PREDLOG

OBEINSKI SVET
OBEINE SEVNICA

Stevilka: 1 00-0020/201 6
Datum: 15. 11.2016
Zupan Obdine Sevnica v skladu s 43. dlenomZakona o javnih usluZbencih (Uradni list RS, 5t.
63107 - UPB3, 65/08, 69/08 - ZTFI-A,69i08 - ZZavar-E in 40112 - ZUJF) predlaga

KADROVSKI NACRT
OBCINE SEVNICAZA LETI 2017 IN 2018
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V obdinski upravi so usluZbenci zaposleni za nedoloden das, razen trenutno treh zaposlenih
za dolo6en 6as. Za doloden das je zaposlena delavka na delovnem mestu referent za krajevne
skupnosti zaradi nadomeSdanja delavke, ter dva usluZbenca vezano na projektno delo, en
usluZbenec na delavnem mestu programer aplikacij in en usluZbenec na delovnem mestu vi5ji
svetovalec za gradbene zadeve.

Skupaj je aktivno zaposlenih skladno s sistemizacijo 28 delavcev (od 31 sistemiziranih
delovnih mest), dva zaposlena za doloden das na sistemiziranih delovnih mestih izven
sistemizacije ter dve zaposleni za das nadome5danja.
ObrazloZitev:
Predlog kadrovskega nadrta poda predstojnik ob pripravi proraduna v skladu z 42., 43., 44. in
45. dlenom Zakona o javnih usluZbencih (Uradni list RS, 5t. 63/07 - UPB3, 65/08, 69/08 ZTFI-A,69/08 - ZZavar-E in 40112 - ZUJF). Predlog kadrovskega nadrta mora biti usklajen s
predlogom proraduna.

S kadrovskim nadrtom se prikaie dejansko stanje zaposlenosti po delovnih mestih ter v
skladu z delovnim podrodjem in programom dela organa za obdobje dveh let doloci
predvideno ciljno stanje zaposlenosti po delovnih mestih, za katera se sklene delovno
razmerje za nedoloden das, ter predvidene zaposlitve za doloeen das.

V

kadrovskem nadrtu

se prikaZe tudi predvideno zmanj5anje Stevila delovnih mest

prestru kturiranje delovn ih mest.

ali

S kadrovskim nadrtom se za dveletno obdobje dolodi tudi najviSje moZno Stevilo pripravnikov,
vajencev, dijakov in Studentov na praktidnem pouku ali na podobnem teoretidnem in
praktidnem usposabljanju.
Ob smiselni uporabi Pravilnika o vsebini in postopkih za pripravo in predloZitev kadrovskih
nadrtov (Uradni list RS, 5t. 60/06, 83/06, 70107 ,96/09) so v kadrovskem nadrtu zajeti:
A - javni usluZbenci za nedoloden das
B - javni usluZbenciza doloden das (projekti, povedan obseg dela,...ki ga ni mogode opravljati
z obstojedim Stevilom javnih usluZbencev), razen tistih, ki nadome5dajo zadasno odsotne
iavne usluZbence (in se sredstva za plaeo refundirajo),
C - pripravniki za doloden das
Kadrovski nadrt, usklajen s sprejetim proradunom, sprejme 2upna najkasneje v roku 60 dni po
uveljavitvi proraeu na.

1. Dejansko stanje zaposlenosti:

Trenutno

je za opravljanje nalog z

delovnega podrodja obdinske uprave

po

sprejeti
sistemizaciji potrebno skupaj 31 delovnih mest, in sicer:
- 27 uradni5kih delovnih mest, od tega je 1 uradni5ko delovno mesto na poloZaju za doloden
6as, in sicer za dobo petih let,
- 4 strokovno-tehnidna delovna mesta.

Trenutno sta dve delovni mesti nezasedeni, in sicer zaradi reorganizacije in opravljanja
drugega dela znotraj razpoloZllivega kadra. V obdinski upravi sta trenutno izven sistemizacije
zaposlena dva delavca, in sicer za doloden 6as, za opravljanje projektnega dela.
V obdinski upravije po oddelkih zaposleno naslednje Stevilo delavcev:

.
.
.

direktor obdinske uprave

-

- 1 delavec

kabinet Zupana 1 delavec:
- delovno mesto: vi5ji svetovalec Zupana

- naziv vi5ji svetovalec

oddelek za druZbene dejavnosti- 3 delavci:
- delovno mesto: vodja oddelka za drulbene dejavnosti - naziv podsekretar
- delovno mesto: vi5ji svetovalec za druZbene dejavnosti - naziv: vi5ji svetovalec
- delovno mesto: svetovalec za druZbene dejavnosti - naziva: svetovalec

