
 

PREDLOG KADROVSKEGA NAČRTA OBČINE KIDRIČEVO ZA LETO 2022 IN 2023 

 

TABELARNI DEL – Predlog velja za Občinsko upravo Občine Kidričevo 

 

 

 Število 

zaposlenih na dan 

31.12.2020 

Dovoljeno št. zaposlenih 

na dan 31.12.2021 iz 

kadrovskega načrta za 

tekoče leto 2021 

Predlog dovoljenega št. 

zaposlenih na dan 

31.12.2022 

Predlog dovoljenega št. 

zaposlenih na dan 

31.12.2023 

Nedoločen čas 10 10 10 10 

Določen čas 0 0 0 0 

SKUPAJ 10 10 10 10 

 

 

Opis Tarifna 

skupina 

Število 

zaposlenih na dan 

31.12.2020 

Dovoljeno št. 

zaposlenih 

na dan 31.12.2021 iz 

kadrovskega načrta za 

tekoče leto 2021 

Predlog dovoljenega 

št. zaposlenih na dan 

31.12.2022 

Predlog dovoljenega 

št. zaposlenih na dan 

31.12.2023 

Uradniško delovno mesto na položaju VII/1 1 1 1 1 

Uradniška delovna mesta VII/1 4 4 4 4 

VI/1I 1 1 1 1 

VI/1 2 2 2 2 

V 1 1 1 1 

Strokovno tehnična delovna mesta 

 

IV. 0 0 0 0 

 I. 0 0 0 0 

Funkcionar  1 1 1 1 

SKUPAJ  10 10 10 10 

 



 

O  b  r  a  z  l  o  ž  i  t  e  v 

 

 

Predlog Kadrovskega načrta Občine Kidričevo  za leto 2022 in 2023 je pripravljen v skladu z določili 43. člena Zakona o javnih uslužbencih 

(Uradni list RS, št. 63/07-uradno prečiščeno besedilo, 69/08 – ZTFI-A, 69/08 – ZZavar-E, 65/08 in 40/12 – ZUJF) in določili Pravilnika o 

vsebini in postopkih za pripravo in predložitev kadrovskih načrtov (Uradni list RS, št. 60/06, 83/06, 70/07 in 96/09; v nadaljevanju pravilnik). 

 

Pravilnik natančno določa način priprave predlogov, postopek sprejemanja ter spremljanje realizacije kadrovskih načrtov. V skladu z 8. členom 

zgoraj navedenega pravilnika sestavlja predlog kadrovskega načrta tabelarni del, ki se pripravi na predpisanem obrazcu in vsebuje obrazložitev. 

V tabelarnem delu predloga kadrovskega načrta se navede število zaposlenih na dan 31. decembra preteklega leta, dovoljeno število zaposlenih 

na dan 31. decembra iz kadrovskega načrta za tekoče leto in predlog dovoljenega števila zaposlenih za naslednje proračunsko leto. Dovoljeno 

število zaposlenih za posamezno leto se določi v skupnem številu, ki zajema število zaposlenih za določen in nedoločen čas ter zaposlenih za 

polni delovni čas ali krajši od polnega. 

 

Dovoljeno število delovnih mest po veljavnem kadrovskem načrtu za leto 2022 je 10. Na dan 31.12.2021 je bilo v Občini Kidričevo zaposlenih 

10 javnih uslužbencev, od tega vse 10 za nedoločen čas. V to zaposlitev je vključen tudi funkcionar, župan. 

 

V letu 2023 se načrtuje isto število delovnih mest kot v letu 2022. 

 

Glede na zgoraj navedeno se dejansko število zaposlenih za nedoločen čas glede na preteklo leto povečuje za eno delovno mesto in sicer planer, 

ne bo pa več zaposlenih do določen čas.   

 



 

 
 

OBČINA KIDRIČEVO 
Občinski svet 

Kopališka ul. 14 
2325 Kidričevo 

 

 

         Predlog sklepa 

 

 

Na podlagi 15. člena Statuta Občine Kidričevo (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 62/16 in 

16/18) je Občinski svet Občine Kidričev, na svoji … redni seji, dne …, na predlog župana 

sprejel naslednji  

 

 

S K L E P 

 

I. 

Potrdi se  Kadrovski načrt Občine Kidričevo za leto 2022 in 2023. 

 

II. 

Ta sklep začne veljati z dnem sprejema na Občinskem Svetu Občine Kidričevo. 

 
 
 

Številka: 032-1/2021-1 

Datum:  

 

 

      

      Anton Leskovar; 

 
             župan 
           Občine Kidričevo  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


