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OBČINSKA UPRAVA  

 

KADROVSKI NAČRT ZA LETI 2014 IN 2015 
 
OPIS  Število zasedenih 

delovnih mest  na dan 
19. 11. 2013 
 
    NČ                         DČ 

Predvideno število 
zasedenih delovnih mest 
na dan 31. 12. 2014  
  NČ                           DČ 

Predvideno število 
zasedenih delovnih mest 
na dan 31. 12. 2015 
   NČ                   DČ 

Funkcionarji občine 
(župan) 

                              1                          1                         1 

Uradniki po kariernih  
razredih-Uradniško 
delovno mesto na položaju 

                              1                              1                         1 

Uradniška delovna mesta 
 

    3                           3                            3                 

Strokovno-tehnična 
delovna mesta 

                                 0                                       1                      

Pripravniki 
 

                                         

Delovno mesto izven 
sistemizacije- vezano na 
nadomeščanje začasno 
odstotne javne uslužbenke 
(porodniški dopust)  
 

                          1                                                      1                          

SKUPAJ    3                        3    3                        4    3                   2 

   

Obrazložitev: 
 
Na podlagi 42. do 45. člena Zakonom o javnih uslužbencih (Ur. list RS, št. 56/02 in vseh nadaljnjih 
sprememb) je priloga proračuna tudi kadrovski načrt.  
 
Iz kadrovskega načrta je razvidno trenutno zasedeno število delovnih mest v Občinski upravi Občine 
Dobrna na dan 19. 11. 2013 in stanje delovnih mest na dan 31. 12. 2014 ter predvideno stanje na dan 
31. 12. 2015.  
 
Eno delovno mesto je sistemizirano izven sistemizacije, skladno s  55. členom Zakona o javnih 
uslužbencih. To delovno mesto je zasedeno od 13. 05. 2013, vezano je na čas nadomeščanja začasno 
odstotne javne uslužbenke, Višje svetovalke za okolje in prostor ter komunalne zadeve, zaradi 
porodniškega dopusta.  
 
V prvi polovici leta 2014 se predvideva zaposlitev  za eno strokovno tehnično delovno mesto, V. stopnje 
(srednja strokovna izobrazba). Občina Dobrna je bila uspešna pri oddaji vlog za sofinanciranje projektov 
iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP), ukrep Obnova in razvoj vasi, za projekt  
»UREDITEV TRGA DOBRNA« - paviljon na južnem delu trga Dobrna«. Operacijo »UREDITEV TRGA 
DOBRNA - paviljon na južnem delu trga Dobrna« delno financira Evropska unija, in sicer iz Programa 



razvoja podeželja 2007-2013 sofinanciranega iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja 
(EKSRP), ukrep Obnova in razvoj vasi. Pridobitev navedenih sredstev je pogojena tudi ob izpolnjevanju 
pogoja z zaposlitvijo ene osebe za poln delovni čas za obdobje 12 mesecev.                                                             
Objektivno preverljivi rezultati dosežka je Podpisana pogodba zaposlitvi za obdobje enega leta za poln 
delovni čas, pogodba o zaposlitvi mora biti sklenjena pred oddajo zahtevka za pridobitev sredstev, sicer 
Občina Dobrna ne izpolnjuje pogoje za izplačilo sredstev. Predvidoma se bo navedeno osebo zaposlilo 
v prvi polovici l. 2014, seveda ob predhodno izvedenem javnem razpisu za navedeno delovno mesto. 
Pri tej predvideni zaposlitvi je upoštevano določilo ZUJF-a (Zakona za uravnoteženje javnih financ). 
 
 

Župan Občine Dobrna 
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