora (trajanje)
Prisiljena drža telesa, sedenje v
Stopnja 1
Pogosti napori
vozilu, delo stoje
Uporaba fizičnega napora v
Stopnja 1
Občasni napori
obliki teka, uporabe fizične sile,
dvigovanje in nošenje težjih
bremen
SKUPAJ TOČK
FINANČNI INŠPEKTOR (šifra DM: C057014, plačna podskupina C05)
Oblika fizičnega napora
Stopnja zahtevnosti napora
Vrsta napora (trajanje)
Prisiljena drža telesa, delo stoje
Stopnja 1
Stalni napori
Uporaba fizičnega napora v
Stopnja 1
Občasni napori
obliki teka, uporabe fizične sile,
dvigovanje in nošenje težjih
bremen
SKUPAJ TOČK
VIŠJI FINANČNI INŠPEKTOR (šifra DM: C057022, plačna podskupina C05)
Oblika fizičnega napora
Stopnja zahtevnosti napora
Vrsta napora (trajanje)
Prisiljena drža telesa, delo stoje
Stopnja 1
Stalni napori
Uporaba fizičnega napora v
Stopnja 1
Občasni napori
obliki teka, uporabe fizične sile,
dvigovanje in nošenje težjih
bremen
SKUPAJ TOČK

25

Točke
11
7

18

Točke
11
7

18

Točke
17
7

24
Točke
17
7

24
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Projekt delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.
Projekt se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020.
11 Prednostna os: Pravna država, izboljšanje institucionalnih zmogljivosti, učinkovita javna uprava, podpora razvoju NVO ter krepitev zmogljivosti socialnih
partnerjev.
11.2 Prednostna naložba: Krepitev zmogljivosti za vse zainteresirane strani, ki izvajajo politike na področju izobraževanja, vseživljenjskega učenja, usposabljanja
in zaposlovanja ter socialnih zadev, vključno s sektorskimi in teritorialnimi dogovori za spodbujanje reform na državni, regionalni in lokalni ravni
11.2.2 Specifični cilj: Krepitev usposobljenosti socialnih partnerjev v procesih socialnega dialoga, zlasti na področju politik trga dela in vseživljenjskega učenja.

VODJA GASILSKE IZMENE I (šifra DM: IO17165, plačna podskupina I01)
Oblika fizičnega napora
Stopnja zahtevnosti napora
Vrsta napora (trajanje)
Prisiljena drža telesa, delo stoje
Stopnja 1
Občasni napori
Uporaba fizičnega napora v
Stopnja 2
Pogosti napori
obliki teka, uporabe fizične sile,
dvigovanje in nošenje težjih
bremen
SKUPAJ TOČK
ČASTNIK (šifra DM: C047005, 53225, plačna podskupina C04)
Oblika fizičnega napora
Stopnja zahtevnosti napora
Vrsta napora (trajanje)
Prisiljena drža telesa, sedenje v
Stopnja 1
Občasni napori
vozilu, delo stoje
Uporaba fizičnega napora v
Stopnja 2
Pogosti napori
obliki teka, uporabe fizične sile,
dvigovanje in nošenje težjih
bremen
SKUPAJ TOČK
VISOKI PODČASTNIK (šifra DM: C047002, plačna podskupina C04)
Oblika fizičnega napora
Stopnja zahtevnosti napora
Vrsta napora (trajanje)
Prisiljena drža telesa, sedenje v
Stopnja 1
Občasni napori
vozilu, delo stoje
Uporaba fizičnega napora v
Stopnja 2
Pogosti napori
obliki teka, uporabe fizične sile,
dvigovanje in nošenje težjih
bremen
SKUPAJ TOČK

Točke
7
18

25

Točke
7
18

25

Točke
7
18

25

VPLIVI OKOLJA

POLICIJSKI INŠPEKTOR (šifra DM: CO37004, 70468, plačna podskupina C03)
Oblika vpliva okolja
Stopnja zahtevnosti vpliva Vrsta vpliva (trajanje)
Neenakomeren delovni čas
Stopnja 3
Pogosti vplivi
(izmene, prazniki, itd.)
Izpostavljenost vremenskim
Stopnja 2
Pogosti vplivi
pogojem in pojavom, zdravju
škodljivim vplivom in okužbam ter
ostalim pritiskom

Točke
53
36
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Projekt delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.
Projekt se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020.
11 Prednostna os: Pravna država, izboljšanje institucionalnih zmogljivosti, učinkovita javna uprava, podpora razvoju NVO ter krepitev zmogljivosti socialnih
partnerjev.
11.2 Prednostna naložba: Krepitev zmogljivosti za vse zainteresirane strani, ki izvajajo politike na področju izobraževanja, vseživljenjskega učenja, usposabljanja
in zaposlovanja ter socialnih zadev, vključno s sektorskimi in teritorialnimi dogovori za spodbujanje reform na državni, regionalni in lokalni ravni
11.2.2 Specifični cilj: Krepitev usposobljenosti socialnih partnerjev v procesih socialnega dialoga, zlasti na področju politik trga dela in vseživljenjskega učenja.

Prepoved članstva v političnih
strankah (ustavna prepoved)
Omejitve zaradi posebnosti
delovnega mesta (prepoved ali
omejitev stavke, dela)

Da

10

Da

10
SKUPAJ TOČK

109

VIŠJI POLICIJSKI INŠPEKTOR (šifra DM: CO37009, 70211, 70217, plačna podskupina C03)
Oblika vpliva okolja
Stopnja zahtevnosti vpliva Vrsta vpliva (trajanje)
Točke
Neenakomeren delovni čas
Stopnja 3
Pogosti vplivi
53
(izmene, prazniki, itd.)
Izpostavljenost vremenskim
Stopnja 2
Pogosti vplivi
36
pogojem in pojavom, zdravju
škodljivim vplivom in okužbam ter
ostalim pritiskom
Prepoved članstva v političnih
Da
10
strankah (ustavna prepoved)
Omejitve zaradi posebnosti
Da
10
delovnega mesta (prepoved ali
omejitev stavke, dela)
SKUPAJ TOČK
109
KRIMINALISTIČNI INŠPEKTOR (šifra DM: CO37001, 72561, plačna podskupina C03)
Oblika vpliva okolja
Stopnja zahtevnosti vpliva Vrsta vpliva (trajanje)
Točke
Neenakomeren delovni čas
Stopnja 3
Pogosti vplivi
53
(izmene, prazniki, itd.)
Izpostavljenost vremenskim
Stopnja 2
Pogosti vplivi
36
pogojem in pojavom, zdravju
škodljivim vplivom in okužbam ter
ostalim pritiskom
Prepoved članstva v političnih
Da
10
strankah (ustavna prepoved)
Omejitve zaradi posebnosti
Da
10
delovnega mesta (prepoved ali
omejitev stavke, dela)
SKUPAJ TOČK
109

VIŠJI KRIMINALISTIČNI INŠPEKTOR (šifra DM: CO37007, 72362, plačna podskupina C03)
Oblika vpliva okolja
Stopnja zahtevnosti vpliva Vrsta vpliva (trajanje)
Točke
Neenakomeren delovni čas
Stopnja 3
Pogosti vplivi
53
(izmene, prazniki, itd.)
Izpostavljenost vremenskim
Stopnja 2
Pogosti vplivi
36
pogojem in pojavom, zdravju
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Projekt delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.
Projekt se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020.
11 Prednostna os: Pravna država, izboljšanje institucionalnih zmogljivosti, učinkovita javna uprava, podpora razvoju NVO ter krepitev zmogljivosti socialnih
partnerjev.
11.2 Prednostna naložba: Krepitev zmogljivosti za vse zainteresirane strani, ki izvajajo politike na področju izobraževanja, vseživljenjskega učenja, usposabljanja
in zaposlovanja ter socialnih zadev, vključno s sektorskimi in teritorialnimi dogovori za spodbujanje reform na državni, regionalni in lokalni ravni
11.2.2 Specifični cilj: Krepitev usposobljenosti socialnih partnerjev v procesih socialnega dialoga, zlasti na področju politik trga dela in vseživljenjskega učenja.

škodljivim vplivom in okužbam ter
ostalim pritiskom
Prepoved članstva v političnih
strankah (ustavna prepoved)
Omejitve zaradi posebnosti
delovnega mesta (prepoved ali
omejitev stavke, dela)

Da

10

Da

10
SKUPAJ TOČK

INŠPEKTOR V UIKS (šifra DM: C067019, 6177, plačna podskupina C06)
Oblika vpliva okolja
Stopnja zahtevnosti vpliva Vrsta vpliva (trajanje)
Neenakomeren delovni čas
Stopnja 3
Pogosti vplivi
(izmene, prazniki, itd.)
Izpostavljenost vremenskim
Stopnja 1
Občasni vplivi
pogojem in pojavom, zdravju
škodljivim vplivom in okužbam ter
ostalim pritiskom
Prepoved članstva v političnih
Ne
strankah (ustavna prepoved)
Omejitve zaradi posebnosti
Da
delovnega mesta (prepoved ali
omejitev stavke, dela)
SKUPAJ TOČK
VIŠJI INŠPEKTOR V UIKS (šifra DM: C067021, plačna podskupina C06)
Oblika vpliva okolja
Stopnja zahtevnosti vpliva Vrsta vpliva (trajanje)
Neenakomeren delovni čas
Stopnja 3
Pogosti vplivi
(izmene, prazniki, itd.)
Izpostavljenost vremenskim
Stopnja 1
Občasni vplivi
pogojem in pojavom, zdravju
škodljivim vplivom in okužbam ter
ostalim pritiskom
Prepoved članstva v političnih
Ne
strankah (ustavna prepoved)
Omejitve zaradi posebnosti
Da
delovnega mesta (prepoved ali
omejitev stavke, dela)
SKUPAJ TOČK

FINANČNI INŠPEKTOR (šifra DM: C057014, plačna podskupina C05)
Oblika vpliva okolja
Stopnja zahtevnosti vpliva Vrsta vpliva (trajanje)
Neenakomeren delovni čas
Stopnja 2
Pogosti vplivi
(izmene, prazniki, itd.)

109
Točke
53
14

0
10
77
Točke
53
14

0
10
77

Točke
36
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Projekt delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.
Projekt se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020.
11 Prednostna os: Pravna država, izboljšanje institucionalnih zmogljivosti, učinkovita javna uprava, podpora razvoju NVO ter krepitev zmogljivosti socialnih
partnerjev.
11.2 Prednostna naložba: Krepitev zmogljivosti za vse zainteresirane strani, ki izvajajo politike na področju izobraževanja, vseživljenjskega učenja, usposabljanja
in zaposlovanja ter socialnih zadev, vključno s sektorskimi in teritorialnimi dogovori za spodbujanje reform na državni, regionalni in lokalni ravni
11.2.2 Specifični cilj: Krepitev usposobljenosti socialnih partnerjev v procesih socialnega dialoga, zlasti na področju politik trga dela in vseživljenjskega učenja.

Izpostavljenost vremenskim
pogojem in pojavom, zdravju
škodljivim vplivom in okužbam ter
ostalim pritiskom
Prepoved članstva v političnih
strankah (ustavna prepoved)
Omejitve zaradi posebnosti
delovnega mesta (prepoved ali
omejitev stavke, dela)

Stopnja 1

Pogosti vplivi

22

Ne

0

Da

10
SKUPAJ TOČK

VIŠJI FINANČNI INŠPEKTOR (šifra DM: C057022, plačna podskupina C05)
Oblika vpliva okolja
Stopnja zahtevnosti vpliva Vrsta vpliva (trajanje)
Neenakomeren delovni čas
Stopnja 2
Pogosti vplivi
(izmene, prazniki, itd.)
Izpostavljenost vremenskim
Stopnja 1
Pogosti vplivi
pogojem in pojavom, zdravju
škodljivim vplivom in okužbam ter
ostalim pritiskom
Prepoved članstva v političnih
Ne
strankah (ustavna prepoved)
Omejitve zaradi posebnosti
Da
delovnega mesta (prepoved ali
omejitev stavke, dela)
SKUPAJ TOČK
VODJA GASILSKE IZMENE I (šifra DM: IO17165, plačna podskupina I01)
Oblika vpliva okolja
Stopnja zahtevnosti vpliva Vrsta vpliva (trajanje)
Neenakomeren delovni čas
Stopnja 3
Pogosti vplivi
(izmene, prazniki, itd.)
Izpostavljenost vremenskim
Stopnja 2
Pogosti vplivi
pogojem in pojavom, zdravju
škodljivim vplivom in okužbam ter
ostalim pritiskom
Prepoved članstva v političnih
Ne
strankah (ustavna prepoved)
Omejitve zaradi posebnosti
Ne
delovnega mesta (prepoved ali
omejitev stavke, dela)
SKUPAJ TOČK
ČASTNIK (šifra DM: C047005, 53225, plačna podskupina C04)
Oblika vpliva okolja
Stopnja zahtevnosti vpliva Vrsta vpliva (trajanje)
Neenakomeren delovni čas
Stopnja 2
Občasni vplivi
(izmene, prazniki, itd.)

68
Točke
36
22

0
10
68
Točke
53
36

0
0
89
Točke
22
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Projekt delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.
Projekt se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020.
11 Prednostna os: Pravna država, izboljšanje institucionalnih zmogljivosti, učinkovita javna uprava, podpora razvoju NVO ter krepitev zmogljivosti socialnih
partnerjev.
11.2 Prednostna naložba: Krepitev zmogljivosti za vse zainteresirane strani, ki izvajajo politike na področju izobraževanja, vseživljenjskega učenja, usposabljanja
in zaposlovanja ter socialnih zadev, vključno s sektorskimi in teritorialnimi dogovori za spodbujanje reform na državni, regionalni in lokalni ravni
11.2.2 Specifični cilj: Krepitev usposobljenosti socialnih partnerjev v procesih socialnega dialoga, zlasti na področju politik trga dela in vseživljenjskega učenja.