.

oddelek za finance - 5 delavcev:
- delovno mesto: vodja oddelka za finance - naziv: podsekretar
- delovno mesto: svetovalec za finance - naziv: svetovalec
- delovno mesto: radunovodjaVlll2 (strokovno tehnidno delovno mesto)
- delovno mesto: radunovodja Vl (strokovno tehnidno delovno mesto)
- delovno mesto: finandnik Vll/1 (strokovno tehnidno delovno mesto)
Delovno mesto radunovodja Vl ni zasedeno. Delo opravlja usluZbenka
krajevne skupnosti.

.

-

referentka za

oddelek za gospodarske dejavnosti- 5 delavcev:
- delovno mesto: vodja oddelka za gospodarske dejavnosti- naziv: podsekretar
- delovno mesto: vi5ji svetovalec za investicije in razvoj - naziv: vi5ji svetovalec
- delovno mesto. vi5ji svetovalec za javna narodila - naziv: vi5ji svetovalec
- delovno mesto: vi5ji svetovalec za gospodarske dejavnosti - naziv: vi5ji svetovalec
- delovno mesto: viSji svetovalec za investicije in razvoj - naziv: vi5ji svetovalec

Delovno mesto vi5ji svetovalec za gospodarske dejavnosti zadasno opravlja delavka v okviru
odrejenega drugega dela, sajje delavka zaposlena na predmetnem delovnem mestu odsotna
zaradi dopusta za nego in varstvo otroka.

.

oddelek za okolje in prostor - 8 delavcev:
- delovno mesto: vodja oddelka za okolje in prostor - naziv: podsekretar
- delovno mesto: vi5ji svetovalecza ceste in komunalo - naziv: vi5ji svetovalec
- delovno mesto: obdinski urbanist - naziv: vi5ji svetovalec
- delovno mesto: vi5ji svetovalecza naravne nesrede in infrastrukturo - naziv: vi5ji
svetovalec
- delovno mesto: vi5ji svetovalec za gradbene dejavnosti - naziv'. vi5ji svetovalec
- delovno mesto: vi5ji svetovalecza komunalno infrastrukturo - naziv: vi5ji svetovalec
- delovno mesto: vi5ji referent za prostorske in gradbene dejavnosti - naziv: vi5ji referent
- delovno mesto: referent za stanovanjske zadeve in civilno za5dito - naziv referent

.

splo5na sluZba - 8 delavcev:
- delovno mesto: vodja splo5ne sluZbe - naziv: podsekretar
- delovno mesto: vi5ji svetovalec za obdinski svet - naziv'. vi5ji svetovalec
- delovno mesto: vi5ji svetovalec za pravne zadeve - naziv'. vi5ji svetovalec
- delovno mesto: svetovalec za pravne zadeve - naziv: svetovalec
- delovno mesto: referent vloZi5ca - naziv: referent
- delovno mesto: referent za krajevne skupnosti - naziv referent
- delovno mesto: strokovni sodelavec Vll/l (strokovno tehnidno delovno mesto)
- delovno mesto: sodelavec za tehnidno vzdrlevalna dela - naziv: sodelavec
Delovno mesto referentke za krajevne skupnosti je zaradi nadome5danja zasedeno z
zaposlitvijo za doloden das.

V obdinski upravi so usluZbenci zaposleni za nedoloden 6as, razen trenutno Stirih zaposlenih
za dofoden eas. Za doloden das je zaposlena delavka na delovnem mestu referent za krajevne
skupnosti zaradi nadomeSdanja delavke, delavka na delovnem mestu svetovalec za finance,
ker poteka uvajanje pred nadome5danjem delavke na porodniSkem dopustu, ter dva
usluZbenca vezana na projekt, en usluZbenec na delavnem mestu programer aplikacij in en
usluZbenec na delovnem mestu vi5ji svetovalec z gradbene zadeve.
Skupaj je aktivno zaposlenih skladno s sistemizacijo 28 delavcev (od 31 sistemiziranih
delovnih mest), dva zaposlena za doloden 6as na sistemiziranih delovnih mestih izven
sistemizacije ter dve zaposleni za das nadome5danja.

