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1. UVOD
Občinski svet Mestne občine Novo mesto je na svoji 9. redni seji, dne 14. 11. 2019, sprejel
Odlok o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 2020, ki je bil objavljen v Dolenjskem
uradnem listu, št. 27/19. Sestavni del proračuna je bil tudi kadrovski načrt Skupne občinske
uprave občin Dolenjske (v nadaljevanju: SOU OD) za leti 2020 in 2021.
Priprava in sprejem kadrovskega načrta je določena od 42. do 45. člena Zakona o javnih
uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07 – uradno prečiščeno besedilo, 65/08, 69/08 – ZTFI-A,
69/08 – ZZavar-E in 40/12 – ZUJF), v nadaljevanju: ZJU). S kadrovskim načrtom SOU OD je
bilo prikazano dejansko stanje zaposlenosti in načrtovane spremembe v številu in strukturi
delovnih mest za obdobje dveh let. Tako je bilo v proračunu za leto 2020 pripravljen
kadrovski načrt za leti 2020 in 2021 in je zajemal naslednje število zaposlenih:
Tabela 1: Kadrovski načrt SOU OD za leti 2020 in 2021
Skupna občinska uprava
občin Dolenjske

Dovoljeno število zaposlenih
na dan 31.12.
proračunskega leta 2020

Dovoljeno število zaposlenih
na dan 31.12.
proračunskega leta 2021

Javni uslužbenci za
nedoločen čas

15

15

SKUPAJ

15

15

2. PREDLAGANE SPREMEMBE
Z dnem 1.1.2020 je pričela s svojim delovanjem Skupna občinska uprava občin Dolenjske in
sicer Mestne občine Novo mesto, Občina Trebnje in Občine Straža, v okviru katere se
izvajajo naloge inšpekcijskega nadzora, občinskega redarstva, urejanja prometa, pravne
službe, civilne zaščite in požarnega varstva. S 1.5. 2020 sta se pridružili še Občina
Mokronog-Trebelno in Občina Mirna. Tako SOU OD pokriva pet občin.
Zaradi večje smotrnosti upravljanja, medsebojnega povezovanja in usklajevanja,
gospodarnosti in učinkovitosti, bo skupna uprava izvajala dodatne naloge na področju
urejanja prometa in pravne službe za občine ustanoviteljice, pri čemer skupna uprava za
izvajanje nalog prevzema le zaposlene javne uslužbence iz občin ustanoviteljic skupne
uprave (prenos nalog iz občin ustanoviteljic v skupno upravo in s tem prevzem kadra). Na
področju urejanja prometa predlagamo povečanje kadrovskega načrta za leto 2020 in 2021
za pet javnih uslužbencev, ker so na skupno upravo prenesene naloge nadzornikov parkirišč.
Enako povečanje javnih uslužbencev predlagamo tudi na področju pravne službe. Na
področju inšpekcijskega nadzora predlagamo zaposlitev enega javnega uslužbenca, zaradi
dodatnih pristojnosti občinske inšpekcije v zvezi z nadzorom določb Gradbenega zakona. Na
področju požarnega varstva predlagamo zaposlitev enega javnega uslužbenca.

Iz navedenih razlogov predlagamo, da se za leti 2020 in 2021 kadrovski načrt spremeni, kot
je razvidno iz tabele 2.
Tabela 2: Spremembe in dopolnitve kadrovskega načrta SOU OD za leti 2020 in 2021

Skupna
občinska
uprava občin
Dolenjske

Sprejet
kadrovski načrt
za leto 2020

Sprejet
kadrovski načrt
za leto 2021

Predlog
spremembe
kadrovskega načrta
za leto 2020

Predlog
spremembe
kadrovskega načrta
za leto 2021

Javni
uslužbenci za
nedoločen čas

15

15

27

27

SKUPAJ

15

15

27

27

3. PRAVNE PODLAGE
Predlog spremembe kadrovskega načrta je v skladu s 43. členom ZJU usklajen s predlogom
sprememb Finančnega načrta Skupne občinske uprave občin Dolenjske.

