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OBČINSKI UPRAVI OBČINE HRPELJE-KOZINA – PRORAČUN
OBČINSKEMU SVETU OBČINE HRPELJE-KOZINA
PREDLOG KADROVSKEGA NAČRTA V OBČINSKI UPRAVI OBČINE HRPELJEKOZINA ZA LETI 2017 IN 2018 (priloga k proračunoma za leti 2017 in 2018)
ZAPOSLENI NA OBČINSKI UPRAVI

I.

Predlog kadrovskega načrta sprejme občinski svet na podlagi 42. in 43. člena Zakona o javnih
uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07 uradno prečiščeno besedilo, 65/08, 69/08 – ZTFIA, 69/08 – ZZavar-E in 40/12 – ZUJF) v sklopu sprejema občinskega proračuna. V
kadrovskem načrtu je prikazano dejansko stanje zaposlenosti na dan 15. 12. 2016 in načrtovane
spremembe v številu javnih uslužbencev za obdobje dveh let, torej za proračunski leti 2017 in
2018. V skladu s 44. členom istega zakona sprejme predstojnik kadrovski načrt, usklajen s
sprejetim proračunom najpozneje v 60 dneh po uveljavitvi proračuna.
Pravilnik o vsebini in postopkih za pripravo in predložitev kadrovskih načrtov (Uradni list RS,
št. 60/06, 83/06, 70/07 in 96/09) določa sestavo kadrovskega načrta, ki je sestavljen iz
tabelarnega dela, pripravljenega na predpisanem obrazcu in obrazložitve. V skupnem številu se
določi dovoljeno število zaposlenih za posamezno leto, ki obsega vse zaposlene, za katere se
sredstva za plače in druge prejemke zagotavlja iz proračuna.
V občinski upravi je trenutno zaposlenih 11 javnih uslužbencev in 2 funkcionarja – županja in
podžupanja, ki funkciji opravljata poklicno, zaposlitvi pa sta vezani na mandatno obdobje.
V letih 2017 in 2018 ne predvidevamo nobene nove zaposlitve.
Občinskemu svetu predlagamo, da sprejme predlog kadrovskega načrta za leti 2017 in 2018 v
predlagani vsebini v sklopu sprejema občinskega proračuna.

Pripravila:
Kristina Furlan

Priloga:
-

Predlog kadrovskega načrta

Saša Likavec Svetelšek
županja
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Na podlagi 43. in 44. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07-UPB3, 65/08,
74/09 in 40/12) in 16. člena Statuta Občine Hrpelje-Kozina (Uradni list RS, št. 51/2015) je
Občinski svet Občine Hrpelje-Kozina, na svoji 15. redni seji, dne 22. 12. 2016 sprejel
PREDLOG KADROVSKEGA NAČERTA V OBČINSKI UPRAVI OBČINE
HRPELJE-KOZINA ZA LETI 2017 IN 2018
Opis

Število
zaposlenih na
dan 31. 12. 2016

Občinska
uprava

11

12

11

11

1

1

1

1

1

1

1

1

Funkcionarji:
Županja –
poklicno
opravljanje
funkcije
Podžupanja –
poklicno
opravljanje
funkcije

Dovoljeno število
zaposlenih iz
Kadrovskega
načrta za leto
2016

Predlog
dovoljenega
števila
zaposlenih na
dan 31. 12.
2017

Predlog
dovoljenega
števila
zaposlenih na
dan 31. 12.
2018

Kadrovski načrt zajema:
- Funkcionarje: županjo in podžupanjo, ki svoji funkciji opravljata poklicno ter
zaposlene za nedoločen čas. Za določen čas zaposlenih ni.

Poslano:
- Direktorju občinske uprave
- Občinski upravi – proračun
Vložiti:
- V zbirko dokumentarnega gradiva.

Saša Likavec Svetelšek
županja

