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Seznam delovnih mest 

 

Zap. 

št. 

Naziv Plačni 

razred 

Št. 

zaposlitev 
DM 

1. Direktor 54 1 

2. 
Pomočnik dir. za vodenje umetniško strokovnega 

dela 
49 

1 

3. Pomočnik dir. za finančne, pravne in splošne zadeve 49 1 

4. Pomočnik dir. za čezmejno sodelovanje 49 1 

5. Poslovni vodja programa  42 3 

6. Samostojni strokovni svetovalec 33 2 

7. Vodja programa 1/2 37 2 

8. Glavni računovodja  40 1 

9. Poslovna sekretarka  32 1 

 

 

  

 

DIREKTOR 

pomočnik direktorja za finančne, 

pravne in splošne zadeve 

 

Poslovni vodja programa (vodja 

marketinga) 

 

 

Poslovna sekretarka  

 

Glavni računovodja  

Pomočnik direktorja za vodenje umetniško 

strokovnega sveta 

 

Poslovni vodja programa (vodja EPIC 

programov) 

 

Poslovni vodja programa (programsko 

vodenje Xcentra; povezovanje eko-sitemov)  

 

Samostojni strokovni svetovalec 

 

Vodja programa  

Pomočnik direktorja za čezmejno 
sodelovanje 
 
Samostojni strokovni svetovalec 

 

Vodja programa 
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Obrazložitev kadrovskega načrta: 

Zavod, ki je bil v lanskem letu ustanovljen s sprejemom sistemizacije delovnih mest 

lahko zaposluje nujno potreben kader za delovanje. V letošnjem letu so tako 

predvidene prve zaposlitve v skupnem seštevku 13 oseb, ki se bodo na zavodu 

zaposlile do konca leta. 

 

 

STRUKTURA ZAPOSLENIH PO VIRU FINANCIRANJA 

 

Vir financiranja 

Št. 

zaposlenih 

na dan 

1.1.2022 

Št. zaposlenih 

na dan 

31.12.2022 

1. Državni proračun 0 0 

2. Proračun občin 0 13 

3. ZZZZS in ZPIS   

4. Sredstva EU ali drugih mednarodnih 

virov, vključno s sredstvi  sofinanciranja iz 

državnega proračuna 

  

5. Sredstva od prodaje blaga in storitev na 

trgu 
  

6. Druga javna sredstva za opravljanje 

javne službe (npr.takse, pristojbine, 

koncesnine, RTV-prispevek) 

  

7. Nejavna sredstva za opravljanje javne 

službe in sredstva prejetih donacij 
  

8. Sredstva za financiranje javnih del   

9. Namenska sredstva, iz katerih se v 

celoti zagotavlja financiranje stroškov dela 

zaposlenih, in sicer mladih raziskovalcev, 

zdravnikov, pravnikov in specializantov, 

zdravstvenih delavcev  pripravnikov in 

zdravstvenih sodelavcev pripravnikov ter 

zaposlenih na raziskovalnih projektih 

  

10. Sredstva za zaposlene na podlagi  

Zakona o ukrepih za odpravo posledic 

žleda me 30. januarjem  in 10. februarjem 

2014 (Uradni list RS, št.17/14) 

  

Skupno število vseh zaposlenih (od 1. do 

10. točke). 
0 13 

Skupno število zaposlenih pod točkami  

1,2,3 in 6. 
0 13 

Skupno število zaposlenih pod točkami 

4,5,7,8,9 in 10. 
0 0 

 

 