Izpostavljenost vremenskim
pogojem in pojavom, zdravju
škodljivim vplivom in okužbam ter
ostalim pritiskom
Prepoved članstva v političnih
strankah (ustavna prepoved)
Omejitve zaradi posebnosti
delovnega mesta (prepoved ali
omejitev stavke, dela)

Stopnja 2

Pogosti vplivi

36

Da

10

Da

10
SKUPAJ TOČK

VISOKI PODČASTNIK (šifra DM: C047002, plačna podskupina C04)
Oblika vpliva okolja
Stopnja zahtevnosti vpliva Vrsta vpliva (trajanje)
Neenakomeren delovni čas
Stopnja 2
Občasni vplivi
(izmene, prazniki, itd.)
Izpostavljenost vremenskim
Stopnja 2
Pogosti vplivi
pogojem in pojavom, zdravju
škodljivim vplivom in okužbam ter
ostalim pritiskom
Prepoved članstva v političnih
Da
strankah (ustavna prepoved)
Omejitve zaradi posebnosti
Da
delovnega mesta (prepoved ali
omejitev stavke, dela)
SKUPAJ TOČK

78
Točke
22
36

10
10
78
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Projekt delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.
Projekt se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020.
11 Prednostna os: Pravna država, izboljšanje institucionalnih zmogljivosti, učinkovita javna uprava, podpora razvoju NVO ter krepitev zmogljivosti socialnih
partnerjev.
11.2 Prednostna naložba: Krepitev zmogljivosti za vse zainteresirane strani, ki izvajajo politike na področju izobraževanja, vseživljenjskega učenja, usposabljanja
in zaposlovanja ter socialnih zadev, vključno s sektorskimi in teritorialnimi dogovori za spodbujanje reform na državni, regionalni in lokalni ravni
11.2.2 Specifični cilj: Krepitev usposobljenosti socialnih partnerjev v procesih socialnega dialoga, zlasti na področju politik trga dela in vseživljenjskega učenja.

SUMARNI PRIKAZ REZULTATOV VREDNOTENJ ZAHTEVNOSTI DELOVNIH MEST - TARIFNI RAZRED
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Rangiranje po
zahtevanosti

264

Skupaj točk

164

Vplivi okolja

Fizični napor

7/1

Odgovornost

Psihični napor

Strokovna
usposobljenost

Umski napori

Policijski
inšpektor
Višji policijski
inšpektor
Kriminalistični
inšpektor
Višji
kriminalistični
inšpektor
Inšpektor v
UIKS
Višji inšpektor
v UIKS
Finančni
inšpektor
Višji finančni
inšpektor
Vodja gailske
izmene I
Častnik Poročnik
Visoki
podčastnik

Tarifni razred

Delovno mesto

Točke
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Projekt delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.
Projekt se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020.
11 Prednostna os: Pravna država, izboljšanje institucionalnih zmogljivosti, učinkovita javna uprava, podpora razvoju NVO ter krepitev zmogljivosti socialnih
partnerjev.
11.2 Prednostna naložba: Krepitev zmogljivosti za vse zainteresirane strani, ki izvajajo politike na področju izobraževanja, vseživljenjskega učenja, usposabljanja
in zaposlovanja ter socialnih zadev, vključno s sektorskimi in teritorialnimi dogovori za spodbujanje reform na državni, regionalni in lokalni ravni
11.2.2 Specifični cilj: Krepitev usposobljenosti socialnih partnerjev v procesih socialnega dialoga, zlasti na področju politik trga dela in vseživljenjskega učenja.

4.4 VREDNOTENJE ZAHTEVNOSTI DELOVNIH MEST ZA TARIFNI RAZRED VII/2
STROKOVNA USPOSOBLJENOST
POLICIJSKI SVETNIK (šifra DM: CO37006, 70032,71053, 70039, plačna podskupina C03)
Zahtevana vrsta in raven
Specialistično izobraževanje po visokošolski
izobrazbe
strokovni izobrazbi (prejšnje)/specializacija po
visokošolski
strokovni
izobrazbi
(prejšnja),
visokošolsko
univerzitetno
izobraževanje
(prejšnje)/visokošolska univerzitetna izobrazba
(prejšnja), magistrsko izobraževanje (druga bolonjska
stopnja)/magistrska izobrazba (druga stopnja),
magistrsko izobraževanje po visokošolski strokovni
izobrazbi (prejšnje)/magisterij po visokošolski
strokovni izobrazbi (prejšnja) (raven VII/2).
Izhodiščni plačni razred
Policijski svetnik – 41 PR, Višji policijski svetnik – 44
PR
Zahtevane delovne izkušnje
Policijski svetnik III 6 let, Višji kriminalistični svetnik II
7 let
Zahtevana dodatna znanja
Obnavljanje znanja in sposobnosti

/
/

Obvezno usposabljanje za imenovanje v naziv, izpit za 100
izvajanje policijskih pooblastil.
Zahtevna poklicna znanja
80
SKUPAJ TOČK 180

KRIMINALISTIČNI SVETNIK (šifra DM: CO37003, 72082, 72047, plačna podskupina C03)
Zahtevana vrsta in raven
Specialistično izobraževanje po visokošolski
izobrazbe
strokovni izobrazbi (prejšnje)/specializacija po
visokošolski
strokovni
izobrazbi
(prejšnja),
visokošolsko
univerzitetno
izobraževanje
(prejšnje)/visokošolska univerzitetna izobrazba
(prejšnja), magistrsko izobraževanje (druga bolonjska
stopnja)/magistrska izobrazba (druga stopnja),
magistrsko izobraževanje po visokošolski strokovni
izobrazbi (prejšnje)/magisterij po visokošolski
strokovni izobrazbi (prejšnja) (raven VII/2).
Izhodiščni plačni razred
Kriminalistični svetnik – 41 PR, Višji kriminalistični
svetnik – 44 PR
Zahtevane delovne izkušnje
Kriminalistični svetnik - 6 let, Višji kriminalistični
svetnik - 7 let
Zahtevana dodatna znanja

TOČKE
/

TOČKE
/

/
/

Obvezno usposabljanje za imenovanje v naziv, izpit za 100
izvajanje policijskih pooblastil, osnovna raven
angleškega ali nemškega ali italijanskega jezika.
80

Projekt delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.
Projekt se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020.
11 Prednostna os: Pravna država, izboljšanje institucionalnih zmogljivosti, učinkovita javna uprava, podpora razvoju NVO ter krepitev zmogljivosti socialnih
partnerjev.
11.2 Prednostna naložba: Krepitev zmogljivosti za vse zainteresirane strani, ki izvajajo politike na področju izobraževanja, vseživljenjskega učenja, usposabljanja
in zaposlovanja ter socialnih zadev, vključno s sektorskimi in teritorialnimi dogovori za spodbujanje reform na državni, regionalni in lokalni ravni
11.2.2 Specifični cilj: Krepitev usposobljenosti socialnih partnerjev v procesih socialnega dialoga, zlasti na področju politik trga dela in vseživljenjskega učenja.

Obnavljanje znanja in sposobnosti

Zahtevna poklicna znanja

80
SKUPAJ TOČK 180

VIŠJI INŠPEKTOR V UIKS (šifra DM: C067021, plačna podskupina C06) 3
Zahtevana vrsta in raven
Specialistično izobraževanje po visokošolski
izobrazbe
strokovni izobrazbi (prejšnje)/specializacija po
visokošolski
strokovni
izobrazbi
(prejšnja),
visokošolsko
univerzitetno
izobraževanje
(prejšnje)/visokošolska univerzitetna izobrazba
(prejšnja), magistrsko izobraževanje (druga bolonjska
stopnja)/magistrska izobrazba (druga stopnja),
magistrsko izobraževanje po visokošolski strokovni
izobrazbi (prejšnje)/magisterij po visokošolski
strokovni izobrazbi (prejšnja) (raven VII/2).
Izhodiščni plačni razred
Pravosodni policist višji svetovalec III – 36 PR
Pravosodni policist višji svetovalec II – 38 PR,
Pravosodni policist višji svetovalec I – 40 PR
Zahtevane delovne izkušnje
Pravosodni policist višji svetovalec III – 4 leta
Pravosodni policist višji svetovalec II – 5 let,
Pravosodni policist višji svetovalec I – 6 let
Zahtevana dodatna znanja
Obvezno usposabljanje za imenovanje v naziv,
strokovni izpit po Zakonu o izvrševanju kazenskih
sankcij, ki vključuje tudi strokovni izpit iz upravnega
postopka, vozniški izpit B kategorije
Obnavljanje znanja in sposobnosti Zahtevna poklicna znanja
SKUPAJ TOČK

TOČKE
/

/
/
100

80
180

SVETNIK V UIKS (šifra DM: C067018, plačna podskupina C06)
TOČKE
Zahtevana vrsta in raven
Specialistično izobraževanje po visokošolski /
izobrazbe
strokovni izobrazbi (prejšnje)/specializacija po
visokošolski
strokovni
izobrazbi
(prejšnja),
visokošolsko
univerzitetno
izobraževanje
(prejšnje)/visokošolska univerzitetna izobrazba
(prejšnja), magistrsko izobraževanje (druga bolonjska
stopnja)/magistrska izobrazba (druga stopnja),
magistrsko izobraževanje po visokošolski strokovni
izobrazbi (prejšnje)/magisterij po visokošolski
strokovni izobrazbi (prejšnja) (raven VII/2).

Višji inšpektor v UIKS je v »Kolektivni pogodbi za državno upravo, uprave pravosodnih organov in uprave
samoupravnih lokalnih skupnosti – tarifni del« uvrščen v tarifni razred VII/2. Po podatkih izpisa iz sistema MFERAC
je »Višji inšpektor v UIKS« uvrščen v tarifni razred VII/1.

3
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Projekt delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.
Projekt se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020.
11 Prednostna os: Pravna država, izboljšanje institucionalnih zmogljivosti, učinkovita javna uprava, podpora razvoju NVO ter krepitev zmogljivosti socialnih
partnerjev.
11.2 Prednostna naložba: Krepitev zmogljivosti za vse zainteresirane strani, ki izvajajo politike na področju izobraževanja, vseživljenjskega učenja, usposabljanja
in zaposlovanja ter socialnih zadev, vključno s sektorskimi in teritorialnimi dogovori za spodbujanje reform na državni, regionalni in lokalni ravni
11.2.2 Specifični cilj: Krepitev usposobljenosti socialnih partnerjev v procesih socialnega dialoga, zlasti na področju politik trga dela in vseživljenjskega učenja.

Izhodiščni plačni razred
Zahtevane delovne izkušnje
Zahtevana dodatna znanja

Obnavljanje znanja in sposobnosti

Pravosodni policist svetnik – 41 PR, Pravosodni
policist višji svetnik – 44 PR
Pravosodni policist svetnik – 6 let, Pravosodni policist
višji svetnik – 7 let
Obvezno usposabljanje za imenovanje v naziv,
strokovni izpit po Zakonu o izvrševanju kazenskih
sankcij, ki vključuje tudi strokovni izpit iz upravnega
postopka, vozniški izpit B kategorije
Zahtevna poklicna znanja
SKUPAJ TOČK

VIŠJI FINANČNI INŠPEKTOR (šifra DM: C057022, plačna podskupina C05) 4
Zahtevana vrsta in raven
Specialistično izobraževanje po visokošolski
izobrazbe
strokovni izobrazbi (prejšnje)/specializacija po
visokošolski
strokovni
izobrazbi
(prejšnja),
visokošolsko
univerzitetno
izobraževanje
(prejšnje)/visokošolska univerzitetna izobrazba
(prejšnja), magistrsko izobraževanje (druga bolonjska
stopnja)/magistrska izobrazba (druga stopnja),
magistrsko izobraževanje po visokošolski strokovni
izobrazbi (prejšnje)/magisterij po visokošolski
strokovni izobrazbi (prejšnja) (raven VII/2).
Izhodiščni plačni razred
Višji finančni inšpektor III – 38 PR, Višji finančni
inšpektor II – 40 PR, Višji finančni inšpektor I – 42 PR
Zahtevane delovne izkušnje
Višji finančni inšpektor III – 5 let, Višji finančni
inšpektor II – 6 let, Višji finančni inšpektor I – 7 let
Zahtevana dodatna znanja
Obvezno usposabljanje za imenovanje v naziv,
strokovni izpit iz upravnega postopka druge stopnje,
strokovni izpit po Zakonu o finančni upravi, preizkus
znanja za vodenje prekrškovnega postopka in izdajo
plačilnega naloga.
Obnavljanje znanja in sposobnosti Zahtevna poklicna znanja
SKUPAJ TOČK

/
/
100

80
180
TOČKE
/

/
/
100

80
180

FINANČNI SVETNIK (šifra DM: C057026, 1075, plačna podskupina C05)
TOČKE
Zahtevana vrsta in raven
Specialistično izobraževanje po visokošolski /
izobrazbe
strokovni izobrazbi (prejšnje)/specializacija po
visokošolski
strokovni
izobrazbi
(prejšnja),
visokošolsko
univerzitetno
izobraževanje
(prejšnje)/visokošolska univerzitetna izobrazba
Višji finančni inšpektor je v »Kolektivni pogodbi za državno upravo, uprave pravosodnih organov in uprave
samoupravnih lokalnih skupnosti – tarifni del« uvrščen v tarifni razred VII/2. Po podatkih izpisa iz sistema MFERAC
je »Višji finančni inšpektor« uvrščen v tarifni razred VII/1.
4
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Projekt delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.
Projekt se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020.
11 Prednostna os: Pravna država, izboljšanje institucionalnih zmogljivosti, učinkovita javna uprava, podpora razvoju NVO ter krepitev zmogljivosti socialnih
partnerjev.
11.2 Prednostna naložba: Krepitev zmogljivosti za vse zainteresirane strani, ki izvajajo politike na področju izobraževanja, vseživljenjskega učenja, usposabljanja
in zaposlovanja ter socialnih zadev, vključno s sektorskimi in teritorialnimi dogovori za spodbujanje reform na državni, regionalni in lokalni ravni
11.2.2 Specifični cilj: Krepitev usposobljenosti socialnih partnerjev v procesih socialnega dialoga, zlasti na področju politik trga dela in vseživljenjskega učenja.

