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1. KADROVSKI NAČRT ZA LETO 2009 
 

Število 
zaposlenih 
na dan 31. 
december   

2008 

Dovoljeno 
število 

zaposlenih 
na dan 31. 

december iz 
kadrovskega 

načrta za 
leto 

2008 

Predlog 
dovoljenega 

števila 
zaposlenih 
na dan 31. 
december 

2009 

Predlog 
dovoljenega 

števila 
zaposlenih 
na dan 31. 
december 

2010 
 

I.FUNKCIONARJI 
1+0,5+05,5=2 1+0,5+0,5=2 1+0,5+0,5=2 1+0,5+0,5=2 

II.ZAPOSLENI ZA DOLOČEN ČAS 
6 3 3 3 

 
III.URADNIKI PO KARIERNIH RAZREDIH 

I. karierni r. 1 1 1 1 
II. karierni r. 4 7 6 6 
III. karierni r. 11 13 11 11 
IV. karierni r. 2 4 2 2 
V. karierni r. 2 2 2 2 

IV. STROKOVNO-TEHNIČNI JAVNI 
USLUŽBENCI 

IV. 1 1 1 1 
V. 2 2 2 2 
VI.     
VII. 2 2 2 2 

 
SKUPAJ (I+III+IV) 25+2 32+2 27+2 27+2 

 
 
 
 
 



V. PRIPRAVNIKI PO TARIFNIH RAZREDIH 
 

VII. oz.V. stopnja-strokovno 
tehnično delovno mesto 

(vštet pod II. zaposleni za določen 
čas) 

4 3 3 2 

 
• *32+2 predlagano število javnih uslužbencev po predlogu kadrovskega načrta, ki ga je 

predlagal župan ob rebalansu proračuna 2008 št.1 
• ** ob sprejemu rebalansa proračuna 2008 št. 1 je občinski svet sprejel sklep, da mora 

do 31. 12. 2008 kadrovski načrt vključevati 25 javnih uslužbencev, od tega dva 
funkcionarja (poklicni župan in dva nepoklicna župana) 

• *** občinski svet ni predvidel načina razreševanja presežnih delavcev 
• **** vodja referata za proračun bo v obdobju od 1. 3. 2009 pa do 19. 2. 2011 koristila 

pravica do skrajšanega delovnega časa zaradi varstva otroka in sicer 30 ur na teden 
oziroma šest ur na dan 

• ***** javna uslužbenka v referatu za proračun –analitik bo v obdobju od 1. 4. 2009 do 
30. 6. 2009  koristila pravica do skrajšanega delovnega časa zaradi varstva otroka in 
sicer 20 ur na teden oziroma štiri ure na dan 

 
 

 
O B R A Z L O Ž I T E V : 

 
Na dan 31. 12. 2008 je bilo v občinski upravi občine Trebnje zaposlenih 25 javnih 
uslužbencev, od tega 2 pripravnici do 30. 9. 2008 in 31. 10. 2008; 2 pripravnici od 6. 10. 2008 
dalje – ena opravljanje pripravništva in nadomeščanje javne uslužbenke na porodniškem 
dopustu; od 1. 10. 2008 dalje javna uslužbenka v nazivu svetovalec – premoženjsko pravne 
zadeve za obdobje 6 mesecev in od 1. 11. 2008 za obdobje 12 mesecev javna uslužbenka – 
komunalni inženir; dve javni uslužbenki od 1. 1. 2008 do 31. 12. 2008 nadomeščanje delavk 
na porodniškem dopustu (ena zaposlitev za določen čas, ena prerazporeditev za določen čas). 
 
V letu 2008 se je upokojila ena delavka, Občina je po 7. 5. 2008 so bili v občinski upravi 
zaposlila  na novo naslednje delavce: 
 

1.  vodja oddelka za družbene dejavnosti 
2. 0d. 1. 7. 2008 dalje za tri mesece preko Zavoda za zaposlovanje svetovalka za vzgojo 

in izobraževanje, iz proračuna ni bilo izplačanih nobenih sredstev, od 6. 10. 2008 pa 
imenovana oseba opravlja dela in naloge kot pripravnica za obdobje 10 mesecev  

3. od 6. 10. 2008 pripravnica, na delih in nalogah delavke, ki je začela porodniški dopust; 
nadomeščanje porodniškega dopusta naloge kot pripravnica za obdobje 10 mesecev  

4. Po zaključku pripravništva je pravnica zaposlena kot svetovalka III. za določen čas 6 
mesecev, zaradi realizacije eventuelne premestitve uradnice, ki dosedaj dela na 
premoženjsko pravnih zadevah;  

5. S 1. 11. 2008 po uspešno opravljenem pripravništvu za obdobje 1 leta na oddelku za 
okolje in prostor zaposlena komunalna inženirka – Janja Fink,  

6. Delovno mesto vodje oddelka za okolje in prostor – premestitev še ni opravljena ; 
sklep o izbiri izdan delavki v občinski upravi 

7. Nezasedeno je delovno mesto višjega svetovalca za prostor. 
 



Kadrovski načrt za leto 2009 predvidevata 27 zaposlenih javnih uslužbencev (uradniki in 
strokovno- tehnični javni uslužbenci) ter dva funkcionarja (poklicni župan in dva nepoklicna 
župana). 
  
                                                                                         Alojzij Kastelic 
                                                                                            ŽUPAN 
 
 

 
 


