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Obiinska uprava
Gori5ka cesta 4, 23 l7 OPLOTNICA
tel.: 02/845-09-00, faks.: 021845-09-09, e-mail: obcina.oplotnica{@siol.net

Stevilka: 1000-0001/2012-3

Datum:30.3.2012

Zupan obiine Oplotnica v skladu s prvim odstavkom 43. tlena Zakona o javnih usluZbencih
(Ur. L RS, 5t. 63/2007-UPB3, 6512008, 6912008-ZlFl-A, 6912008-ZZavar-E,74/2009 Odl.US: U-l-136107-13v nadaljevaniu ZJU) in na podlagi sklepa obtinskega sveta obtine Oplotnica 5t.:
13.8/20'12-3 z dne 29. 3. 2012 soreime

KADROVSKI NAERT OBEINE OPLOTNICA
ZA LETI 2012 IN 2013
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OBRAZLOZITEV:
1.

Kot priloga proratuna za tekode leto, se v skladu s 43. dlenom ZJU obiinskemu svetu
predloZi predlog kadrovskega nairta za leti 2012 in 2013. Na podlagi drugega in treqega
odstavka 42. dlena ZJU, * s kadrovskim natrtom prikaZe dejansko stanje zaposlenosti v
obiinski upravi Obdine Oplotnica ter se za obdobje dveh let doloii predvideno ciljno stanje
zaposlenih po delovnih mestih. Predlog kadrovskega nairta, je Zupan dolZan uskladiti s
proraiunom obiine. Na podlagi prvega odstavka 44. tlena ZJU, Lupan kadrovski natrt,
usklajen

s

sprejetim proradunom sprejme najkasneje v 60 dneh po uveljavitvi proraiuna.

Med proradunskim obdobjem, se kadrovski natrt na podlagi prvega odstavka 45. ilena ZJU
Iahko spremeni, ie pride do trajnega ali zadasnega poveianja obsega dela, ki ga ni mogoie
opravljati z obstojedim Stevilom javnih usluZbencev in so zagotovljena finantna sredstva za
novo zaposlitev.
z.

Ugotavlja se, da se dosedanji natin pridobivanja kadrov prekojavnih del ali preko ukrepov
spodbujanja zaposlovanja kaie za ustrezen le na kratek rok in utinkovit zgolj za takojinje
reievanie nastale situaciie. IIkrati se pritakuje, da bodo javna dela v prihodniih letih moino
omejena in zato ni mogoie realno nairtovati izvajanla potrebnih aktivnosti z zaposlenimi
preko programov aktivne politike zaposlovanja. Driava se ie iz aktivne politike
zaposlovania pritela umikati, koliiina dela pa v obdinski upravi ostaja nespremeniena,
oziroma veiia. Obiina Oplotnica si bo zato prizadevala za ohranitev Stevila zaposlenih.

Za kvalitetno in uiinkovito delo obiinske uprave na dalj5i rok, le potrebno na novo ugotoviti
dejanske potrebe po delavcih v obiinski upravi, pri tem pa upoltevati tako naloge ki se
izvajajo na podlagi Zakona o lokalni samoupravi (UL RS, 5t. 94/2007-UPB2,27 /2008 Odl. US:
Up-292s107-^ts, U-I-21/07-18, 76/2008, 't00/2008 Odl. US: U-I-427/06-9, 7912009, 14/20't0 Odl.
US: U-l-267/09-19, 51/2010,84/2010 Odl. US: U-l-l76108-10- v nadaljevanju ZLS) ter so v

izvirni ali izvedeni pristojnosti samoupravnih lokalnih skupnosti, kot tudi vse,
administrativno in strokovno zahtevne in obseZne naloge, ki jih terja izvedba razvojnih
proiektov obiin. Pri doloianju novega Stevila zaposlenih. so upoitevane tudi nove
zaposlitve iz naslova pogodbene obveznosti obiine iz nekaterih ie zakljuienih, s strani
RS in/ali EU sofinanciranih razvoinih projektov. Slednje je potrebno realizirati v
doloienem roku po zakljuiku proiekta.

lz

da pripravi nov akt o sistemizaciii
katerega bo razvidno potrebno Stevilo zaposlenih,
vrednotenje delovnega mesta za veijo uiinkovitost dela ter pogoji in potrebna znania.
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Nova sistemizacija obiine bo sledila naielu, da bodo zaposleni na uradniSkih delovnih
mestih opravljali najboli zahtevna strokovna opravila, vsa ostala opravila, tudi tista, ki se
sedaj izvajajo v okviru programov aktivne politike zaposlovanja, pa bodo izvaiali zaposleni
na strokovno-tehniinih delormih mestih.
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