Izhodiščni plačni razred
Zahtevane delovne izkušnje
Zahtevana dodatna znanja

Obnavljanje znanja in sposobnosti

(prejšnja), magistrsko izobraževanje (druga bolonjska
stopnja)/magistrska izobrazba (druga stopnja),
magistrsko izobraževanje po visokošolski strokovni
izobrazbi (prejšnje)/magisterij po visokošolski
strokovni izobrazbi (prejšnja) (raven VII/2).
Finančni svetnik – 41 PR, Višji finančni svetnik – 44 PR
Finančni svetnik - 6 let, Višji finančni svetnik - 7 let
Obvezno usposabljanje za imenovanje v naziv,
strokovni izpit iz upravnega postopka druge stopnje,
strokovni izpit po Zakonu o finančni upravi, preizkus
znanja za vodenje prekrškovnega postopka in izdajo
plačilnega naloga.
Zahtevna poklicna znanja
SKUPAJ TOČK

POVELJNIK GASILSKE OPERATIVE (šifra DM: IO17057, plačna podskupina I01)
Zahtevana vrsta in raven
Specialistično izobraževanje po visokošolski
izobrazbe
strokovni izobrazbi (prejšnje)/specializacija po
visokošolski
strokovni
izobrazbi
(prejšnja),
visokošolsko
univerzitetno
izobraževanje
(prejšnje)/visokošolska univerzitetna izobrazba
(prejšnja), magistrsko izobraževanje (druga bolonjska
stopnja)/magistrska izobrazba (druga stopnja),
magistrsko izobraževanje – univerzitetna tehnična
smer (raven VII/2).
Izhodiščni plačni razred
Poveljnik gasilske operative – 40 PR
Zahtevane delovne izkušnje
Poveljnik gasilske operative – 5 let delovnih izkušenj
v gasilski stroki
Zahtevana dodatna znanja
Opravljen predpisan izpit za poklicnega gasilca,
usposabljanje in izpopolnjevanje v gasilski stroki, izpit
B in C kategorije. Tečaj iz varnosti in zdravja pri delu.
Udeleževati se mora periodičnih pregledov
psihofizične sposobnosti.
Obnavljanje znanja in sposobnosti Zahtevna poklicna znanja
SKUPAJ TOČK

/
/
100

80
180

TOČKE
/

/
/
100

120
220

VIŠJI ČASTNIK (šifra DM: C047010, 51616, plačna podskupina C04)
TOČKE
Zahtevana vrsta in raven
Specialistično izobraževanje po visokošolski /
izobrazbe
strokovni izobrazbi (prejšnje)/specializacija po
visokošolski
strokovni
izobrazbi
(prejšnja),
visokošolsko
univerzitetno
izobraževanje
(prejšnje)/visokošolska univerzitetna izobrazba
(prejšnja), magistrsko izobraževanje (druga bolonjska
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11 Prednostna os: Pravna država, izboljšanje institucionalnih zmogljivosti, učinkovita javna uprava, podpora razvoju NVO ter krepitev zmogljivosti socialnih
partnerjev.
11.2 Prednostna naložba: Krepitev zmogljivosti za vse zainteresirane strani, ki izvajajo politike na področju izobraževanja, vseživljenjskega učenja, usposabljanja
in zaposlovanja ter socialnih zadev, vključno s sektorskimi in teritorialnimi dogovori za spodbujanje reform na državni, regionalni in lokalni ravni
11.2.2 Specifični cilj: Krepitev usposobljenosti socialnih partnerjev v procesih socialnega dialoga, zlasti na področju politik trga dela in vseživljenjskega učenja.

Izhodiščni plačni razred
Zahtevane delovne izkušnje
Zahtevana dodatna znanja
Obnavljanje znanja in sposobnosti

stopnja)/magistrska izobrazba (druga stopnja),
magistrsko izobraževanje po visokošolski strokovni
izobrazbi (prejšnje)/magisterij po visokošolski
strokovni izobrazbi (prejšnja) (raven VII/2).
Polkovnik – 41 PR
13 let (Višji častnik na mednarodni dolžnosti)
Šola za častnika, tuj jezik. Opravi se preizkus
usposobljenosti za pridobitev pooblastil po ZObr.
Željeno je, da ima višji štabni tečaj – PŠŠ.
Zahtevna poklicna znanja
SKUPAJ TOČK

VIŠJI ČASTNIK (šifra DM: C047011,33200 plačna podskupina C04)
Zahtevana vrsta in raven
Specialistično izobraževanje po visokošolski
izobrazbe
strokovni izobrazbi (prejšnje)/specializacija po
visokošolski
strokovni
izobrazbi
(prejšnja),
visokošolsko
univerzitetno
izobraževanje
(prejšnje)/visokošolska univerzitetna izobrazba
(prejšnja), magistrsko izobraževanje (druga bolonjska
stopnja)/magistrska izobrazba (druga stopnja),
magistrsko izobraževanje po visokošolski strokovni
izobrazbi (prejšnje)/magisterij po visokošolski
strokovni izobrazbi (prejšnja) (raven VII/2).
Izhodiščni plačni razred
Brigadir – 44 PR
Zahtevane delovne izkušnje
13 let (Višji častnik na mednarodni dolžnosti
nacionalni predstavnik)
Zahtevana dodatna znanja
Šola za častnika, tuj jezik. Željeno, da ima poveljniško
štabno šolo – generalštabni tečaj. Opravi se preizkus
usposobljenosti za pridobitev pooblastil po ZObr.
Obnavljanje znanja in sposobnosti Zahtevna poklicna znanja
SKUPAJ TOČK

/
/
100
120
220
TOČKE
/

/
/
100
120
220

ODGOVORNOST
POLICIJSKI SVETNIK (šifra DM: CO37006, 70032,71053, 70039, plačna podskupina C03)
Odgovornosti za
- opravljanje najzahtevnejših nalog z delovnega področja službe,
rezultate lastnega
- pripravljanje informacij, poročil in analiz ter predlaganje
dela
sistemskih ukrepov,
- strateško načrtovanje in usmerjanje dela policije,
- spremljanje, analiziranje, proučevanje in ocenjevanje varnostih
razmer ter učinkovitosti in uspešnosti dela
- zagotavljanje strokovne pomoči in nadzora,

TOČKE
280
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Projekt se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020.
11 Prednostna os: Pravna država, izboljšanje institucionalnih zmogljivosti, učinkovita javna uprava, podpora razvoju NVO ter krepitev zmogljivosti socialnih
partnerjev.
11.2 Prednostna naložba: Krepitev zmogljivosti za vse zainteresirane strani, ki izvajajo politike na področju izobraževanja, vseživljenjskega učenja, usposabljanja
in zaposlovanja ter socialnih zadev, vključno s sektorskimi in teritorialnimi dogovori za spodbujanje reform na državni, regionalni in lokalni ravni
11.2.2 Specifični cilj: Krepitev usposobljenosti socialnih partnerjev v procesih socialnega dialoga, zlasti na področju politik trga dela in vseživljenjskega učenja.

-

Sprejemanje
odločitev, nadzor,
možne posledice

-

Odgovornosti za
opravljanje nalog
zunaj delovnega
časa

-

sodelovanje pri pripravi predpisov področja
izvajanje policijskih pooblastil,
usklajevanje nalog z drugimi državnimi organi,
pomoč vodji pri načrtovanju, organiziranju, vodenju in
kontroliranju dela službe
natančno, strokovno, moralno in zakonito izvajanje vseh
postopkov,
spoštljivo in mirno ter človeško vzpostavljanje in ohranjanje stika
z obravnavanimi v postopku,
sodelovanje pri izobraževanju delavcev policije in drugih,
gospodarno ravnanje z delovno opremo in ostalimi materiali.
velika samostojnost pri odločanju o načinih in postopkih
opravljanja dela,
pogosto se morajo takoj odločati in zato ni časa za premislek in
posvetovanja, kar povečuje stopnjo odgovornosti,
verjetnost in pogostost morebitne moralne in materialne škode
sta veliki, kontrola ni mogoča.
da

40

SKUPAJ TOČKE

320

KRIMINALISTIČNI SVETNIK (šifra DM: CO37003, 72082, 72047, plačna podskupina C03)
Odgovornosti za
- opravljanje najzahtevnejših nalog z delovnega področja uprave,
rezultate lastnega
- predlaganje in oblikovanje sistemskih ukrepov,
dela
- sodelovanje pri izvajanju programov izpolnjevanja in
usposabljanja,
- pomoč direktorju pri načrtovanju, organiziranju in kontroliranju
dela uprave,
- sodelovanje pri pripravi normativnih aktov in razvojnih
projektov,
- izvajanje nadzora,
- izvajanje policijskih pooblastil,
- natančno, strokovno, moralno in zakonito izvajanje vseh
postopkov,
- spoštljivo in mirno ter človeško vzpostavljanje in ohranjanje stika
z obravnavanimi v postopku,
- gospodarno ravnanje z delovno opremo in ostalimi materiali.
Sprejemanje
- velika samostojnost pri odločanju o načinih in postopkih
odločitev, nadzor,
opravljanja dela,
možne posledice
- pogosto se morajo takoj odločati in zato ni časa za premislek in
posvetovanja, kar povečuje stopnjo odgovornosti,
- verjetnost in pogostost morebitne moralne in materialne škode
sta veliki, kontrola ni mogoča.

TOČKE
280
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11 Prednostna os: Pravna država, izboljšanje institucionalnih zmogljivosti, učinkovita javna uprava, podpora razvoju NVO ter krepitev zmogljivosti socialnih
partnerjev.
11.2 Prednostna naložba: Krepitev zmogljivosti za vse zainteresirane strani, ki izvajajo politike na področju izobraževanja, vseživljenjskega učenja, usposabljanja
in zaposlovanja ter socialnih zadev, vključno s sektorskimi in teritorialnimi dogovori za spodbujanje reform na državni, regionalni in lokalni ravni
11.2.2 Specifični cilj: Krepitev usposobljenosti socialnih partnerjev v procesih socialnega dialoga, zlasti na področju politik trga dela in vseživljenjskega učenja.

Odgovornosti za
opravljanje nalog
zunaj delovnega
časa

40

- da

SKUPAJ TOČKE

320

VIŠJI INŠPEKTOR V UIKS (šifra DM: C067021, plačna podskupina C06)
Odgovornosti za
- spremljanje, analiziranje, proučevanje in ocenjevanje varnostih
rezultate lastnega
razmer, učinkovitosti in uspešnosti dela,
dela
- sodelovanje z zunanjimi institucijami ter priprava poročil,
- sodelovanje pri projektih in komisijah,
- spremljanje predpisov s področja opravljanja dejavnosti
varovanja,
- izdelava, dopolnjevanje načrta varovanja in nadzor nad njegovim
izvajanjem,
- analiziranje in nadziranje postopkov izvajanja pooblastil
pravosodnih policistov,
- sodelovanje pri ravnanju z zaprtimi osebami,
- vodenje in usklajevanje izbire in nakupa uniform,
- spremljanje in analiziranje izvajanja varovanja v zaporskih
sistemih drugih držav,
- sodelovanje pri pripravi predpisov s področja dela,
- samostojna priprava zahtevnih analiz, poročil in razvojnih
projektov s področja dela,
- preprečevanje in odkrivanje kaznivih dejanj v zaporu,
- natančno, strokovno, moralno in zakonito izvajanje vseh
postopkov,
- spoštljivo in mirno ter človeško vzpostavljanje in ohranjanje stika
z zaprtimi osebami,
- gospodarno ravnanje z delovno opremo in ostalimi materiali.
Sprejemanje
- velika samostojnost pri odločanju o načinih in postopkih
odločitev, nadzor,
opravljanja dela ob upoštevanju navodil,
možne posledice
- občasno se morajo takoj odločati in ni časa za premislek in
posvetovanja,
- verjetnost in pogostost morebitne moralne in materialne škode
sta veliki, kontrola ni mogoča.
Odgovornosti za
- ne
opravljanje nalog
zunaj delovnega
časa
SKUPAJ TOČKE

TOČKE
175

SVETNIK V UIKS (šifra DM: C067018, plačna podskupina C06)

TOČKE

0

175
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Projekt se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020.
11 Prednostna os: Pravna država, izboljšanje institucionalnih zmogljivosti, učinkovita javna uprava, podpora razvoju NVO ter krepitev zmogljivosti socialnih
partnerjev.
11.2 Prednostna naložba: Krepitev zmogljivosti za vse zainteresirane strani, ki izvajajo politike na področju izobraževanja, vseživljenjskega učenja, usposabljanja
in zaposlovanja ter socialnih zadev, vključno s sektorskimi in teritorialnimi dogovori za spodbujanje reform na državni, regionalni in lokalni ravni
11.2.2 Specifični cilj: Krepitev usposobljenosti socialnih partnerjev v procesih socialnega dialoga, zlasti na področju politik trga dela in vseživljenjskega učenja.

Odgovornosti za
rezultate lastnega
dela

Sprejemanje
odločitev, nadzor,
možne posledice

Odgovornosti za
opravljanje nalog
zunaj delovnega
časa

- vodenje, načrtovanje, organiziranje, usmerjanje in nadzor dela v
oddelku,
- analiziranje in nadziranje postopkov izvajanja pooblastil
pravosodnih policistov,
- priprava in potrjevanje razporeda dela pravosodnih policistov,
- vodenje in sodelovanje pri izobraževanju pravosodnih policistov,
- preprečevanje in odkrivanje kaznivih dejanj v zavodu,
- izdelava, dopolnjevanje načrta varovanja in nadzor nad njegovim
izvajanjem,
- spremljanje, analiziranje, proučevanje in ocenjevanje varnostih
razmer, učinkovitosti in uspešnosti dela,
- vodenje in odločanje pri najzahtevnejših upravnih postopkih,
- sodelovanje in poveljevanje pri porabi prisilnih sredstev večjega
obsega in zajetju tujcev,
- sodelovanje pri ravnanju z zaprtimi osebami,
- pridobivanje in analiziranje varnostih informacij o notranji
zaščiti,
- priprava in vodenje disciplinskih postopkov za zaprte osebe,
- vodenje evidenc,
- samostojno oblikovanje ključnih sistemskih rešitev in drugega
najzahtevnejšega gradiva,
- usklajevanje zahtevnejših varovanj in usklajevanje dejavnosti s
policijo,
- opravljanje drugih najzahtevnejših nalog,
- spoštljivo in mirno ter človeško vzpostavljanje in ohranjanje stika
z zaprtimi osebami,
- pravočasno ukrepanje,
- gospodarno ravnanje z delovno opremo in ostalimi materiali.
- velika samostojnost pri odločanju o načinih in postopkih
opravljanja dela ob upoštevanju navodil,
- pogosto se morajo takoj in sami odločati in ni časa za premislek
in posvetovanja,
- verjetnost in pogostost morebitne moralne in materialne škode
sta zelo veliki, kontrola ni mogoča.
- ne

SKUPAJ TOČKE

VIŠJI FINANČNI INŠPEKTOR (šifra DM: C057022, plačna podskupina C05)
Odgovornosti za
- koordiniranje in sodelovanje pri izvajanju finančnega nadzora in
rezultate lastnega
kontrol,
dela
- pripravljanje navodil in pojasnil ter odgovorov uradom in
strankam,

280

0

280
TOČKE
175
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Projekt delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.
Projekt se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020.
11 Prednostna os: Pravna država, izboljšanje institucionalnih zmogljivosti, učinkovita javna uprava, podpora razvoju NVO ter krepitev zmogljivosti socialnih
partnerjev.
11.2 Prednostna naložba: Krepitev zmogljivosti za vse zainteresirane strani, ki izvajajo politike na področju izobraževanja, vseživljenjskega učenja, usposabljanja
in zaposlovanja ter socialnih zadev, vključno s sektorskimi in teritorialnimi dogovori za spodbujanje reform na državni, regionalni in lokalni ravni
11.2.2 Specifični cilj: Krepitev usposobljenosti socialnih partnerjev v procesih socialnega dialoga, zlasti na področju politik trga dela in vseživljenjskega učenja.

