KADROVSKI NAČRT
za obdobje 2017 - 2018
sprememba
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O b r a z l o ž i t e v:
1.

Pravne podlage

Prvi odstavek 45. člena 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) določa, da 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 nove zaposlitve.
2.

Predlog kadrovskega načrta

V letu 2017 bo v občinski upravi skupaj sistemiziranih 24 delovnih mest:
OBČINSKA UPRAVA
- 1 uradniško delovno mesto – na položaju
- 4 uradniška delovna mesta
- 6 strokovno tehničnih delovnih mest *
*Zaradi obsega dela, katerega ni mogoče opravljati z obstoječim številom javnih uslužbencev,
bosta dodatno sistemizirani dve delovni mesti za določen čas, in sicer:
- delovno mesto s V. stopnjo izobrazbe za opravljanje del na področju družbenih
dejavnosti (delno – zaradi porodniške odsotnosti javne uslužbenke, zahtevnejša dela s
tega področja bo opravljala direktorica občinske uprave in opravljanja del v občinski
blagajni ter opravljanja del na področju sprejemne pisarne v času nadomeščanja zaradi
koriščenja letnega dopusta),
- delovno mesto s VII. stopnjo izobrazbe za opravljanje del na področju finančnega
poslovanja občine. Konec leta 2018 se bo javna uslužbenka na delovnem mestu
finančnik, upokojila. Ker je področje javnih financ kompleksno področje, katerega je
potrebno spoznavati celo proračunsko leto, bosta delo na finančnem področju
vzporedno opravljala dva javna uslužbenca. Z upokojitvijo javne uslužbenke, se njeno
delovno mesto ukine.
TIC POLZELA
- 2 strokovno tehnični delovni mesti
REŽIJSKI OBRAT
- 11 strokovno tehničnih delovnih mest

Na podlagi Odloka o plačah funkcionarjev pa se zagotavljajo tudi sredstva za plačo župana in
podžupana. Župan s 1. 1. 2013 opravlja svojo funkcijo profesionalno.
V izvajanje programa javnih del v letu 2017 bosta vključena:
- za področje urejanja in vzdrževanja javnih površin ter občinskih cest eden udeleženec in
- za področje kulture je predviden eden udeleženec javnih del.
Programa bosta v primeru uspešne prijave na javnem razpisu, sofinancirana s strani Zavoda RS
za zaposlovanje, in sicer v višini 65 %, Občina Polzela pa zagotovi delež v višini 35 %.
Predlog kadrovskega načrta za leti 2017 je v skladu s 44. členom Zakona o javnih uslužbencih in
usklajen s predlogom Odloka o proračunu Občine Polzela za leto 2017.
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