
 

 

 
 
 
 
 
Št. zadeve: 100-6/21 
Datum: 24. 11. 2021 
 
Občinskemu svetu 
 
 

Zadeva: Kadrovski načrt občinske uprave za leto 2022 in 2023  
 

1. Uvod  
V skladu s 43. členom Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07 – uradno prečiščeno 
besedilo, 65/08, 69/08 – ZTFI-A, 69/08 – ZZavar-E in 40/12 – ZUJF) predlog kadrovskega načrta 
poda župan ob pripravi proračuna. Kadrovski načrt mora biti usklajen s proračunom in je podlaga 
za sklepanje delovnih razmerij ter upravljanje s kadrovskimi viri, za obdobje dveh let. Kadrovski 
načrt, usklajen s sprejetim proračunom, sprejme župan najkasneje v 60 dneh po uveljavitvi 
proračuna. 
 

2. Vsebina predloga  
Skladno s Pravilnikom o vsebini in postopkih za pripravo in predložitev kadrovskih načrtov (Uradni 
list RS, št. 60/06, 83/06, 70/07 in 96/09) je določena podrobnejša vsebina kadrovskega načrta. 
Predlog kadrovskega načrta ima tabelarni del in obrazložitev. V tabelarnem delu predloga 
kadrovskega načrta se navede:  

- število zaposlenih na dan 31. decembra preteklega leta, 
- dovoljeno število na dan 31. december iz kadrovskega načrta za tekoče leto in 
- predlog dovoljenega števila zaposlenih za naslednji dve proračunski leti.  

Dovoljeno število zaposlenih za posamezno leto se določi v skupnem številu, ki zajema število 
zaposlenih za nedoločen in za določen čas, zaposlenih za polni delovni čas ali krajši od polnega. V 
obrazložitvi kadrovskega načrta se navedejo razlogi za predlagane spremembe v skupnem številu 
zaposlenih glede na veljavni skupni kadrovski načrt. 
 

3. Obrazložitev  
Na dan 31. 12. 2020 je bilo dovoljeno število zaposlenih štirje javni uslužbenci in en funkcionar, 
prav toliko je bilo tudi dejansko zaposlenih. Dejanska zasedenost delovnih mest:  

- en funkcionar (župan), za določen čas, 
- en uradnik na položaju (direktor občinske uprave), za nedoločen čas, 
- trije javni uslužbenci (višja svetovalka za splošne in pravne zadeve, višji svetovalec za 

infrastrukturo in gospodarsko dejavnost, višji referent za komunalne in gospodarske 
dejavnosti), - za nedoločen čas. 

Na dan 31. 12. 2021 je dovoljeno število zaposlenih javnih uslužbencev enako glede na leto 2020. 
Enaka je tudi dejanska zasedenost delovnih mest.  
 
Predlog števila zaposlenih za leti 2022 in 2023 
Obseg nalog, ki jih mora opraviti občinska uprava, se iz leta v leto povečuje, kar pomeni povečano 
obremenitev za obstoječe zaposlene v občinski upravi. Že vrsto let ugotavljamo, da bi bila 
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potrebna dodatna pomoč za administrativna dela, tako da za leti 2022 in 2023 predlagamo 
dodatno zaposlitev, in sicer na strokovno tehničnem delovnem mestu. Novo zaposlitev 
utemeljujemo tudi s skorajšnjim prehodom Pošte v Sodražici v pogodbeno pošto, pri čemer bo 
potrebno zagotavljati za nemoteno delovanje poleg redne zaposlitve tudi dodatno delovno silo za 
potrebe nadomeščanja.  
 