Sprejemanje
odločitev, nadzor,
možne posledice

Odgovornosti za
opravljanje nalog
zunaj delovnega
časa

- koordiniranje in usklajevanje dela med oddelkom in Upravo za
nadzor v zvezi z varnostjo in varstvom ter izvajanjem
mednarodnih aktivnosti na področju varnosti in varstva,
- sodelovanje pri pripravi pravnih aktov, navodil, pojasnil,
- obdelava zbranih informacij s področja varnosti in varstva za
potrebe analize tveganja,
- sodelovanje z institucijami EU na področju dela oddelka ter
sodelovanje z mednarodnimi organizacijami,
- opravljanje nadzora in nudenje pomoči pri kontroli nad delom
notranjih organizacijskih enot,
- pripravljanje strokovnih vsebin najzahtevnejših prepovedi in
omejitev in njihova priprava za praktično izvedbo in
informacijsko podporo,
- natančno, strokovno, moralno in zakonito izvajanje vseh
postopkov,
- spoštljivo in mirno ter človeško vzpostavljanje in ohranjanje stika
z ljudmi (strankami),
- gospodarno ravnanje z delovno opremo in ostalimi materiali.
- pogostost sprejemanja samostojnih odločitev o načinih in
postopkih opravljanja dela,
- pogosto se morajo takoj odločati in ni veliko časa za premislek in
posvetovanja, kar povečuje stopnjo odgovornosti,
- verjetnost in pogostost morebitne moralne in materialne škode
sta zelo veliki in obstaja vpliv na rezultate dela.
- ne

SKUPAJ TOČKE

FINANČNI SVETNIK (šifra DM: C057026, 1075, plačna podskupina C05)
Odgovornosti za
- koordiniranje in sodelovanje pri izvajanju finančnega nadzora in
rezultate lastnega
kontrol,
dela
- koordiniranje in usklajevanje dela med oddelkom in Upravo za
nadzor v zvezi z varnostjo in varstvom ter izvajanjem
mednarodnih aktivnosti na področju varnosti in varstva,
- sodelovanje pri pripravi pravnih aktov, navodil, pojasnil,
- obdelava zbranih informacij s področja varnosti in varstva za
potrebe analize tveganja,
- sodelovanje z institucijami EU na področju dela oddelka ter
sodelovanje z mednarodnimi organizacijami,
- opravljanje nadzora in nudenje pomoči pri kontroli nad delom
notranjih organizacijskih enot,

0

175
TOČKE
175
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Projekt delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.
Projekt se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020.
11 Prednostna os: Pravna država, izboljšanje institucionalnih zmogljivosti, učinkovita javna uprava, podpora razvoju NVO ter krepitev zmogljivosti socialnih
partnerjev.
11.2 Prednostna naložba: Krepitev zmogljivosti za vse zainteresirane strani, ki izvajajo politike na področju izobraževanja, vseživljenjskega učenja, usposabljanja
in zaposlovanja ter socialnih zadev, vključno s sektorskimi in teritorialnimi dogovori za spodbujanje reform na državni, regionalni in lokalni ravni
11.2.2 Specifični cilj: Krepitev usposobljenosti socialnih partnerjev v procesih socialnega dialoga, zlasti na področju politik trga dela in vseživljenjskega učenja.

Sprejemanje
odločitev, nadzor,
možne posledice

Odgovornosti za
opravljanje nalog
zunaj delovnega
časa

- pripravljanje strokovnih vsebin najzahtevnejših prepovedi in
omejitev in njihova priprava za praktično izvedbo in
informacijsko podporo,
- natančno, strokovno, moralno in zakonito izvajanje vseh
postopkov,
- spoštljivo in mirno ter človeško vzpostavljanje in ohranjanje stika
z ljudmi (strankami),
- gospodarno ravnanje z delovno opremo in ostalimi materiali.
- pogostost sprejemanja samostojnih odločitev o načinih in
postopkih opravljanja dela,
- pogosto se morajo takoj odločati in ni veliko časa za premislek in
posvetovanja, kar povečuje stopnjo odgovornosti,
- verjetnost in pogostost morebitne moralne in materialne škode
sta zelo veliki in obstaja vpliv na rezultate dela.
- ne

SKUPAJ TOČKE

POVELJNIK GASILSKE OPERATIVE (šifra DM: IO17057, plačna podskupina I01)
Odgovornosti za
- gašenje požarov, reševanje življenja ljudi in premoženja,
rezultate lastnega
- reševanje ljudi iz nezgodnih okoliščin in izvajanje zaščite in
dela
reševanja pri požarih, naravnih in drugih nesrečah,
- pripravljanje in organiziranje evropskih in drugih projektov,
- sodelovanje v evropskih projektih,
- sodelovanje pri načrtovanju in razvoju gasilskega poligona,
- sodelovanje pri delovanju gasilskega poligona,
- sodelovanje pri proučevanju, analiziranju in ocenjevanju izvedbe
posameznih operativnih ukrepov ob intervencijah ter
sodelovanje pri predlaganju izpopolnitev,
- sodelovanje pri pripravljanju načrtov za delovanje ob
intervencijah v objektih večje požarne ogroženosti,
- sodelovanje pri načrtovanju in organiziranju stalnega
izobraževanja operativnih delavcev in sodelovanje pri uvajanju
izboljšanih prijemov v taktiki gašenja in reševanja,
- sodelovanje pri pripravljanju programov usposabljanja in urjenja
požarnovarnostnih delavcev,
- sodelovanje pri analiziranju posledic naravnih in nasilno
povzročenih katastrof ter sodelovanje pri izdelovanju scenarijev
reševanja,
- opravljanje drugih nalog zadevnega področja po nalogu
direktorja,
- spoštljivo in mirno ter človeško vzpostavljanje in ohranjanje stika
z ljudmi,
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Projekt delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.
Projekt se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020.
11 Prednostna os: Pravna država, izboljšanje institucionalnih zmogljivosti, učinkovita javna uprava, podpora razvoju NVO ter krepitev zmogljivosti socialnih
partnerjev.
11.2 Prednostna naložba: Krepitev zmogljivosti za vse zainteresirane strani, ki izvajajo politike na področju izobraževanja, vseživljenjskega učenja, usposabljanja
in zaposlovanja ter socialnih zadev, vključno s sektorskimi in teritorialnimi dogovori za spodbujanje reform na državni, regionalni in lokalni ravni
11.2.2 Specifični cilj: Krepitev usposobljenosti socialnih partnerjev v procesih socialnega dialoga, zlasti na področju politik trga dela in vseživljenjskega učenja.

Sprejemanje
odločitev, nadzor,
možne posledice

Odgovornosti za
opravljanje nalog
zunaj delovnega
časa

- gospodarno ravnanje z delovno opremo in ostalimi materiali.
- pogosta samostojnost pri odločanju o načinih in postopkih
opravljanja dela ob upoštevanju navodil,
- pogosto se morajo takoj odločati in ni časa za premislek in
posvetovanja,
- verjetnost in pogostost morebitne moralne in materialne škode
sta zelo veliki, kontrola ni mogoča.
- da

SKUPAJ TOČKE

40

320

VIŠJI ČASTNIK (šifra DM: C047010, 51616, plačna podskupina C04)
Odgovornosti za
- koordiniranje in usmerjanje aktivnosti povezanih z viri za
rezultate lastnega
zagotavljanje bojne pripravljenosti,
dela
- načrtovanje in izvajanje operativnih ciljev na ključnih področjih
dela,
- oblikovanje najzahtevnejših strokovnih informacij in usmeritev,
- opravljanje drugih nalog po usmeritvah nadrejenega,
- opravljanje nalog skladno z opisom del in dolžnosti,
- samostojna priprava analiz, razvojnih projektov in drugih
zahtevnejših gradiv,
- samostojno kreiranje metod in postopkov, skrb za lastno varnost
in varnost sovojakov,
- gospodarno ravnanje z orožjem, delovno opremo in ostalimi
materiali.
Sprejemanje
- občasna samostojnost pri odločanju o načinih in postopkih
odločitev, nadzor,
opravljanja dela ob upoštevanju navodil,
možne posledice
- občasno se morajo takoj odločati in ni časa za premislek in
posvetovanja,
- verjetnost in pogostost morebitne moralne in materialne škode
sta zelo veliki, kontrola ni mogoča.
Odgovornosti za
- ne
opravljanje nalog
zunaj delovnega
časa
SKUPAJ TOČKE

TOČKE
280

VIŠJI ČASTNIK (šifra DM: C047011, 33200 plačna podskupina C04)
Odgovornosti za
- načrtovanje, koordiniranje in usmerjanje najzahtevnejših
rezultate lastnega
strokovnih, spremljajočih in organizacijskih nalog,
dela
- oblikovanje najzahtevnejših strokovnih informacij in usmeritev,

TOČKE
280

0

280
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Projekt delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.
Projekt se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020.
11 Prednostna os: Pravna država, izboljšanje institucionalnih zmogljivosti, učinkovita javna uprava, podpora razvoju NVO ter krepitev zmogljivosti socialnih
partnerjev.
11.2 Prednostna naložba: Krepitev zmogljivosti za vse zainteresirane strani, ki izvajajo politike na področju izobraževanja, vseživljenjskega učenja, usposabljanja
in zaposlovanja ter socialnih zadev, vključno s sektorskimi in teritorialnimi dogovori za spodbujanje reform na državni, regionalni in lokalni ravni
11.2.2 Specifični cilj: Krepitev usposobljenosti socialnih partnerjev v procesih socialnega dialoga, zlasti na področju politik trga dela in vseživljenjskega učenja.

Sprejemanje
odločitev, nadzor,
možne posledice

Odgovornosti za
opravljanje nalog
zunaj delovnega
časa

- načrtovanje in izvajanje strateških ciljev na ključnih področjih
dela,
- opravljanje drugih nalog po usmeritvah nadrejenega
- opravljanje nalog skladno z opisom del in dolžnosti,
- pripravljanje, tolmačenje in izvajanje funkcijske politike,
- samostojno kreiranje metod in postopkov,
- sodelovanje pri oblikovanju najzahtevnejših sistemskih nalog in
rešitev,
- skrb za lastno varnost in varnost sovojakov,
- gospodarno ravnanje z orožjem, delovno opremo in ostalimi
materiali.
- pogosta samostojnost pri odločanju o načinih in postopkih
opravljanja dela ob upoštevanju navodil,
- občasno se morajo takoj odločati in ni časa za premislek in
posvetovanja,
- verjetnost in pogostost morebitne moralne in materialne škode
sta zelo veliki, kontrola ni mogoča.
- ne

SKUPAJ TOČKE

0

280

NAPORI
UMSKI NAPOR
POLICIJSKI SVETNIK (šifra DM: CO37006, 70032,71053, 70039, plačna podskupina C03)
Programiranost dela
Stopnja 4 - delo ni programirano
Sestavljenost nalog DM /naziva Naloge izhajajo iz vsebinskega področja dela in obsegajo
različne aktivnosti:
- opravljanje najzahtevnejših nalog z delovnega
področja službe,
- pripravljanje informacij, poročil in analiz ter
predlaganje sistemskih ukrepov,
- strateško načrtovanje in usmerjanje dela policije,
- spremljanje, analiziranje, proučevanje in ocenjevanje
varnostih razmer ter učinkovitosti in uspešnosti dela
- zagotavljanje strokovne pomoči in nadzora,
- sodelovanje pri pripravi predpisov področja,
- izvajanje policijskih pooblastil,
- usklajevanje nalog z drugimi državnimi organi,
- pomoč vodji pri načrtovanju, organiziranju, vodenju in
kontroliranju dela službe
91
Projekt delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.
Projekt se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020.
11 Prednostna os: Pravna država, izboljšanje institucionalnih zmogljivosti, učinkovita javna uprava, podpora razvoju NVO ter krepitev zmogljivosti socialnih
partnerjev.
11.2 Prednostna naložba: Krepitev zmogljivosti za vse zainteresirane strani, ki izvajajo politike na področju izobraževanja, vseživljenjskega učenja, usposabljanja
in zaposlovanja ter socialnih zadev, vključno s sektorskimi in teritorialnimi dogovori za spodbujanje reform na državni, regionalni in lokalni ravni
11.2.2 Specifični cilj: Krepitev usposobljenosti socialnih partnerjev v procesih socialnega dialoga, zlasti na področju politik trga dela in vseživljenjskega učenja.

SKUPAJ TOČKE: 50

- natančno, strokovno, moralno in zakonito izvajanje
vseh postopkov,
- spoštljivo in mirno ter človeško vzpostavljanje in
ohranjanje stika z obravnavanimi v postopku,
- sodelovanje pri izobraževanju delavcev policije in
drugih,
- izvajanje nalog v skladu s 4. členom Zakona o nalogah
in pooblastilih policije.