2. Ciljno stanje zaposlenosti po delovnih mestih v obdinski upravi Obdine Sevnica za
obdobje dveh let v skladu z delovnim podrodjem in delovnim programom:
Obdina Sevnica v letu 2017 predvideva za doloden das zaposliti enega usluZbenca na
projektnem delu. V primerjavi z letom 2016 se Stevilo zaposlenih (stalno in zadasno) v letu
2017 zmanj5a, saj se projekt vezan na delovno mesto vi5ji svetovalec za gradbene zadeve
zakljuci.

Trenutno ni v teku zaposlitev javnih usluZbencev.
Obdina Sevnica v letu 2017 predvideva za nedoloden 6as zaposliti dva usluZbenca, enega na
delavnem mestu referent za krajevne skupnosti in enega na delovnem mestu vi5ji svetovalec
za gradbene zadeve, saj ena od delavke priCne z delom za polovidni delovni cas. lzvedeni
bodo tudi ukrepi notranjih prerazporeditev zaradi zagotovitve bolj5e organizacije dela.

3. Stevilo pripravnikov, vajencev, dijakov in Studentov na praktidnem pouku ali na
podobnem teoretidnem in praktidnem usposabljanju:
Obdina Sevnica vsako leto omogodi Studentom in dijakom opravljanje praktidnega pouka
oziroma praktidnega usposabljanja. Lete sprejmemo na podlagi podanih vlog. Prav tako
bomo v letu 2017 in 2018 sprejeli do 10 dijakov ali Studentov, da bodo v okviru Solskega
prog rama opravil i obveznost praktidnega usposabljanja.
Tudi Studentom po kondanem izobralevanju omogodimo opravljanje pripravni5tva v skladu z
zadasnimi vedjimi potrebami po delu. Pa tudi ob potrebi po zasedbi delovnega mesta zaradi
zaeasne odsotnosti posameznega delavca sprejmemo v zadasno zaposlitev pripravnike in jim
tako omogocimo laZjo nadaljnjo zaposlitev pri drugem delodajalcu.

4. Predlog kadrovskega nadrta za Medobdinski in5pektorat - Skupni prekrSkovni organ
obdinskih uprav obdin Bistrica ob Sotli, Breiice, Kr5ko, Radede in Sevnica.
Zupani obdin ustanoviteljic so podlai predlog kadrovskega nadrta za Medobdinski in5pektorat
v letu 2017 predvideva enako Stevilo zaposlenih, kot je predlagano v
kadrovskem nadrtu za leto 2016.
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V skladu s prvim odstavkom 43. dlenom Zakona o javnih usluZbencih (Uradni Iist RS, 5t. 63/07-ZJUUPB3, 65/08, 69/08-ZTFI-A,69108-72avaFE,74l09-odl.- US RS in 40112-ZUJF) in na podlagi 10. dlena
Odloka o ustanovitvi Medobeinskega inSpektorata - Skupnega prekBkovnega organa obCinskih uprav
obdin Bistrica ob Sotli, BreZice, Kr5ko, Radede in Sevnica (Uradni list RS, St. 73108, 79/09, 105/10,
107110, 107110,3/1 1 in 7/1 1) se ob pripravi proraduna predloii predlog kadrovskega na6rta, kateri mora

biti usklajen s predlogom prora6una.

PREDLOG KADROVSKEGA NAERTA MEDOBEINSKEGA I NSPEKTORATA . SKU PNEGA
PREKRSKOVNEGA ORGANA OBEINSKIH UPRAv OBEIN BIsTRIcA oB soTLI, BREAcE,
KRSKo, RADEEE IN SEVNIC A, zA LETo 20172
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Ob smiselni uporabi Pravilnika o vsebini in postopkih za pripravo in predloZitev kadrovskih nadrtov (Uradni list RS,

5t.

60/06. 83/06, 70lOT in 69/09) so v kadrovskem nadrtu zajeti:
A - javni usluZbenci zaposleni za nedoloden das
B - javni uslulbencizaposleniza dolofun fus (projekti, pove6an obseg dela.., ki ga ni mogode opravljatiz obstoje6im
Stevilom javnih uslu2bencev), razen tistih, ki nadome56ajo za6asno odsotne javne usluZbence gn se sredstva za pla6o
retundirajo)
C - pripravniki za dolo6en 6as.

ObrazaoZitev:
V Kadrovskem nadrtu za leto 2017 se predvideva enako Stevilo zaposlenih kot je bilo predvideno v
letu 2016.
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