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KADROVSKI NACRT OBCINSKE UPRAVE ZA LETO 2009 in 2010 
 
 
 

Število 
zaposlenih na 
dan 31. 
december 
preteklega leta 
(2007) 

Dovoljeno 
število 
zaposlenih na 
dan 31. 
december iz 
kadrovskega 
nacrta za 
tekoce leto 
(2008) 

Predlog 
dovoljenega 
števila 
zaposlenih na 
dan 31. 
december 
prvega 
naslednjega 
proracunskega 
leta (2009) 

Predlog 
dovoljenega 
števila  
zaposlenih na 
dan 31. 
december 
drugega 
naslednjega 
proracunskega 
leta (2010) 

 
I. FUNKCIONARJI 

    

Župan 1 1 1 1 
 
II. POLOŽAJNA DELOVNA 
MESTA 

    

Tajnik obcine 1 1 1 1 
 
III. URADNIŠKA DELOVNA               
MESTA 

    

Višji svetovalec - tarifni razred VII/1 1 1 1 1 
Svetovalec - tarifni razred VII/1 1 2 2 2 
Višji referent - tarifni razred VI 1 0 0 0 
Referent - tarifni razred V 1 1 1 1 
 
IV. STROKOVNO - TEHNICNI 
JAVNI USLUŽBENCI 

    

Strokovni sodelavec VII/1 1 2 2 2 
Pravnik VII/1 0 1 1 1 
Financnik V 1 0 0 0 
Financno racunovodski delavec V 0 1 1 1 
Knjigovodja V 2 2 2 2 
Administrator V 1 1 1 1 
Hišnik V 1 0 0 0 
     
SKUPAJ 12 13 13 13 
 
 
 

Obrazložitev : 
 

V skladu s 43. clenom Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07 ZJU-UPB3 in 65/08) 
se skupaj s proracunom za tekoce leto predloži obcinskemu svetu predlog kadrovskega nacrta. Na 
podlagi 8. clena Pravilnika o vsebini in postopkih za pripravo in predložitev kadrovskih nacrtov 
(Uradni list RS, št. 60/06, 83/06 in 70/07) se v kadrovskem nacrtu navede število zaposlenih na dan 
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31. decembra preteklega leta, dovoljeno število zaposlenih na dan 31.12. iz kadrovskega nacrta za 
tekoce leto in predlog števila zaposlenih za naslednji dve proracunski leti.  
 
Število zaposlenih na dan 31. decembra leta 2007 in dovoljeno število zaposlenih na dan 
31.12.2008 je razvidno iz prvih dveh stolpcev v tabeli. Na dan 31.12.2007 je bilo skupaj 12 
zaposlenih, od tega 4 uradniška in 6 strokovno tehnicnih delovnih mest ter po 1 položajno delovno 
mesto (tajnik obcine) in funkcionar (župan). 
 
Dovoljeno število zaposlenih na dan 31.12.2008 se je v primerjavi s stanjem na dan 31.12.2007 
povecalo za 1 delovno mesto. Ukinjeno je bilo strokovno tehnicno delovno mesto hišnik V in 
sistemizirani dve novi delovni mesti: pravnik VII/1 in strokovni sodelavec za okolje in prostor 
VII/1. 
  
Kadrovski nacrt za leto 2009 tako predvideva poleg funkcionarja in položajnega delovnega mesta 
zaposlitev 4 uradnikov in 7 strokovno tehnicnih javnih uslužbencev. Predvideno število uradnikov 
po delovnih mestih in tarifnem razredu ter število strokovno-tehnicnih uslužbencev je razvidno iz 
tabele. Upoštevana je že omenjena nova zaposlitev pravnika VII/1, ki je bila realizrana 1.12.2008 
ter nova zaposlitev strokovnega sodelavca za okolje in prostor VII/1, ki je predvidena s 1.1.2009. 
 
Kadrovski nacrt za leto 2010 ne predvideva dodatnih zaposlitev. Stanje zaposlenih na dan 
31.12.2010 naj bi bilo enako stanju zaposlenih na dan 31.12.2009.  
 
 
Številka: 
V Moravskih Toplicah, 1.12.2008 
 
 

    Župan: 
Franc Cipot 

 


