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Število 
zaposlenih na 
dan 31. 
december 
preteklega leta 
(2017) 

Dovoljeno 
število 
zaposlenih na 
dan 31. 
december iz 
kadrovskega 
načrta za 
tekoče leto 
(2018) 

Predlog 
dovoljenega 
števila 
zaposlenih na 
dan 31. 
december 
prvega 
naslednjega 
proračunskega 
leta (2019) 

Predlog 
dovoljenega 
števila 
zaposlenih na 
dan 31. 
december 
drugega 
naslednjega 
proračunskega 
leta (2020) 

 
I. FUNKCIONARJI 

    
Župan 1 1 1 1 
 
II. POLOŽAJNA DELOVNA 
MESTA 

    

Direktor občinske uprave 1 1 1 1 
 
III. URADNIŠKA DELOVNA               
MESTA 

    

Višji svetovalec - tarifni razred VII/1 1 2 2 1 
Svetovalec - tarifni razred VII/1 2 2 2 2 
Referent - tarifni razred V 1 1 1 1 
 
IV. STROKOVNO – TEHNIČNA 
DELOVNA MESTA 

    

Strokovni sodelavec VII/1 2 2 4 3 
Strokovni sodelavec VII/2 0 0 0 1 
Pravnik VII/2 1 1 1 1 
Finančno računovodski delavec V 1 1 1 1 
Knjigovodja V 1 1 1 1 
Tajnica župana V 1 1 1 1 
Strokovni sodelavec V 1 1 0 0 
Računovodja VI 1 1 1 1 
     
SKUPAJ 14 15 16 15 
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Obrazložitev:  
V skladu s 43. členom Zakona o javnih uslužbencih se predlog kadrovskega načrta predloži 
občinskemu svetu skupaj s proračunom za tekoče leto. Na podlagi 8. člena Pravilnika o vsebini in 
postopkih za pripravo in predložitev kadrovskih načrtov se v kadrovskem načrtu navede število 
zaposlenih na dan 31. decembra preteklega leta, dovoljeno število zaposlenih na dan 31.12. iz 
kadrovskega načrta za tekoče leto in predlog števila zaposlenih za naslednji dve proračunski leti.  
 
Število zaposlenih na dan 31. decembra leta 2017 in dovoljeno število zaposlenih na dan 
31.12.2018 je razvidno iz prvih dveh stolpcev v tabeli.  
Na dan 31.12.2017 je bilo v občinski upravi skupaj zaposlenih 14 oseb, od tega 4 uradniška in 8 
strokovno tehničnih delovnih mest ter po 1 položajno delovno mesto (direktor občinske uprave) in 
funkcionar (župan). 
 
Dovoljeno število zaposlenih na dan 31.12.2018 je 15, od tega 5 uradniških in 8 strokovno 
tehničnih delovnih mest ter po 1 položajno delovno mesto (direktor občinske uprave) in funkcionar 
(župan). 
  
Kadrovski načrt za leto 2019 predvideva poleg položajnega delovnega mesta župan in direktor 
občinske uprave, zaposlitev 5 uradnikov in 9 strokovno tehničnih javnih uslužbencev. Predvideno 
število uradnikov po delovnih mestih in tarifnem razredu ter število strokovno-tehničnih 
uslužbencev je razvidno iz tabele. Predvideva se dodatna zaposlitev javnega uslužbenca na 
delovnem mestu strokovni sodelavec VII/1.  
 
 
Številka: _________________ 
 
V Moravskih Toplicah, ___________ 
 
 

      Župan: 
Alojz Glavač l.r. 

 


