
Na podlagi 16. člena Statuta Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah (MUV, št. 22/10, 12/14, 
UGSO, št. 57/17, 3/2019, Uradno glasilo e-občina 6/2020)  je Občinski svet Občine Sveta Trojica v 
Slovenskih goricah, na svoji …. redni seji, dne ……….. 2020 sprejel naslednji  

 

SKLEP 

 

1. člen 

Občinski svet Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah sprejme predlog spremembe Kadrovskega 
načrta Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah za leto 2020: 

 

OBČINA SVETA 
TROJICA  V 

SLOVENSKIH 
GORICAH 

Število 
zaposlenih na 

dan 31.12.2018 

Število 
zaposlenih na 

dan 31.12.2019 

Dovoljeno 
število 

zaposlenih na 
dan 31.12.2020 

Predlog 
dovoljenega 

števila zaposlenih 
na dan 

31.12.2021 

Župan občine - 
funkcionar 1 1 1 1 

Občinska uprava- 
direktor 1 1 1 1 

Občinska uprava - 
javni uslužbenci – 
uradniki za 
nedoločen čas 

4 4 4 4 

Občinska uprava - 
javni uslužbenci – 
uradniki za 
določen čas 

/ / 1 / 

Občinska uprava - 
javni uslužbenci – 
STD nedoločen čas 

1 1 1 1 

Občinska uprava - 
javni uslužbenci – 
STD določen čas 

/ / / / 

SKUPAJ  
1 funkcionar + 
5 JU + 1 STDM 

1 funkcionar + 
5 JU + 1 STDM 

1 funkcionar + 
6 JU + 1 STDM 

1 funkcionar +   
5 JU + 1 STDM 

 

2. člen 

Ta sklep velja takoj. 

 

Številka: 1000-1/2019-2 

Datum: ___________ 

                                                                                                     David KLOBASA     

                                                                                                                                          ŽUPAN                                                               



OBRAZLOŽITEV  

 

Predlog kadrovskega načrta sprejme občinski svet na podlagi 42. do 45. člena Zakona o javnih 
uslužbencih (Uradni list RS 63/07 UPB3, 65/08, 69/08-ZTFI-A, 69/08-ZZavar-E in 40/12-ZUJF) v 
sklopu sprejema občinskega proračuna. V skladu s 45. členom istega zakona se kadrovski načrt lahko 
spremeni, če pride do trajnega ali začasnega povečanja obsega dela, ki ga ni mogoče opravljati z 
obstoječim številom javnih uslužbencev in so zagotovljena finančna sredstva za nove zaposlitve. V 
občinski upravi je trenutno zaposlenih 6 javnih uslužbencev in 1 funkcionar – župan. V letu 2020 je 
zaradi dolgotrajne bolniške in v nadaljevanju porodniške nastala potreba po eni novi zaposlitvi za čas 
nadomeščanja porodniškega staleža. 

 

Predlog spremembe kadrovskega načrta poda predstojnik organa – župan in mora biti usklajen s  
predlogom proračuna, ki ga organ načrtuje za plače in druge prejemke zaposlenih.  

Predlog kadrovskega načrta ima tabelarni del in obrazložitev. V tabelarnem delu predloga se navede 
število zapsolenih na dan 31. december preteklega leta, dovoljeno število zaposlenih na dan 31. 
december iz kadrovskega načrta za tekoče leto in predlog dovoljenega števila zaposlenih za naslednje 
proračunsko leto. 

Dovoljeno število zaspolenih za posamezno leto se določi v skupnem številu, ki obsega vse zaspolene, 
za katere se sredstva za plače in druge prejemke zagotavljajo iz proračuna in vključuje: število 
funkcionarjev, število zaposlenih uradnikov za nedoločen in določen čas ter posebej za zaposlene 
javne uslužbence na stokovno tehničnih delovnih mestih za nedoločen in določen čas. 

 

Predlog števila zaposlenih na dan 31.12.2020 

Predlog dovoljenega števila zasedenih delovnih mest na dan 31.12.2020 je 8 zaposlenih javnih 
uslužbencev, od tega župan, eno uradniško delovno mesto na položaju, 6 uradniških delovnih mest in 
1 strokovno – tehnično delovno mesto. 

 

Predlog dovoljenega števila zaposlenih na dan 31.12.2021 

Predlog dovoljenega števila zasedenih delovnih mest na dan 31.12.2021 je 7 zaposlenih javnih 
uslužbencev, od tega župan, eno uradniško delovno mesto na položaju, 4 uradniška delovna mesta in 1 
strokovno – tehnično delovno mesto. 

 

Ocena finančnih in drugih posledic: 

Predlog spremembe kadrovskega načrta Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah ne bo imel 
finančnih posledic na proračun Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah za leto 2020, saj se stroški 
dela ne bodo povečali ker gre za nadomeščanje zaradi porodniške odsotnosti ene uradnice. 

 

 

Pripravila: 

Darja SLIVNJAK, direktorica občinske uprave  

 

 