KRIMINALISTIČNI SVETNIK (šifra DM: CO37003, 72082, 72047, plačna podskupina C03)
Programiranost dela
Stopnja 4 - delo ni programirano
Sestavljenost nalog DM /naziva Naloge izhajajo iz vsebinskega področja dela in obsegajo
različne aktivnosti:
- opravljanje najzahtevnejših nalog z delovnega
področja uprave,
- predlaganje in oblikovanje sistemskih ukrepov,
- sodelovanje pri izvajanju programov izpolonjevanja in
usposabljanja,
- pomoč direktorju pri načrtovanju, organiziranju in
kontroliranju dela uprave,
- sodelovanje pri pripravi normativnih aktov in
razvojnih projektov,
- izvajanje nadzora,
- izvajanje policijskih pooblastil,
- natančno, strokovno, moralno in zakonito izvajanje
vseh postopkov,
- spoštljivo in mirno ter človeško vzpostavljanje in
ohranjanje stika z obravnavanimi v postopku,
- izvajanje nalog v skladu s 4. členom Zakona o nalogah
in pooblastilih policije.
SKUPAJ TOČKE: 50
VIŠJI INŠPEKTOR V UIKS (šifra DM: C067021, plačna podskupina C06)
Programiranost dela
Stopnja 4 - delo ni programirano
Sestavljenost nalog DM /naziva Naloge izhajajo iz vsebinskega področja dela in obsegajo
različne aktivnosti:
- spremljanje, analiziranje, proučevanje in ocenjevanje
varnostih razmer, učinkovitosti in uspešnosti dela,
- sodelovanje z zunanjimi institucijami ter priprava
poročil,
- sodelovanje pri projektih in komisijah,
- spremljanje predpisov s področja opravljanja
dejavnosti varovanja,
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Projekt delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.
Projekt se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020.
11 Prednostna os: Pravna država, izboljšanje institucionalnih zmogljivosti, učinkovita javna uprava, podpora razvoju NVO ter krepitev zmogljivosti socialnih
partnerjev.
11.2 Prednostna naložba: Krepitev zmogljivosti za vse zainteresirane strani, ki izvajajo politike na področju izobraževanja, vseživljenjskega učenja, usposabljanja
in zaposlovanja ter socialnih zadev, vključno s sektorskimi in teritorialnimi dogovori za spodbujanje reform na državni, regionalni in lokalni ravni
11.2.2 Specifični cilj: Krepitev usposobljenosti socialnih partnerjev v procesih socialnega dialoga, zlasti na področju politik trga dela in vseživljenjskega učenja.

- izdelava, dopolnjevanje načrta varovanja in nadzor
nad njegovim izvajanjem,
- analiziranje in nadziranje postopkov izvajanja
pooblastil pravosodnih policistov,
- sodelovanje pri ravnanju z zaprtimi osebami,
- vodenje in usklajevanje izbire in nakupa uniform,
- spremljanje in analiziranje izvajanja varovanja v
zaporskih sistemih drugih držav,
- sodelovanje pri pripravi predpisov s področja dela,
- samostojna priprava zahtevnih analiz, poročil in
razvojnih projektov s področja dela,
- preprečevanje in odkrivanje kaznivih dejanj v zaporu,
- natančno, strokovno, moralno in zakonito izvajanje
vseh postopkov.
SKUPAJ TOČKE: 50
SVETNIK V UIKS (šifra DM: C067018, plačna podskupina C06)
Programiranost dela
Stopnja 4 - delo ni programirano
Sestavljenost nalog DM /naziva Naloge izhajajo iz vsebinskega področja dela in obsegajo
različne aktivnosti:
- vodenje, načrtovanje, organiziranje, usmerjanje in
nadzor dela v oddelku,
- analiziranje in nadziranje postopkov izvajanja
pooblastil pravosodnih policistov,
- priprava in potrjevanje razporeda dela pravosodnih
policistov,
- vodenje in sodelovanje pri izobraževanju pravosodnih
policistov,
- preprečevanje in odkrivanje kaznivih dejanj v zavodu,
- izdelava, dopolnjevanje načrta varovanja in nadzor
nad njegovim izvajanjem,
- spremljanje, analiziranje, proučevanje in ocenjevanje
varnostih razmer, učinkovitosti in uspešnosti dela,
- vodenje in odločanje pri najzahtevnejših upravnih
postopkih,
- sodelovanje in poveljevanje pri porabi prisilnih
sredstev večjega obsega in zajetju tujcev,
- sodelovanje pri ravnanju z zaprtimi osebami,
- pridobivanje in analiziranje varnostih informacij o
notranji zaščiti,
- priprava in vodenje disciplinskih postopkov za zaprte
osebe,
- vodenje evidenc,
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Projekt delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.
Projekt se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020.
11 Prednostna os: Pravna država, izboljšanje institucionalnih zmogljivosti, učinkovita javna uprava, podpora razvoju NVO ter krepitev zmogljivosti socialnih
partnerjev.
11.2 Prednostna naložba: Krepitev zmogljivosti za vse zainteresirane strani, ki izvajajo politike na področju izobraževanja, vseživljenjskega učenja, usposabljanja
in zaposlovanja ter socialnih zadev, vključno s sektorskimi in teritorialnimi dogovori za spodbujanje reform na državni, regionalni in lokalni ravni
11.2.2 Specifični cilj: Krepitev usposobljenosti socialnih partnerjev v procesih socialnega dialoga, zlasti na področju politik trga dela in vseživljenjskega učenja.

SKUPAJ TOČKE: 50

- samostojno oblikovanje ključnih sistemskih rešitev in
drugega najzehtevnejšega gradiva,
- usklajevanje zahtevnejših varovanj in usklajevanje
dejavnosti s policijo,
- opravljanje drugih najzahtevnejših nalog.

VIŠJI FINANČNI INŠPEKTOR (šifra DM: C057022, plačna podskupina C05)
Programiranost dela
Stopnja 4 - delo ni programirano
Sestavljenost nalog DM /naziva Naloge izhajajo iz vsebinskega področja dela in obsegajo
različne aktivnosti:
- koordiniranje in sodelovanje pri izvajanju finančnega
nadzora in kontrol,
- pripravljanje navodil in pojasnil ter odgovorov uradom
in strankam,
- koordiniranje in usklajevanje dela med oddelkom in
Upravo za nadzor v zvezi z varnostjo in varstvom ter
izvajanjem mednarodnih aktivnosti na področju
varnosti in varstva,
- sodelovanje pri pripravi pravnih aktov, navodil,
pojasnil,
- obdelava zbranih informacij s področja varnosti in
varstva za potrebe analize tveganja,
- sodelovanje z institucijami EU na področju dela
oddelka ter sodelovanje z mednarodnimi
organizacijami,
- opravljanje nadzora in nudenje pomoči pri kontroli
nad delom notranjih organizacijskih enot,
- pripravljanje strokovnih vsebin najzahtevnejših
prepovedi in omejitev in njihova priprava za praktično
izvedbo in informacijsko podporo,
- natančno, strokovno, moralno in zakonito izvajanje
vseh postopkov.
SKUPAJ TOČKE: 50
FINANČNI SVETNIK (šifra DM: C057026, 1075, plačna podskupina C05)
Programiranost dela
Stopnja 4 - delo ni programirano
Sestavljenost nalog DM /naziva Naloge izhajajo iz vsebinskega področja dela in obsegajo
različne aktivnosti:
- koordiniranje in sodelovanje pri izvajanju finančnega
nadzora in kontrol,
- koordiniranje in usklajevanje dela med oddelkom in
Upravo za nadzor v zvezi z varnostjo in varstvom ter
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Projekt delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.
Projekt se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020.
11 Prednostna os: Pravna država, izboljšanje institucionalnih zmogljivosti, učinkovita javna uprava, podpora razvoju NVO ter krepitev zmogljivosti socialnih
partnerjev.
11.2 Prednostna naložba: Krepitev zmogljivosti za vse zainteresirane strani, ki izvajajo politike na področju izobraževanja, vseživljenjskega učenja, usposabljanja
in zaposlovanja ter socialnih zadev, vključno s sektorskimi in teritorialnimi dogovori za spodbujanje reform na državni, regionalni in lokalni ravni
11.2.2 Specifični cilj: Krepitev usposobljenosti socialnih partnerjev v procesih socialnega dialoga, zlasti na področju politik trga dela in vseživljenjskega učenja.

SKUPAJ TOČKE: 50

izvajanjem mednarodnih aktivnosti na področju
varnosti in varstva,
sodelovanje pri pripravi pravnih aktov, navodil,
pojasnil,
obdelava zbranih informacij s področja varnosti in
varstva za potrebe analize tveganja,
sodelovanje z institucijami EU na področju dela
oddelka ter sodelovanje z mednarodnimi
organizacijami,
opravljanje nadzora in nudenje pomoči pri kontroli
nad delom notranjih organizacijskih enot,
pripravljanje strokovnih vsebin najzahtevnejših
prepovedi in omejitev in njihova priprava za praktično
izvedbo in informacijsko podporo,
natančno, strokovno, moralno in zakonito izvajanje
vseh postopkov.

POVELJNIK GASILSKE OPERATIVE (šifra DM: IO17057, plačna podskupina I01)
Programiranost dela
Stopnja 4 - delo ni programirano
Sestavljenost nalog DM /naziva Naloge izhajajo iz vsebinskega področja dela in obsegajo
različne aktivnosti:
- reševanje ljudi iz nezgodnih okoliščin in izvajanje
zaščite in reševanja pri požarih, naravnih in drugih
nesrečah,
- pripravljanje in organiziranje evropskih in drugih
projektov,
- sodelovanje v evropskih projektih,
- sodelovanje pri načrtovanju in razvoju gasilskega
poligona,
- sodelovanje pri delovanju gasilskega poligona,
- sodelovanje pri proučevanju, analiziranju in
ocenjevanju izvedbe posameznih operativnih ukrepov
ob intervencijah ter sodelovanje pri predlaganju
izpopolnitev,
- sodelovanje pri pripravljanju načrtov za delovanje ob
intervencijah v objektih večje požarne ogroženosti,
- sodelovanje pri načrtovanju in organiziranju stalnega
izobraževanja operativnih delavcev in sodelovanje pri
uvajanju izboljšanih prijemov v taktiki gašenja in
reševanja,
- sodelovanje pri pripravljanju programov usposabljanja
in urjenja požarnovarnostnih delavcev,
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Projekt delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.
Projekt se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020.
11 Prednostna os: Pravna država, izboljšanje institucionalnih zmogljivosti, učinkovita javna uprava, podpora razvoju NVO ter krepitev zmogljivosti socialnih
partnerjev.
11.2 Prednostna naložba: Krepitev zmogljivosti za vse zainteresirane strani, ki izvajajo politike na področju izobraževanja, vseživljenjskega učenja, usposabljanja
in zaposlovanja ter socialnih zadev, vključno s sektorskimi in teritorialnimi dogovori za spodbujanje reform na državni, regionalni in lokalni ravni
11.2.2 Specifični cilj: Krepitev usposobljenosti socialnih partnerjev v procesih socialnega dialoga, zlasti na področju politik trga dela in vseživljenjskega učenja.

SKUPAJ TOČKE: 50

- sodelovanje pri analiziranju posledic naravnih in
nasilno povzročenih katastrof ter sodelovanje pri
izdelovanju scenarijev reševanja,
- opravljanje drugih nalog zadevnega področja po
nalogu direktorja.

VIŠJI ČASTNIK (šifra DM: C047010, 51616, plačna podskupina C04)
Programiranost dela
Stopnja 4 - delo ni programirano
Sestavljenost nalog DM /naziva Naloge izhajajo iz vsebinskega področja dela in obsegajo
različne aktivnosti:
- koordiniranje in usmerjanje aktivnosti povezanih z viri
za zagotavljanje bojne pripravljenosti,
- načrtovanje in izvajanje operativnih ciljev na ključnih
področjih dela,
- oblikovanje najzahtevnejših strokovnih informacij in
usmeritev,
- opravljanje drugih nalog po usmeritvah nadrejenega,
- opravljanje nalog skladno z opisom del in dolžnosti,
- samostojna priprava analiz, razvojnih projektov in
drugih zahtevnejših gradiv.
SKUPAJ TOČKE: 50
VIŠJI ČASTNIK (šifra DM: C047011,33200 plačna podskupina C04)
Programiranost dela
Stopnja 4 - delo ni programirano
Sestavljenost nalog DM /naziva Naloge izhajajo iz vsebinskega področja dela in obsegajo
različne aktivnosti:
- načrtovanje, koordiniranje in usmerjanje
najzahtevnejših strokovnih, spremljajočih in
organizacijskih nalog,
- oblikovanje najzahtevnejših strokovnih informacij in
usmeritev,
- načrtovanje in izvajanje strateških ciljev na ključnih
področjih dela,
- opravljanje drugih nalog po usmeritvah nadrejenega
- opravljanje nalog skladno z opisom del in dolžnosti,
- pripravljanje, tolmačenje in izvajanje funkcijske
politike,
- samostojno kreiranje metod in postopkov,
- sodelovanje pri oblikovanju najzahtevnejših
sistemskih nalog in rešitev.
SKUPAJ TOČKE: 50
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Projekt delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.
Projekt se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020.
11 Prednostna os: Pravna država, izboljšanje institucionalnih zmogljivosti, učinkovita javna uprava, podpora razvoju NVO ter krepitev zmogljivosti socialnih
partnerjev.
11.2 Prednostna naložba: Krepitev zmogljivosti za vse zainteresirane strani, ki izvajajo politike na področju izobraževanja, vseživljenjskega učenja, usposabljanja
in zaposlovanja ter socialnih zadev, vključno s sektorskimi in teritorialnimi dogovori za spodbujanje reform na državni, regionalni in lokalni ravni
11.2.2 Specifični cilj: Krepitev usposobljenosti socialnih partnerjev v procesih socialnega dialoga, zlasti na področju politik trga dela in vseživljenjskega učenja.