4. Druge oblike dela v občinski upravi  
Predmet kadrovskega načrta so zaposlitve, ki se financirajo iz proračuna Občine Sodražica, ne pa 
tudi zaposlitve, ki se financirajo iz drugih virov kot so evropska sredstva, sredstva za financiranje 
javnih del in prihodki posrednih uporabnikov proračuna, pridobljeni s prodajo blaga in storitev na 
trgu v skladu z uredbo, ki ureja delovno uspešnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu. 
V letih 2022 in 2023 se sicer načrtuje tudi zaposlitev na projektu, ki je bil prijavljen na javni razpis 
za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja LAS Po poteh dediščine od Turjaka do Kolpe. 
Zaposlitev je predvidena za določen čas trajanja projekta (1.1.2022 do 30.6.2023) in bo realizirana, 
v kolikor bodo zagotovljena sredstva Evropskega sklada za regionalni razvoj.  
V primeru potreb oz. povpraševanja za izvajanje praktičnega pouku dijakov oz. študentov, ki ga je 
glede na vsebino in obseg možno organizirati v občinski upravi, se zainteresiranim ponudi tudi ta 
možnost. 
 

5. Zaključek  
Na podlagi določbe 45. člena ZJU se med proračunskim obdobjem kadrovski načrt lahko spremeni, 
če pride do trajnega ali začasnega povečanja obsega dela, ki ga ni mogoče opravljati z obstoječim 
številom javnih uslužbencev in so zagotovljena finančna sredstva. Za spremembo kadrovskega 
načrta velja sicer enak postopek kot za njegov sprejem. 
 
 
 
Pripravila:       Župane Občina Sodražica 
Darja Vetrih                         mag. Blaž Milavec l.r. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Priloga: 

- Predlog Kadrovskega načrta občinske uprave za leto 2022 in 2023 
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V skladu s 43. členom Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07 - uradno prečiščeno 
besedilo, 69/08 - ZTFI-A, 69/08 - ZZavar-E, 65/08, 40/12 - ZUJF, 49/20 - ZIUZEOP, 61/20 - ZIUZEOP-
A, 152/20 - ZZUOOP, 158/20 - ZIntPK-C, 175/20 - ZIUOPDVE, 203/20 - ZIUPOPDVE, 195/20, 28/21 
- skl. US) ter skladno z Odlokom o proračunu Občine Sodražica za leto 2022 (Ur. l. RS št. 44/21, ….  
) in Odlokom o proračunu Občine Sodražica za leto 2023 (Ur. l. RS št. ……   ) župan Občine Sodražica 
sprejme    
 

Kadrovski načrt občinske uprave za leto 2022 in 2023  
 

Predmet kadrovskega načrta so zaposlitve, ki se financirajo iz proračuna Občine Sodražica.  
 
Na dan 31. 12. 2020 je bilo dovoljeno število zaposlenih 4 javni uslužbenci in funkcionar, prav 
toliko je bilo tudi dejansko zaposlenih. Dejanska zasedenost delovnih mest:  

- en funkcionar (župan), za določen čas, 
- en uradnik na položaju (direktor občinske uprave), za nedoločen čas, 
- trije javni uslužbenci (višja svetovalka za splošne in pravne zadeve, višji svetovalec za 

infrastrukturo in gospodarsko dejavnost, višji referent za komunalne in gospodarske 
dejavnosti), vsi za nedoločen čas. 

Na dan 31. 12. 2021 je dovoljeno število zaposlenih javnih uslužbencev enako glede na leto 2020. 
Enaka je tudi dejanska zasedenost delovnih mest.  
Za potrebe izvajanja administrativnih del se za leti 2022 in 2023 načrtuje dodatna zaposlitev, in 
sicer na strokovno tehničnem delovnem mestu.  

 

  
Št. zaposlenih 

31.12.2020 

 
Št. zaposlenih 

31.12.2021 

načrtovano 
št. zaposlenih 

31.12.2022 

predvideno 
št. zaposlenih 

31.12.2023 

Funkcionarji     

župan 1 0 1 1 

skupaj 1 1 1 1 

     

uradniška del. mesta     

uradnik na položaju  1 1 1 1 

druga uradniška 
delovna mesta 

 
3 

 
3 

 
3 

 
3 

skupaj  4 4 4 4 

     

Strokovno tehnični 
delavci 

0 0 1 1 

skupaj 0 0 1 1 

Vsa delovna mesta 5 5 6 6 

 
 
Št. zadeve: 100-6/21 
Datum:  
           

Župane občina Sodražica 
                    mag. Blaž Milavec l.r. 


