KADROVSKI NAČRT
za obdobje 2018 - 2019
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O b r a z l o ž i t e v:
1. Pravne podlage
13. člen Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13
– popr., 101/13 in 55/15 – ZFisP) določa, da je sestavni del obrazložitve predloga proračuna
načrt delovnih mest z obrazložitvijo.
Skupaj s proračunom za tekoče leto, se v skladu z 43. členom Zakona o javnih uslužbencih
(Uradni list RS št. 63/07 – uradno prečiščeno besedilo, 65/08, 69/08-ZTFI-A, 69/2008-ZZavarE, 74/2009 Odl. US: U-I-136/07-13, 40/12-ZUJF), predloži občinskemu svetu tudi predlog
kadrovskega načrta. S kadrovskim načrtom se prikaže dejansko stanje zaposlenosti po delovnih
mestih, v skladu z delovnim področjem in delovnim programom uporabnikov občinskega
proračuna ter za obdobje dveh let določi predvideno ciljno stanje zaposlenosti po delovnih
mestih, za katere se sklene delovno razmerje za nedoločen čas, predvidene zaposlitve za
določen čas.
Predlog kadrovskega načrta je dolžan župan uskladiti s sprejetim proračunom in ga sprejeti v
roku 60 dni po uveljavitvi proračuna.
2. Predlog kadrovskega načrta
V letu 2018 bo v občinski upravi skupaj sistemiziranih 23 delovnih mest:
OBČINSKA UPRAVA
- 1 uradniško delovno mesto – na položaju
- 4 uradniška delovna mesta
- 5 strokovno tehničnih delovnih mest
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
podžupanov. Župan s 1. 1. 2013 opravlja svojo funkcijo profesionalno.
Predlog kadrovskega načrta za let 2018 je v skladu s 44. členom Zakona o javnih uslužbencih in
usklajen s predlogom Rebalansa Odloka o proračunu Občine Polzela za leto 2018.
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