PSIHIČNI NAPOR
POLICIJSKI SVETNIK (šifra DM: CO37006, 70032,71053, 70039, plačna podskupina C03)
Stiki
Stopnja zahtevnosti stika
Vrsta stika
Točke
(trajanje)
Državljani RS in tujci
Nezahtevni stiki
Občasni stiki
6
Delikventi, prestopniki, itd.
Zelo zahtevni stiki
Občasni stiki
15
Socialne in čustvene situacije
Stopnja SČ stresa
Vrste SČ stresa
(pogostost)
Prometne nesreče s smrtnimi
Zelo visoka
Občasno
25
žrtvami
Reševanje in prisostvovanje v
Visoka
Občasno
15
situacijah pretepov, prepirov,
groženj, podkupovanja
SKUPAJ TOČK
61
KRIMINALISTIČNI SVETNIK (šifra DM: CO37003, 72082, 72047, plačna podskupina C03)
Stiki
Stopnja zahtevnosti stika
Vrsta stika
Točke
(trajanje)
Državljani RS in tujci
Nezahtevni stiki
Občasni stiki
6
Delikventi, prestopniki, itd.
Zelo zahtevni stiki
Občasni stiki
15
Socialne in čustvene situacije
Stopnja SČ stresa
Vrste SČ stresa
(pogostost)
Prometne nesreče s smrtnimi
Zelo visoka
Občasno
25
žrtvami
Reševanje in prisostvovanje v
Visoka
Občasno
15
situacijah pretepov, prepirov,
groženj, podkupovanja in
izpostavljenost drugim
tveganjem
SKUPAJ TOČK
61
VIŠJI INŠPEKTOR V UIKS (šifra DM: C067021, plačna podskupina C06)
Stiki
Stopnja zahtevnosti stika
Vrsta stika
(trajanje)
Zaporniki
Zahtevni stiki
Pogosti stiki
Obiskovalci zapornikov in drugi
Nezahtevni stiki
Občasni stiki
obiskovalci zaporov
Socialne in čustvene situacije
Stopnja SČ stresa
Vrste SČ stresa
(pogostost)
Situacije s smrtnimi žrtvami in
Zelo visoka
Občasno
pobegi iz zaporov

Točke
15
6

25
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Projekt delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.
Projekt se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020.
11 Prednostna os: Pravna država, izboljšanje institucionalnih zmogljivosti, učinkovita javna uprava, podpora razvoju NVO ter krepitev zmogljivosti socialnih
partnerjev.
11.2 Prednostna naložba: Krepitev zmogljivosti za vse zainteresirane strani, ki izvajajo politike na področju izobraževanja, vseživljenjskega učenja, usposabljanja
in zaposlovanja ter socialnih zadev, vključno s sektorskimi in teritorialnimi dogovori za spodbujanje reform na državni, regionalni in lokalni ravni
11.2.2 Specifični cilj: Krepitev usposobljenosti socialnih partnerjev v procesih socialnega dialoga, zlasti na področju politik trga dela in vseživljenjskega učenja.

Reševanje in prisostvovanje v
situacijah podkupovanja,
pretepov, prepirov, groženj

Visoka

Občasno
SKUPAJ TOČK

SVETNIK V UIKS (šifra DM: C067018, plačna podskupina C06)
Stopnja zahtevnosti stika
Vrsta stika
(trajanje)
Zaporniki
Zahtevni stiki
Pogosti stiki
Obiskovalci zapornikov in drugi
Nezahtevni stiki
Občasni stiki
obiskovalci zaporov
Socialne in čustvene situacije
Stopnja SČ stresa
Vrste SČ stresa
(pogostost)
Situacije s smrtnimi žrtvami in
Zelo visoka
Občasno
pobegi iz zaporov
Reševanje in prisostvovanje v
Visoka
Občasno
situacijah podkupovanja,
pretepov, prepirov, groženj
SKUPAJ TOČK
Stiki

VIŠJI FINANČNI INŠPEKTOR (šifra DM: C057022, plačna podskupina C05)
Stiki
Stopnja zahtevnosti stika
Vrsta stika
(trajanje)
Državljani RS in tujci (potniki,
Nezahtevni stiki
Pogosti stiki
špediterji,...)
Kršitelji, tihotapci in drugi.
Zahtevni stiki
Občasni stiki
Socialne in čustvene situacije
Stopnja SČ stresa
Vrste SČ stresa
(pogostost)
Prisostvovanje v situacijah v
Višja
Občasno
katerih živali trpijo zaradi slabih
pogojev ali so živali poginile
Prisostvovanje v situacijah
Višja
Občasno
podkupovanja, prepirov in
groženj
SKUPAJ TOČK
FINANČNI SVETNIK (šifra DM: C057026, 1075, plačna podskupina C05)
Stiki
Stopnja zahtevnosti stika
Vrsta stika
(trajanje)
Državljani RS in tujci (potniki,
Nezahtevni stiki
Pogosti stiki
špediterji,...)

15
61

Točke
15
6

25
15
61

Točke
10
9
9
9
37

Točke
10
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Projekt delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.
Projekt se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020.
11 Prednostna os: Pravna država, izboljšanje institucionalnih zmogljivosti, učinkovita javna uprava, podpora razvoju NVO ter krepitev zmogljivosti socialnih
partnerjev.
11.2 Prednostna naložba: Krepitev zmogljivosti za vse zainteresirane strani, ki izvajajo politike na področju izobraževanja, vseživljenjskega učenja, usposabljanja
in zaposlovanja ter socialnih zadev, vključno s sektorskimi in teritorialnimi dogovori za spodbujanje reform na državni, regionalni in lokalni ravni
11.2.2 Specifični cilj: Krepitev usposobljenosti socialnih partnerjev v procesih socialnega dialoga, zlasti na področju politik trga dela in vseživljenjskega učenja.

Kršitelji, tihotapci in drugi.
Socialne in čustvene situacije

Zahtevni stiki
Stopnja SČ stresa

9

Višja

Občasni stiki
Vrste SČ stresa
(pogostost)
Občasno

Prisostvovanje v situacijah v
katerih živali trpijo zaradi slabih
pogojev ali so živali poginile
Prisostvovanje v situacijah
podkupovanja, prepirov in
groženj

Višja

Občasno

9

SKUPAJ TOČK

POVELJNIK GASILSKE OPERATIVE (šifra DM: IO17057, plačna podskupina I01)
Stiki
Stopnja zahtevnosti stika
Vrsta stika
(trajanje)
Poškodovanci in udeleženci
Zahtevni stiki
Pogosti stiki
požarov in prometnih nesreč
Državljani RS (obiskovalci)
Nezahtevni stiki
Občasni stiki
Socialne in čustvene situacije
Stopnja SČ stresa
Vrste SČ stresa
(pogostost)
Situacije s smrtnimi žrtvami
Zelo visoka
Občasno
Reševanje in prisostvovanje v
Visoka
Pogosto
situacijah prometnih nesreč in
hudih požarov ter naravnih
nesreč
SKUPAJ TOČK
VIŠJI ČASTNIK (šifra DM: C047010, 51616, plačna podskupina C04)
Stiki
Stopnja zahtevnosti stika
Vrsta stika
(trajanje)
Državljani RS in tujci
Nezahtevni stiki
Občasni stiki
Socialne in čustvene situacije

Stopnja SČ stresa

Situacije s smrtnimi žrtvami
Prisostvovanje in reševanje v
situacijah naravnih nesreč in
vojaške intervencije ter druge
nevarne situacije tveganj

Zelo visoka
Visoka

Vrste SČ stresa
(pogostost)
Občasno
Občasno

SKUPAJ TOČK

9

37

Točke
15
6
25
25

71

Točke
6
6
25
15

52
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Projekt delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.
Projekt se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020.
11 Prednostna os: Pravna država, izboljšanje institucionalnih zmogljivosti, učinkovita javna uprava, podpora razvoju NVO ter krepitev zmogljivosti socialnih
partnerjev.
11.2 Prednostna naložba: Krepitev zmogljivosti za vse zainteresirane strani, ki izvajajo politike na področju izobraževanja, vseživljenjskega učenja, usposabljanja
in zaposlovanja ter socialnih zadev, vključno s sektorskimi in teritorialnimi dogovori za spodbujanje reform na državni, regionalni in lokalni ravni
11.2.2 Specifični cilj: Krepitev usposobljenosti socialnih partnerjev v procesih socialnega dialoga, zlasti na področju politik trga dela in vseživljenjskega učenja.

VIŠJI ČASTNIK (šifra DM: C047011,33200 plačna podskupina C04)
Stiki
Stopnja zahtevnosti stika
Vrsta stika
(trajanje)
Državljani RS in tujci
Nezahtevni stiki
Občasni stiki
Socialne in čustvene situacije

Stopnja SČ stresa

Situacije s smrtnimi žrtvami
Prisostvovanje in reševanje v
situacijah naravnih nesreč in
vojaške intervencije ter druge
nevarne situacije tveganj

Zelo visoka
Visoka

Vrste SČ stresa
(pogostost)
Občasno
Občasno

SKUPAJ TOČK

Točke
6
6
25
15

52

FIZIČNI NAPOR
POLICIJSKI SVETNIK (šifra DM: CO37006, 70032,71053, 70039, plačna podskupina C03)
Oblika fizičnega napora
Stopnja zahtevnosti napora
Vrsta napora (trajanje) Točke
Prisiljena drža telesa, sedenje v
Stopnja 2
Pogosti napori
18
policijskem vozilu, delo stoje
Uporaba fizičnega napora v
Stopnja 1
Občasni napori
7
obliki teka, uporabe fizične sile,
dvigovanje in nošenje težjih
bremen
SKUPAJ TOČK
25
KRIMINALISTIČNI SVETNIK (šifra DM: CO37003, 72082, 72047, plačna podskupina C03)
Oblika fizičnega napora
Stopnja zahtevnosti napora
Vrsta napora (trajanje) Točke
Prisiljena drža telesa, sedenje v
Stopnja 1
Pogosti napori
11
vozilu, delo stoje
Uporaba fizičnega napora v
Stopnja 1
Občasni napori
7
obliki teka, uporabe fizične sile,
dvigovanje in nošenje težjih
bremen
SKUPAJ TOČK
18
VIŠJI INŠPEKTOR V UIKS (šifra DM: C067021, plačna podskupina C06)
Oblika fizičnega napora
Stopnja zahtevnosti napora
Vrsta napora (trajanje)
Prisiljena drža telesa, sedenje v
Stopnja 1
Pogosti napori
vozilu, delo stoje
Uporaba fizičnega napora v
Stopnja 1
Občasni napori
obliki teka, uporabe fizične sile,

Točke
11
7
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Projekt delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.
Projekt se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020.
11 Prednostna os: Pravna država, izboljšanje institucionalnih zmogljivosti, učinkovita javna uprava, podpora razvoju NVO ter krepitev zmogljivosti socialnih
partnerjev.
11.2 Prednostna naložba: Krepitev zmogljivosti za vse zainteresirane strani, ki izvajajo politike na področju izobraževanja, vseživljenjskega učenja, usposabljanja
in zaposlovanja ter socialnih zadev, vključno s sektorskimi in teritorialnimi dogovori za spodbujanje reform na državni, regionalni in lokalni ravni
11.2.2 Specifični cilj: Krepitev usposobljenosti socialnih partnerjev v procesih socialnega dialoga, zlasti na področju politik trga dela in vseživljenjskega učenja.

dvigovanje in nošenje težjih
bremen

SKUPAJ TOČK

SVETNIK V UIKS (šifra DM: C067018, plačna podskupina C06)
Oblika fizičnega napora
Stopnja zahtevnosti napora
Vrsta napora (trajanje)
Prisiljena drža telesa, sedenje v
Stopnja 1
Pogosti napori
vozilu, delo stoje
Uporaba fizičnega napora v
Stopnja 1
Občasni napori
obliki teka, uporabe fizične sile,
dvigovanje in nošenje težjih
bremen
SKUPAJ TOČK
VIŠJI FINANČNI INŠPEKTOR (šifra DM: C057022, plačna podskupina C05)
Oblika fizičnega napora
Stopnja zahtevnosti napora
Vrsta napora (trajanje)
Prisiljena drža telesa, delo stoje
Stopnja 1
Stalni napori
Uporaba fizičnega napora v
Stopnja 1
Občasni napori
obliki teka, uporabe fizične sile,
dvigovanje in nošenje težjih
bremen
SKUPAJ TOČK
FINANČNI SVETNIK (šifra DM: C057026, 1075, plačna podskupina C05)
Oblika fizičnega napora
Stopnja zahtevnosti napora
Vrsta napora (trajanje)
Prisiljena drža telesa, delo stoje
Stopnja 1
Stalni napori
Uporaba fizičnega napora v
Stopnja 1
Občasni napori
obliki teka, uporabe fizične sile,
dvigovanje in nošenje težjih
bremen
SKUPAJ TOČK
POVELJNIK GASILSKE OPERATIVE (šifra DM: IO17057, plačna podskupina I01)
Oblika fizičnega napora
Stopnja zahtevnosti napora
Vrsta napora (trajanje)
Prisiljena drža telesa, delo stoje
Stopnja 1
Občasni napori
Uporaba fizičnega napora v
Stopnja 2
Pogosti napori
obliki teka, uporabe fizične sile,
dvigovanje in nošenje težjih
bremen
SKUPAJ TOČK

18

Točke
11
7

18

Točke
17
7

24

Točke
17
7

24

Točke
7
18

25
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Projekt delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.
Projekt se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020.
11 Prednostna os: Pravna država, izboljšanje institucionalnih zmogljivosti, učinkovita javna uprava, podpora razvoju NVO ter krepitev zmogljivosti socialnih
partnerjev.
11.2 Prednostna naložba: Krepitev zmogljivosti za vse zainteresirane strani, ki izvajajo politike na področju izobraževanja, vseživljenjskega učenja, usposabljanja
in zaposlovanja ter socialnih zadev, vključno s sektorskimi in teritorialnimi dogovori za spodbujanje reform na državni, regionalni in lokalni ravni
11.2.2 Specifični cilj: Krepitev usposobljenosti socialnih partnerjev v procesih socialnega dialoga, zlasti na področju politik trga dela in vseživljenjskega učenja.

