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KADROVSKI NAČRT 2013-2014 
 
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 2013/2014 
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 22 sistemiziranih delovnih mest, za razliko od prve obravnave proračuna, saj je 
prišlo do upokojitve javnega uslužbenca s 1.12.2012. V letu 2013 nameravamo znižati število 
zaposlenih še za 2 javna uslužbenca. Zmanjšanje števila zaposlenih bomo dosegli s prenosom dveh 
zaposlenih na Gasilsko Zvezo Hrastnik. 
4. Predvidena kadrovska struktura po tarifnih skupinah za leto 2013 in 2014: 
 Število del. mest Število del. mest Število del. mest 
TARIFNA 
SKUPINA 

stanje zasedenih  
del. mest na dan 
31.12.2012 

Predvideno stanje 
zasedenih del. mest 
v letu 2013 

Predvideno stanje 
zasedenih del. mest 
v letu 2014 

I 1 1 1 
II 0 0 0 
III 0 0 0 
IV 0 0 0 
V 6 4 4 
VI  3 3 3 
VII/1 11 11 11 
VII/2 1 1 1 
Pripravnik VII/1 0 0 0 
skupaj 22 20 20 
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