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I. FUNKCIONARJI
Zupan I I I I

TI.POLOZAJNA DELOVNA
MESTA
Direktor obdinske uprave I 1 I I

III. URADNTSX,I, DELOVNA
MESTA
ViSii svetovalec - tarifni razredYllll I I I I

Svetovalec - tarifni razredYllll ) 2 2 2
Referent - tarifni razred V I I I I

IV. STROKOVNO - TEHNICNA
DELOVNA MESTA
Strokovni sodelavec VII/ I J J J J
Strokovni sodelavec VII/2 I
Pravnik VII/2 I

Finandno radunovodski delavec V I

Kniigovodia V I

Talnica Zupana V I
Radunovodia VI I

SKUPAJ l5 l5 15 15

Predlog oziroma osnutek predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomodek, glede katerega obiina ne jamdi
od5kodninsko ali kako drugade. Predlagane reSitve v predlogu ali osnutku predpisa-ne bodo nujno del sprejetega
predpisa (5esta todka 7' dlena Uredbe o posredovanju in ponovni uporabi informacijjavnega znadaja'(Uradni iirtii, ft.
241t6).
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Obrazloiitev:

V skladu s 43. dlenom Zakona o javnih usluZbencih se predlog kadrovskega nadrta predloZi
obdinskemu svetu ob pripravi proraduna. Na podlagi 8. dlena Pravilnika o vsebini in postopkih za
pripravo in predloZitev kadrovskih nadrtov se v kadrovskem nadrtu navede Stevilo zaposlenih na
dan 31. decembra preteklega leta, dovoljeno Stevilo zaposlenih na dan 31.12. iz kadrovskega nadrta
zateko(e leto in predlog Stevila zaposlenih za naslednji dve proradunski leti.

Stevilo zaposlenih na dan 31. decembra leta 2020 in dovoljeno Stevilo zaposlenih na dan 31.12.
2021 je razvidno iz prvih dveh stolpcev v tabeli.
Na dan 31. 12.2020 je v obdinski upravi skupaj zaposlenih 15 oseb, od tega 4 uradni5kih in 9
strokovno tehnidnih delovnih mest ter po 1 poloZajno delovno mesto (direktor obdinske uprave) in
funkcionar (Zupan).

Dovoljeno Stevilo zaposlenih na dan 31. 12.2021 je 15, od tega 4 uradniSkih in 9 strokovno
tehnidnih delovnih mest ter po I poloZajno delovno mesto (direktor obdinske uprave) in funkcionar
(Zupan).

Tudi kadrovski nadrt zaleto 2022 predvideva poleg poloZajnega delovnega mesta Zupan in direktor
obdinske uprave, zaposlitev 4 uradnikov in 9 strokovno tehnidnih javnih usluZbencev. Predvideno
Stevilo uradnikov po delovnih mestih in tarifnem razredu ter Stevilo strokovno-tehnidnih
usluZbencev je razvidno iz tabele.

Stevilka:

V Moravskih Toplicah,

Lupan
Alojz Glavad l.r.

Predlog oziroma osnutek pred_pisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoiek, glede katerega obdina ne jamdi
odSkodninsko ali kako d.rugade. Predlagane reSitve v predlogu ali osnutku predpisa-ne bodo nuJno del sprejetega
predpisa (6esta todka 7. dlena Uredbe o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega znadaja (Uradni tist RS, It.
24116).