VIŠJI ČASTNIK (šifra DM: C047010, 51616, plačna podskupina C04)
Oblika fizičnega napora
Stopnja zahtevnosti napora
Vrsta napora (trajanje)
Prisiljena drža telesa, sedenje v
Stopnja 1
Občasni napori
vozilu, delo stoje
Uporaba fizičnega napora v
Stopnja 2
Pogosti napori
obliki teka, uporabe fizične sile,
dvigovanje in nošenje težjih
bremen
SKUPAJ TOČK
VIŠJI ČASTNIK (šifra DM: C047011,33200 plačna podskupina C04)
Oblika fizičnega napora
Stopnja zahtevnosti napora
Vrsta napora (trajanje)
Prisiljena drža telesa, sedenje v
Stopnja 1
Občasni napori
vozilu, delo stoje
Uporaba fizičnega napora v
Stopnja 2
Pogosti napori
obliki teka, uporabe fizične sile,
dvigovanje in nošenje težjih
bremen
SKUPAJ TOČK

Točke
7
18

25

Točke
7
18

25

VPLIVI OKOLJA
POLICIJSKI SVETNIK (šifra DM: CO37006, 70032,71053, 70039, plačna podskupina C03)
Oblika vpliva okolja
Stopnja zahtevnosti vpliva Vrsta vpliva (trajanje)
Točke
Neenakomeren delovni čas
Stopnja 3
Pogosti vplivi
53
(izmene, prazniki, itd.)
Izpostavljenost vremenskim
Stopnja 2
Občasni vplivi
22
pogojem in pojavom, zdravju
škodljivim vplivom in okužbam ter
ostalim pritiskom
Prepoved članstva v političnih
Da
10
strankah (ustavna prepoved)
Omejitve zaradi posebnosti
Da
10
delovnega mesta (prepoved ali
omejitev stavke, dela)
SKUPAJ TOČK
95
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Projekt delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.
Projekt se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020.
11 Prednostna os: Pravna država, izboljšanje institucionalnih zmogljivosti, učinkovita javna uprava, podpora razvoju NVO ter krepitev zmogljivosti socialnih
partnerjev.
11.2 Prednostna naložba: Krepitev zmogljivosti za vse zainteresirane strani, ki izvajajo politike na področju izobraževanja, vseživljenjskega učenja, usposabljanja
in zaposlovanja ter socialnih zadev, vključno s sektorskimi in teritorialnimi dogovori za spodbujanje reform na državni, regionalni in lokalni ravni
11.2.2 Specifični cilj: Krepitev usposobljenosti socialnih partnerjev v procesih socialnega dialoga, zlasti na področju politik trga dela in vseživljenjskega učenja.

KRIMINALISTIČNI SVETNIK (šifra DM: CO37003, 72082, 72047, plačna podskupina C03)
Oblika vpliva okolja
Stopnja zahtevnosti vpliva Vrsta vpliva (trajanje)
Točke
Neenakomeren delovni čas
Stopnja 3
Pogosti vplivi
52
(izmene, prazniki, itd.)
Izpostavljenost vremenskim
Stopnja 2
Pogosti vplivi
22
pogojem in pojavom, zdravju
škodljivim vplivom in okužbam ter
ostalim pritiskom
Prepoved članstva v političnih
Da
10
strankah (ustavna prepoved)
Omejitve zaradi posebnosti
Da
10
delovnega mesta (prepoved ali
omejitev stavke, dela)
SKUPAJ TOČK
95
VIŠJI INŠPEKTOR V UIKS (šifra DM: C067021, plačna podskupina C06)
Oblika vpliva okolja
Stopnja zahtevnosti vpliva Vrsta vpliva (trajanje)
Neenakomeren delovni čas
Stopnja 3
Pogosti vplivi
(izmene, prazniki, itd.)
Izpostavljenost vremenskim
Stopnja 1
Občasni vplivi
pogojem in pojavom, zdravju
škodljivim vplivom in okužbam ter
ostalim pritiskom
Prepoved članstva v političnih
Ne
strankah (ustavna prepoved)
Omejitve zaradi posebnosti
Da
delovnega mesta (prepoved ali
omejitev stavke, dela)
SKUPAJ TOČK

SVETNIK V UIKS (šifra DM: C067018, plačna podskupina C06)
Oblika vpliva okolja
Stopnja zahtevnosti vpliva Vrsta vpliva (trajanje)
Neenakomeren delovni čas
Stopnja 3
Pogosti vplivi
(izmene, prazniki, itd.)
Izpostavljenost vremenskim
Stopnja 1
Občasni vplivi
pogojem in pojavom, zdravju
škodljivim vplivom in okužbam ter
ostalim pritiskom
Prepoved članstva v političnih
Ne
strankah (ustavna prepoved)
Omejitve zaradi posebnosti
Da
delovnega mesta (prepoved ali
omejitev stavke, dela)
SKUPAJ TOČK

Točke
53
14

0
10
77

Točke
53
14

0
10
77
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Projekt delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.
Projekt se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020.
11 Prednostna os: Pravna država, izboljšanje institucionalnih zmogljivosti, učinkovita javna uprava, podpora razvoju NVO ter krepitev zmogljivosti socialnih
partnerjev.
11.2 Prednostna naložba: Krepitev zmogljivosti za vse zainteresirane strani, ki izvajajo politike na področju izobraževanja, vseživljenjskega učenja, usposabljanja
in zaposlovanja ter socialnih zadev, vključno s sektorskimi in teritorialnimi dogovori za spodbujanje reform na državni, regionalni in lokalni ravni
11.2.2 Specifični cilj: Krepitev usposobljenosti socialnih partnerjev v procesih socialnega dialoga, zlasti na področju politik trga dela in vseživljenjskega učenja.

VIŠJI FINANČNI INŠPEKTOR (šifra DM: C057022, plačna podskupina C05)
Oblika vpliva okolja
Stopnja zahtevnosti vpliva Vrsta vpliva (trajanje)
Neenakomeren delovni čas
Stopnja 2
Pogosti vplivi
(izmene, prazniki, itd.)
Izpostavljenost vremenskim
Stopnja 1
Pogosti vplivi
pogojem in pojavom, zdravju
škodljivim vplivom in okužbam ter
ostalim pritiskom
Prepoved članstva v političnih
Ne
strankah (ustavna prepoved)
Omejitve zaradi posebnosti
Da
delovnega mesta (prepoved ali
omejitev stavke, dela)
SKUPAJ TOČK
FINANČNI SVETNIK (šifra DM: C057026, 1075, plačna podskupina C05)
Oblika vpliva okolja
Stopnja zahtevnosti vpliva Vrsta vpliva (trajanje)
Neenakomeren delovni čas
Stopnja 2
Pogosti vplivi
(izmene, prazniki, itd.)
Izpostavljenost vremenskim
Stopnja 1
Pogosti vplivi
pogojem in pojavom, zdravju
škodljivim vplivom in okužbam ter
ostalim pritiskom
Prepoved članstva v političnih
Ne
strankah (ustavna prepoved)
Omejitve zaradi posebnosti
Da
delovnega mesta (prepoved ali
omejitev stavke, dela)
SKUPAJ TOČK
POVELJNIK GASILSKE OPERATIVE (šifra DM: IO17057, plačna podskupina I01)
Oblika vpliva okolja
Stopnja zahtevnosti vpliva Vrsta vpliva (trajanje)
Neenakomeren delovni čas
Stopnja 3
Pogosti vplivi
(izmene, prazniki, itd.)
Izpostavljenost vremenskim
Stopnja 2
Pogosti vplivi
pogojem in pojavom, zdravju
škodljivim vplivom in okužbam ter
ostalim pritiskom
Prepoved članstva v političnih
Ne
strankah (ustavna prepoved)

Točke
36
22

0
10
68

Točke
36
22

0
10
68

Točke
53
36

0
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Projekt delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.
Projekt se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020.
11 Prednostna os: Pravna država, izboljšanje institucionalnih zmogljivosti, učinkovita javna uprava, podpora razvoju NVO ter krepitev zmogljivosti socialnih
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Omejitve zaradi posebnosti
delovnega mesta (prepoved ali
omejitev stavke, dela)

Ne

0
SKUPAJ TOČK

VIŠJI ČASTNIK (šifra DM: C047010, 51616, plačna podskupina C04)
Oblika vpliva okolja
Stopnja zahtevnosti vpliva Vrsta vpliva (trajanje)
Neenakomeren delovni čas
Stopnja 2
Občasni vplivi
(izmene, prazniki, itd.)
Izpostavljenost vremenskim
Stopnja 2
Pogosti vplivi
pogojem in pojavom, zdravju
škodljivim vplivom in okužbam ter
ostalim pritiskom
Prepoved članstva v političnih
Da
strankah (ustavna prepoved)
Omejitve zaradi posebnosti
Da
delovnega mesta (prepoved ali
omejitev stavke, dela)
SKUPAJ TOČK
VIŠJI ČASTNIK (šifra DM: C047011,33200 plačna podskupina C04)
Oblika vpliva okolja
Stopnja zahtevnosti vpliva Vrsta vpliva (trajanje)
Neenakomeren delovni čas
Stopnja 2
Občasni vplivi
(izmene, prazniki, itd.)
Izpostavljenost vremenskim
Stopnja 2
Pogosti vplivi
pogojem in pojavom, zdravju
škodljivim vplivom in okužbam ter
ostalim pritiskom
Prepoved članstva v političnih
Da
strankah (ustavna prepoved)
Omejitve zaradi posebnosti
Da
delovnega mesta (prepoved ali
omejitev stavke, dela)
SKUPAJ TOČK

89
Točke
22
36

10
10
78

Točke
22
36

10
10
78
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SUMARNI PRIKAZ REZULTATOV VREDNOTENJ ZAHTEVNOSTI DELOVNIH MEST - TARIFNI RAZRED
VII/2

320

50

61

25

95

731

2.

7/2

180

320

50

61

18

95

724

3.

7/2

180

175

50

61

18

77

561

6.

7/2

180

280

50

61

18

77

666

5.

7/2

180

175

50

37

24

68

534

7.

7/2

180

175

50

37

24

68

534

7.

7/2

220

280

50

71

25

89

775

1.

7/2

220

280

50

52

25

78

705

4.

7/2

220

280

50

52

25

78

705

4.

Rangiranje po
zahtevanosti

Vplivi okolja

180

Skupaj točk

Fizični napor

7/2

Odgovornost

Psihični napor

Strokovna
usposobljenost

Umski napori

Policijski
svetnik
Kriminalistični
svetnik
Višji inšpektor
v UIKS
Svetnik v
UIKS
Višji finančni
inšpektor
Finančni
svetnik
Poveljnik
gasilske
operative
Višji častnik
Polkovnik
Višji častnik
Brigadir

Tarifni razred

Delovno mesto

Točke
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5. SUMARNI PRIKAZ REZULTATOV IN PREDLOG SPREMEMB PLAČNIH RAZREDOV
V nadaljevanju so prikazani rezultati primerjalne analize vrednotenj izvajanja nalog in potrebnih
kompetenc za zaposlene v javni upravi s posebnimi pooblastili (uniformirano poklici) v tarifnih razredih
V., VI., VII/1. in VII/2. za določena delovna mesta. Pri vrednotenju so bili upoštevani strokovni kriteriji
in merila, kot jih določa Kolektivna pogodba o skupni metodologiji za uvrščanje orientacijskih delovnih
mest in nazivov v plačne razrede. Na osnovi opravljenega vrednotenja elementov zahtevnosti del in
nalog so bile za posamezna delovna mesta določene točke, ki predstavljajo seštevek točk pridobljenih
na osnovi vrednotenja posameznih ocenjevanih elementov zahtevnosti del in nalog. Seštevek točk
predstavlja prvo izhodiščno vrednost, ki jo vzamemo za osnovo pri ugotavljanju ustreznosti
vrednotenja posameznih delovnih mest.
Pri oblikovanju modela smo upoštevali načela vrednotenja dela in ocenjevanja delovne uspešnosti,
poznana iz teorije, prakse organizacij in tudi prakse javne uprave. Pri tem se zavedamo, da ni možno
popolnoma enoznačno opredeliti merila oziroma intervale mejnih vrednosti, so pa izkustveno
oblikovana na osnovi razponov ocen delovne uspešnosti (pričakovanega prispevka) in vrednosti
določene za povečan obseg dela. Pri tem zanemarjamo napako, ki nastane zaradi združevanja logike
odstotkov in odstotnih točk, saj menimo, da je možno zagovarjati tako oblikovan model. To pomeni,
da izhodiščno vrednost (zahtevnost) delovnega mesta določimo glede na zahtevan prispevek
zaposlenega, dejanski prispevek pa s pomočjo metod ocenjevanja delovne uspešnosti.
Tako v teoriji kot v praksi pogosto velja načelo, da delovno uspešnost, ki jo ocenimo v razponu od 90
% do 109 % pričakovane vrednosti, ocenimo z »izpolnjuje pričakovanja« (kot opisno ceno predvidene
delovne uspešnosti). To z drugimi besedami pomeni, da je pričakovan (»normalen«, običajen, 100 %)
delovni prispevek pravzaprav nekje na lestvici med 90 % in 109 % delovne uspešnosti posameznika.
Ugotovljeno razliko točk je treba preračunati v intervale (stopnje), ki predstavljajo vrednosti
morebitnih dodatnih plačnih razredov nad izhodiščnim plačnim razredom. Za določitev preračuna
bomo smiselno uporabili načelo, ki na področju vrednotenja dela opisno oceno »odlično« določa kot
oceno za izjemen in visoko nadpovprečni prispevek posameznika. Ta se pogosto izrazi kot 150 %
vrednosti predpostavljene delovne uspešnosti (delovnega prispevka). Tovrstna spoznanja bomo
posredno, vendar smiselno aplicirali v model, s katerim bomo opredelili razliko med osnovno
(predvideno, izhodiščno) in dejansko zahtevnostjo del oziroma med osnovnim izhodiščnim plačnim
razredom in predlogom za povečanje izhodiščnega plačnega razreda.
Ker je vrednost med 90% in 109% razumljena kot pričakovana, predstavlja razlika od 110 % do 150 %
izhodišče za morebitno ugotavljanje višje zahtevnosti dela in s tem potrebo po uvrstitvi delovnega
mesta v višji izhodiščni plačni razred. Razliko v točkah med maksimalno vrednostjo v tarifnem razredu
(Tmax) in maksimalno vrednostjo točk pričakovanega delovnega prispevka v izhodiščnem razredu
(Izhmax) lahko na tej osnovi razumemo kot vrednosti med 110 % in 150 % delovne uspešnosti. Ta razlika
sicer znaša 40 odstotnih točk, ker pa logika modela temelji na ocenjevanju delovnega prispevka bomo
pri določitvi razpona točk in števila plačnih razredov upoštevali vrednosti instrumenta povečanega
obsega dela. Povečan obseg dela za primer opravljanja rednih delovnih nalog je v praksi ovrednoten z
največ 20%. Izhodiščnim vrednostim (od Izhmin do Izhmax) tako prištejemo ekvivalent za vrednost
povečanega obsega dela (20%), kar maksimalno znese 129 % pričakovanega delovnega prispevka
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(maksimalni = 109% + 20% = 129 %). Ta vrednost predstavlja osnovno vrednost izhodiščnega razreda
(OIR).
Razlika med 90 % in 129 % je 39 odstotnih točk oziroma v vrednosti 1,4333 (koeficient k=0,4333). Za
toliko torej lahko povečamo izhodiščno minimalno vrednost (Izhmin), da bo pričakovana ocena točk še
vedno ustrezala pričakovani izhodiščni (osnovni) vrednosti delovnega mesta. Na tak način smo določili
razpon pričakovane zahtevnosti del in nalog osnovnega izhodiščnega razreda ter način izražanja v
točkah. Razlika točk med maksimalno vrednostjo točk v tarifnem razredu (Tmax) in maksimalno
vrednostjo točk pričakovanega delovnega prispevka v osnovnem izhodiščnem razredu (OIZ)
predstavljajo vrednosti, ki kažejo na večjo zahtevnost del in nalog. Na tak način se razlika med
maksimalnim seštevkom delnih točk (Tmax) in zgornjo mejo točk osnovnega izhodiščnega razreda (OIR)
razdeli glede na vrednost enega plačnega razreda (4 %). Razlika znaša 20%, in se glede na »vrednost«
enega plačnega razreda (4 %) razporedi na pet plačnih razredov (20 % : 4% = 5), ki predstavljajo plačne
razrede nad osnovnim izhodiščnim plačnim razredom.
Glede na tako oblikovan model je možno izračunati izhodiščne vrednosti modela za vsak posamezni
tarifni razred, na osnovi katerega bomo določili točke (meje) osnovnega izhodiščnega razreda in
določili meje morebitnega dodatnega plačnega razreda (glede na vrednotenje elementov zahtevnosti
del in nalog). Preračun je naslednji:

