MESTNA OBČINA NOVO MESTO

PRORAČUN ZA LETO 2021

KADROVSKI NAČRT SKUPNE OU ZA LETI
2020 IN 2021

november 2019

KADROVSKI NAČRT
SKUPNE OBČINSKE UPRAVE
OBČIN DOLENJSKE
ZA LETI 2020 IN 2021
Občinski sveti Mestne občine Novo mesto, Občine Straža in Občine Trebnje so sprejeli
Odlok o ustanovitvi Skupne občinske uprave občin Dolenjske (v nadaljevanju: skupna
občinska uprava), (Uradni list, št. 56/2019), ki bo začela delovati s 1. 1. 2020.
S kadrovskim načrtom se prikaže dovoljeno stanje zaposlenosti in načrtovane spremembe v
številu javnih uslužbencev za obdobje dveh let. V skladu s 44. členom Zakona o javnih
uslužbencih sprejme predstojnik kadrovski načrt, usklajen s sprejetim proračunom v 60 dneh
po uveljavitvi proračuna.
V organu skupne občinske uprave je bilo skladno s Pravilnikom o notranji organizaciji in
sistemizaciji delovnih mest v medobčinskem inšpektoratu in redarstvu Mestne občine Novo
mesto in Občine Straža, št. 100-1/2006 z dne 29. 12. 2016, sistemiziranih devet uradniških
delovnih mest, in sicer:
 1 vodja Medobčinskega inšpektorata in redarstva, ki opravlja tudi naloge občinskega
inšpektorja,
 2 inšpektorja svetnika,
 2 višja svetovalca za prekrškovne zadeve,
 4 občinski redarji.
Z odlokom je bil ustanovljen nov organ, ki bi lahko v skladu z Zakonom o financiranju občin
opravljal 11 skupnih nalog iz področja dela treh občin ustanoviteljic (občinsko inšpekcijsko
nadzorstvo, občinsko redarstvo, pravna služba, občinsko odvetništvo, civilna zaščita,
požarno varstvo, notranja revizija, proračunsko računovodstvo, varstvo okolja, urejanje
prostora in urejanje prometa). Ob sedanjih dveh nalogah, to sta občinsko inšpekcijsko
nadzorstvo in občinsko redarstvo, se bodo ostale naloge postopoma prenesle na skupno
občinsko upravo glede na potrebe vseh treh občin ustanoviteljic. Temu primerno se bo
povečalo število zaposlitvenih delovnih mest.
Kadrovski načrt za leti 2020 in 2021 predvideva 15 zaposlitvenih delovnih mest.
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Predlog kadrovskega načrta za leti 2020 in 2021 je usklajen s predlogom finančnega načrta
skupne občinske uprave. V kolikor organ opravlja eno skupno nalogo pokriva državni
proračun 30 % stroškov dela. Za vsako naslednjo nalogo se delež sofinanciranja poveča za
5 %. Če organ opravlja šest ali več skupnih nalog, pokriva državni poračun 55 % stroškov
dela in 20 % materialnih stroškov.

