
Vir financiranja

Število
zaposlenih na
dan 1. januarja
tekočega leta

Dovoljeno ali
ocenjeno število

zaposlenih na
dan 1. januarja

naslednjega leta

(Vir: Priloga 1 k Uredbi o načinu priprave kadrovskih načrtov posrednih uporabnikov proračuna in 
metodologiji spremljanja njihovega izvajanja za leti t in t+1)        

OBRAZEC ZA PRIPRAVO KADROVSKEGA NAČRTA

1. Državni proračun 45,05 45,98

2. Proračun občin

3. ZZZS in ZPIZ

4. Druga javna sredstva za opravljanje javne službe (npr. takse,
pristojbine, koncesnine, RTV-prispevek)

5. Sredstva od prodaje blaga in storitev na trgu 0,20

6. Nejavna sredstva za opravljanje javne službe in sredstva prejetih
donacij

7. Sredstva Evropske unije ali drugih mednarodnih virov, vključno s
sredstvi sofinanciranja iz državnega proračuna

0,15

8. Sredstva ZZZS za zdravnike pripravnike in specializante,
zdravstvene delavce pripravnike, zdravstvene sodelavce pripravnike;
sredstva raziskovalnih projektov in programov ter sredstva za
projekte in programe, namenjene internacionalizaciji ter kakovosti
izobraževanja in znanosti (namenska sredstva)

9. Sredstva iz sistema javnih del

10. Sredstva za zaposlene na podlagi Zakona o ukrepih za odpravo
posledic žleda med 30. januarjem in 10. februarjem 2014 (Uradni list
RS, št. 17/14)

Skupno število vseh zaposlenih (od 1. do 10. točke) 45,40 45,98

Skupno število zaposlenih pod točkami 1, 2, 3 in 4 45,05 45,98

Skupno število zaposlenih pod točkami 5, 6, 7, 8, 9 in 10 0,35 0

Obrazložitve h kadrovskem načrtu za leto 2020

Na dan 1. januar 2021 predvidevamo:
0,33 knjižničarke več (iz 0,67 se poveča število na 1),
računovodja in tajnik VIZ ne bosta več po 0,1 plačani iz sredstev od prodaje blaga in storitev na trgu, torej
se število iz državnega proračuna poveča za 0,2,
0,20 vzdrževalca VII več (iz 0,75 na 0,95),
0,95 učitelja več, ker bo vzdrževalec VII, ki tudi poučuje imel delež poučevanja zmanjšan za 0,2, ne bo več
financiranja iz sredstev Evropske unije, kar pomeni iz državnega proračuna 0,15 učitelja več, vrne se
učiteljica iz Bruslja, ki smo jo nadomestili z dopolnjevalko, kar pomeni povečanje za 1, skupno povečanje
učiteljev pa 0,95.
Vse našteto pomeni iz državnega proračuna financiranih: 0,93 več oziroma povečanje skupnega števila
zaposlenih za 0,58.
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