Točke glede na zahtevnost
delovnega mesta
Plačni razredi nad
izhodiščnim PR v TR V

Točke glede na zahtevnost
delovnega mesta
Plačni razredi nad
izhodiščnim PR v TR VI

Točke glede na zahtevnost
delovnega mesta
Plačni razredi nad
izhodiščnim PR v TR VII/1

Izhodiščni plačni
razred v točkah
Min
Maks +
(90%)
POD

Višje ovrednoteni elementi zahtevnosti del in
nalog (nad izhodiščnim plačnim razredom)

174

428

429494

495561

562627

628694

695760

0

0

1

2

3

4

5

Izhodiščni plačni
razred v točkah
Min
Maks +
(90%)
POD

Višje ovrednoteni elementi zahtevnosti del in
nalog (nad izhodiščnim plačnim razredom)

188

457

458527

528597

598667

668738

739808

0

0

1

2

3

4

5

Izhodiščni plačni
razred v točkah
Min
Maks +
(90%)
POD

Višje ovrednoteni elementi zahtevnosti del in
nalog (nad izhodiščnim plačnim razredom)

216

514

515592

593670

671748

749826

827904

0

0

1

2

3

4

5
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Točke glede na zahtevnost
delovnega mesta
Plačni razredi nad
izhodiščnim PR v TR VII/2

Izhodiščni plačni
razred v točkah
Min
Maks +
(90%)
POD

Višje ovrednoteni elementi zahtevnosti del in
nalog (nad izhodiščnim plačnim razredom)

244

572

573657

658743

744829

830914

9151000

0

0

1

2

3

4

5

Rezultati analize razvrščanja delovnih mest v tarifne razrede V, VI, VII/1, VII/2 glede na plačne
razrede (PR)

Število PR nad
izhodiščnim PR

Predlagani plačni
razred

15
15
15
15
15
15
15

61
61
61
61
61
61
51

25
25
25
25
25
25
18

109
109
109
109
109
109
77

510
510
510
510
510
510
369

2
2
2
2
2
2
0

26
27
28
26
27
28
24

5

25

120

88

15

51

18

77

369

0

25

5

26

120

88

15

51

18

77

369

0

26

5
5
5
5

24
25
26
20

140
140
140
120

88
88
88
128

15
15
15
15

37
37
37
71

24
24
24
25

68
68
68
89

372
372
372
448

0
0
0
1

24
25
26
21

5
5
5

24
25
26

140
140
140

128
128
128

15
15
15

71
71
71

25
25
25

89
89
89

468
468
468

1
1
1

25
26
27

5

26

140

128

15

71

25

89

416

1

27

5

27

140

180

15

71

25

89

520

2

29

Skupaj točk

180
180
180
180
180
180
88

Vplivi okolja

120
120
120
120
120
120
120

Fizični napor

Strokovna
usposobljenost

24
25
26
24
25
26
24

Psihični napor

Izhodiščni plačni
razred

5
5
5
5
5
5
5

Umski napori

Tarifni razred

Policist III
Policist II
Policist I
Kriminalist III
Kriminalist II
Kriminalist I
Pravosodni
policist III
Pravosodni
policist II
Pravosodni
policist I
Carinik III
Carinik II
Carinik I
Kandidat za
gasilca
Gasilec
Gasilec I
Gasilec
dispečar/
specialist
Gasilec
inštruktor
Vodja gasilske
skupine

Odgovornost

Delovno mesto

Točke
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Vojak I
Vojak Desetnik

5
5

24
26

120
120

88
88

15
15

46
46

36
36

78
78

383
383

0
0

24
26

Število PR nad
izhodiščniim PR

Predlagani plačni
razred

30
30
30
30

71
71
71
71

25
25
25
25

109
109
109
109

591
591
591
591

2
2
2
2

29
30
31
29

6

28

148

208

30

71

25

109

591

2

30

6

29

148

208

30

71

25

109

591

2

31

6

27

148

105

18

61

18

77

427

0

27

6

28

148

105

18

61

18

77

427

0

28

6

29

148

105

18

61

18

77

427

0

29

6
6
6
6

27
28
29
28

148
148
148
148

105
105
105
145

18
18
18
18

37
37
37
71

24
24
24
25

68
68
68
89

400
400
400
496

0
0
0
1

27
28
29
29

6

28

148

208

18

71

25

89

559

2

30

6

28

148

208

18

71

25

89

559

2

30

6

28

148

208

18

71

25

89

559

2

30

6

28

148

208

18

71

25

89

559

2

30

6

29

148

105

18

52

25

78

426

0

29

Skupaj točk

208
208
208
208

Vplivi okolja

148
148
148
148

Fizični napor

Strokovna
usposobljenost

27
28
29
27

Psihični napor

Izhodiščni plačni
razred

6
6
6
6

Umski napori

Tarifni razred

Višji policist III
Višji policist II
Višji policist I
Višji
kriminalist III
Višji
kriminalist II
Višji
kriminalist I
Višji
pravosodni
policist III
Višji
pravosodni
policist II
Višji
pravosodni
policist I
Višji carinik III
Višji carinik II
Višji carinik I
Gasilski
inštruktor II
Vodja
gasilskega
oddelka
Vodja gasilske
tehnike in
servisa
Vodja gasilske
vzdrževalne
službe II
Namestnik
vodje gasilske
izmene III
Višji
podčastnik –
Višji štabni
vodnik

Odgovornost

Delovno mesto

TARIFNI RAZRED VI
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Število PR nad
izhodiščniim PR

Predlagani plačni
razred

24

71

25

109

657

2

33

7/1

32

164

264

24

71

25

109

657

2

34

7/1

34

164

264

24

71

25

109

657

2

36

7/1

31

164

264

40

71

25

109

673

3

34

7/1

32

164

264

40

71

25

109

673

3

35

7/1

34

164

264

40

71

25

109

673

3

37

7/1

37

164

264

40

71

25

109

673

3

40

7/1

39

164

264

40

71

25

109

673

3

42

7/1

41

164

264

40

71

25

109

673

3

44

7/1

37

196

264

40

71

25

109

705

3

40

7/1

39

196

264

40

71

25

109

705

3

42

7/1

41

196

264

40

71

25

109

705

3

44

7/1

31

164

140

40

61

18

77

500

0

31

7/1

32

164

140

40

61

18

77

500

0

32

7/1

34

164

140

40

61

18

77

500

0

34

Skupaj točk

264

Vplivi okolja

164

Fizični napor

Strokovna
usposobljenost

31

Psihični napor

Izhodiščni plačni
razred

7/1

Umski napori

Tarifni razred

Policijski
inšpektor III
Policijski
inšpektor II
Policijski
inšpektor I
Kriminalistični
inšpektor III
Kriminalistični
inšpektor II
Kriminalistični
inšpektor I
Višji policijski
inšpektor III
Višji policijski
inšpektor II
Višji policijski
inšpektor I
Višji
kriminalistični
inšpektor III
Višji
kriminalistični
inšpektor II
Višji
kriminalistični
inšpektor I
Inšpektor v
UIKS
Pravosodni
policist
svetovalec III
Inšpektor v
UIKS
Pravosodni
policist
svetovalec II
Inšpektor v
UIKS
Pravosodni
policist
svetovalec I

Odgovornost

Delovno mesto

TARIFNI RAZRED VII/1
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Projekt delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.
Projekt se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020.
11 Prednostna os: Pravna država, izboljšanje institucionalnih zmogljivosti, učinkovita javna uprava, podpora razvoju NVO ter krepitev zmogljivosti socialnih
partnerjev.
11.2 Prednostna naložba: Krepitev zmogljivosti za vse zainteresirane strani, ki izvajajo politike na področju izobraževanja, vseživljenjskega učenja, usposabljanja
in zaposlovanja ter socialnih zadev, vključno s sektorskimi in teritorialnimi dogovori za spodbujanje reform na državni, regionalni in lokalni ravni
11.2.2 Specifični cilj: Krepitev usposobljenosti socialnih partnerjev v procesih socialnega dialoga, zlasti na področju politik trga dela in vseživljenjskega učenja.

Višji inšpektor
v UIKS –
Pravosodni
policist višji
svetovalec III
Višji inšpektor
v UIKS –
Pravosodni
policist višji
svetovalec II
Višji inšpektor
v UIKS –
Pravosodni
policist višji
svetovalec I
Finančni
inšpektor III
Finančni
inšpektor II
Finančni
inšpektor I
Višji finančni
inšpektor III
Višji finančni
inšpektor II
Višji finančni
inšpektor I
Gasilski
inštruktor I
Vodja gasilske
izmene I
Namestnik
vodje gasilske
izmene
Vodja gasilske
preventive I
Častnik Poročnik
Visoki
podčastnik

7/1

37

164

140

40

61

18

77

500

0

37

7/1

39

164

140

40

61

18

77

500

0

39

7/1

41

164

140

40

61

18

77

500

0

41

7/1

32

164

140

24

37

24

68

457

0

32

7/1

34

164

140

24

37

24

68

457

0

34

7/1

36

164

140

24

37

24

68

457

0

36

7/1

39

164

140

40

37

24

68

473

0

39

7/1

41

164

140

40

37

24

68

473

0

41

7/1

43

164

140

40

37

24

68

473

0

43

7/1

34

164

180

24

71

25

89

553

1

35

7/1

34

164

264

40

71

25

89

653

2

36

7/1

32

164

264

24

71

25

89

637

2

34

7/1

32

164

180

24

71

25

89

553

1

33

7/1

31

164

140

24

52

25

78

483

0

31

7/1

39

164

140

24

52

25

78

483

0

39

Delovno mesto

Tarifni razred

Izhodiščni plačni
razred

Strokovna
usposobljenost

Število PR nad
izhodiščniim PR

Predlagani plačni
razred

Policijski
svetnik

7/2

42

180

2

44

320

50

61

25

95

Skupaj točk

Vplivi okolja

Fizični napor

Psihični napor

Umski napori

Odgovornost

TARIFNI RAZRED VII/2

731
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Projekt delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.
Projekt se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020.
11 Prednostna os: Pravna država, izboljšanje institucionalnih zmogljivosti, učinkovita javna uprava, podpora razvoju NVO ter krepitev zmogljivosti socialnih
partnerjev.
11.2 Prednostna naložba: Krepitev zmogljivosti za vse zainteresirane strani, ki izvajajo politike na področju izobraževanja, vseživljenjskega učenja, usposabljanja
in zaposlovanja ter socialnih zadev, vključno s sektorskimi in teritorialnimi dogovori za spodbujanje reform na državni, regionalni in lokalni ravni
11.2.2 Specifični cilj: Krepitev usposobljenosti socialnih partnerjev v procesih socialnega dialoga, zlasti na področju politik trga dela in vseživljenjskega učenja.

Višji policijski
svetnik
Kriminalistični
svetnik
Višji
kriminalistični
svetnik
Višji inšpektor
v UIKS –
Pravosodni
policist višji
svetovalec III
Višji inšpektor
v UIKS –
Pravosodni
policist višji
svetovalec II
Višji inšpektor
v UIKS –
Pravosodni
policist višji
svetovalec I
Svetnik v UIKS
– Pravosodni
policist svetnik
Svetnik v UIKS
– Pravosodni
policist višji
svetnik
Višji finančni
inšpektor III
Višji finančni
inšpektor II
Višji finančni
inšpektor I
Finančni
svetnik
Višji finančni
svetnik
Poveljnik
gasilske
operative
Višji častnik
Polkovnik
Višji častnik
Brigadir

7/2

45

180

320

50

61

25

95

731

2

47

7/2

42

180

320

50

61

18

95

724

2

44

7/2

45

180

320

50

61

18

95

724

2

47

7/2

37

180

175

50

61

18

77

561

0

37

7/2

39

180

175

50

61

18

77

561

0

39

7/2

41

180

175

50

61

18

77

561

0

41

7/2

42

180

280

50

61

18

77

666

2

44

7/2

45

180

280

50

61

18

77

666

2

47

7/2

39

180

175

50

37

24

68

534

0

39

7/2

41

180

175

50

37

24

68

534

0

41

7/2

43

180

175

50

37

24

68

534

0

43

7/2

42

180

175

50

37

24

68

534

0

42

7/2

45

180

175

50

37

24

68

534

0

45

7/2

41

220

280

50

71

25

89

775

3

44

7/2

42

220

280

50

52

25

78

705

2

44

7/2

45

220

280

50

52

25

78

705

2

47
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Projekt delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.
Projekt se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020.
11 Prednostna os: Pravna država, izboljšanje institucionalnih zmogljivosti, učinkovita javna uprava, podpora razvoju NVO ter krepitev zmogljivosti socialnih
partnerjev.
11.2 Prednostna naložba: Krepitev zmogljivosti za vse zainteresirane strani, ki izvajajo politike na področju izobraževanja, vseživljenjskega učenja, usposabljanja
in zaposlovanja ter socialnih zadev, vključno s sektorskimi in teritorialnimi dogovori za spodbujanje reform na državni, regionalni in lokalni ravni
11.2.2 Specifični cilj: Krepitev usposobljenosti socialnih partnerjev v procesih socialnega dialoga, zlasti na področju politik trga dela in vseživljenjskega učenja.

