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PREDLOG KADROVSKEGA NAČRTA OBČINSKE UPRAVE OBČINE 

BOVEC ZA LETO 2018 
 

UVOD 

Na podlagi 1. odstavka 43. člena Zakona o javnih usluţbencih (URL RS UPB, št. 63/2007- s 

spremembami in dopolnitvami) poda predstojnik ob pripravi proračuna predlog kadrovskega 

načrta, ki mora biti usklajen s predlogom proračuna. 

 

PRAVNE PODLAGE 

• Zakon o javnih usluţbencih (Uradni list RS, št. 63/07 – uradno prečiščeno besedilo, 65/08, 69/08 – 

ZTFI-A, 69/08 – ZZavar-E in 40/12 – ZUJF)  

• Pravilnik o vsebini in postopkih za pripravo in predloţitev kadrovskih načrtov (URL RS, 

št. 60/06, 83/06, 70/07 in 96/09)  

• Odlok o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Bovec (URL RS, št. 5/2006 s 

spremembami in dopolnitvami). 
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 Ob smiselni uporabi Pravilnika o vsebini in postopkih za pripravo in predloţitev 

kadrovskih načrtov so v kadrovskem načrtu zajeti: 

 Pod tč. 1 - zaposleni funkcionarji (ţupan). Podţupan opravlja svojo funkcijo nepoklicno. 

 Pod tč. 2 - javni usluţbenci zaposleni za nedoločen čas. V tej skupini je Medobčinska 

uprava občin Bovec, Kobarid, Kanal ob Soči in Tolmin, v kateri je zaposlenih 6 oseb. 

Medobčinska uprava z dnem 01.01.2018 svoje poslovanje seli v prostore Občine Kobarid, 

zaradi česar je v načrtu zaposlenih za 31.12.2018 predvidenih 6 oseb manj. 

 Pod tč. 3 - javni usluţbenci zaposleni za določen čas - tajnik, čistilka. 

 Pod tč. 4 - zaposleni za določen čas trajanja določenega evropskega projekta 

(sofinanciranje iz evropskih sredstev). Zaposlene tri osebe, od česar ena oseba je zaposlena 

za polni delovni čas od 01.12.2017 do 30.11.2018, ena oseba je zaposlena za polovični 

delovni čas (20 ur/teden), ena oseba pa je zaposlena za četrtinski delovni čas (10 ur/teden) . 

 

 

 

 

 

Zap. 
št. 

Vir financiranja Skupina kadrov Število zaposlenih na 
dan 31.12.2017 

Predlog dovoljenega št. 
zaposlenih na dan 

31.12.2018 

1. Proračun občin Zaposleni funkcionarji 1 1 

2. Proračun občin Zaposleni za  
nedoločen čas 

18 (12+6*) 13 

3. Proračun občin Zaposleni za 

določen čas 
2 1 

4. Proračun občin + 

sofinanciranje s 

sredstev 

Evropske 

unije  

Projektna delovna mesta, 
zaposleni za 
določen čas 

3 3 

  SKUPAJ 24 18 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2006-01-2555
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2006-01-3635
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2007-01-3846
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2009-01-4196


2 

 

 

 

 

PREGLED SISTEMIZIRANIH DELOVNIH MEST V OBČINSKI UPRAVI OBČINE BOVEC 

(NAČRT DELOVNIH MEST) 

  

OBČINSKA UPRAVA 

 

Zap.št. Šifra del mesta Delovno mesto oddelek Št. delavcev 
01 B017801  TAJNIK - *** I. 1  

02 J027006 POSLOVNI SEKRETAR VII/2 * I. 1  
03 C027005 SVETOVALEC I / II - ** I. 1  
04 J017017 FINANČNIK VII/2 ( I ) - *   I. 1  
05 J017018 FINANČNIK VII/2 (II)  - * I. 1  
06 C027010 VIŠJI SVETOVALEC I - *** II 1  
07 C027010 VIŠJI SVETOVALEC I / II - ** II 3 
08 J016038 STROKOVNI SODELAVEC V - * II 1  
09 C027005 SVETOVALEC I / II / III - ** III 1  
10 J035092 VZDRŢEVALEC V (I) * III 1 
11 J032001 ČISTILKA II - * III 1 (polni delovni čas)  + 1 

(polovični delovni čas) 
12 J017053 MUZEJSKI INFORMATOR VII/1 - * III 1 

 13 J017135 STROKOVNI SODELAVEC VII/2 - *  III 1 (polovični delovni čas) 

 14 J017135 STROKOVNI SODELAVEC VII/2 - *  III 1 (četrtinski delovni čas) 

 

*** - uradniško delovno mesto na  poloţaju 

**   - uradniško delovno mesto 

*     - strokovno tehnično delovno mesto 

 

Opombe: 

Pod zap. št. 11 sta zaposleni dve čistilki, ena oseba za polni delovni čas in ena oseba za polovični 

delovni čas. 

Pod zap. št. 12 je zaposlena oseba iz naslova Evropskega projekta Muzej Stergulčeva hiša. 

Pod zap. št. 13, 14 sta zaposleni dve osebi iz naslova Evropskega projekta ARTISTIC, ena oseba za 

polovični delovni čas in druga oseba za četrtinski delovni čas). 

 

SKUPAJ  je sistemiziranih 17 delovnih mest  

–    od tega 7 uradniških in  10 strokovno tehničnih.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pripravila: Katarina Barbara Ostan 


