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KADROVSKI NAČRT 2011-2012 
 
 
1. Uvod 
 
Skupaj s proračunom za tekoče leto se v skladu s 43. členom Zakona o javnih uslužbencih (UL RS, št. 
63/07, 65/08, 69/08, 74/09) predloži Občinskemu svetu Občine Hrastnik 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 ter najvišje možno število 
pripravnikov. Predlog kadrovskega načrta je dolžan župan uskladiti s sprejetim proračunom in ga 
sprejeti v roku 60. dni po uveljavitvi proračuna. 

 
2. Pravne podlage 
 

- Zakon o javnih uslužbencih (UL RS, št. 63/07, 65/08, 69/08, 74/09) 
- Odlok o organizaciji in delovnem področju Občinske uprave Občine Hrastnik (UVZ, št. 7/99, 

20/04) 
 
3.    Predlog kadrovskega načrta za leto 2011/2012 
 
V skladu s sprejetim aktom o sistemizaciji je trenutno sistemiziranih 27 delovnih mest, od katerih je 
eno delovno mesto predvideno za pripravnika. Od 27 sistemiziranih delovnih mest je dejansko v tem 
trenutku zasedenih 25 sistemiziranih delovnih mest. 
Glede na plačno politiko na ravni države in pristojnega ministrstva v letu 2011 in 2012 ne 
nameravamo povečevati števila zaposlenih nad številom obstoječih sistemiziranih delovnih mest. 
Med letom 2011 pričakujemo določene spremembe pri zasedenosti delovnih mest znotraj občinske 
uprave zaradi prenosa deli in nalog ter kadra na pristojno enoto Centra za socialno delo ter predvidene 
upokojitve dveh zaposlenih. 
Kadrovski načrt se dokončno uskladi po dogovoru o prenosu del in nalog na pristojno enoto Centra za 
socialno delo oz. najkasneje v 60. dneh po sprejemu proračuna Občine Hrastnik za leto 2011. 
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