
 
 

     
 

 

 

TRR: 01386-0100001846                  DŠ: SI33714789                    MŠ: 1358561                 Šifra neposrednega uporabnika občinskega proračuna:7684 
 
Župan Peter Ložar 
 
Številka: 5-11/2015 
Datum: 06.03.2015 
 
OBČINSKEMU SVETU OBČINE TRZIN 
 
 
ZADEVA:   SPREMEMBA KADROVSKEGA NAČRTA OBČINE TRZIN ZA 

PRORAČUNSKI LETI 2015 IN 2016 
 
NAMEN:  Obravnava in sprejem  
 
PRAVNA PODLAGA:  Statut občine Trzin (Uradni vestnik Občine Trzin, št. 2/06 – uradno 

prečiščeno besedilo 2 in 8/06), Zakon o javnih uslužbencih (Uradni 
list RS, št. 63/07- uradno prečiščeno besedilo 3, 65/08, 69/08-ZTFI-A, 
69/08-ZZavar-E, 74/09-odl. US in 40/12-ZUJF). 

 
PREDLAGATELJ:   Župan g. Peter Ložar 
 
POROČEVALCA:  Peter Ložar, župan in Polona Gorše Prusnik, dir. obč.upr. 
 
OCENA FINANČNIH  
POSLEDIC:                             Ni dodatnih  finančnih posledic. Sredstva so zagotovljena v veljavnem 

proračunu. 
 
OBRAZLOŽITEV: 
 
Na osnovi razprave ob obravnavi proračuna za leti 2015 in 2016 smo se odločili, da spremenimo 
Kadrovski načrt za leti 2015 in 2016. Namen spremembe je določiti drugačno strukturo zaposlitve 
za določen čas, ker se v tem letu izteka ena zaposlitev za določen čas. S spremembo uvajamo 
kabinetno delovno mesto, vezano na zaupanje župana in čas njegovega mandata, v skladu z 
Zakonom o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07- uradno prečiščeno besedilo 3, 65/08, 
69/08-ZTFI-A, 69/08-ZZavar-E, 74/09-odl. US in 40/12-ZUJF). Navedena rešitev je dolgoročno 
primernejša, ker ne obremenjuje strukture uprave na dolgi rok, vezana pa je na zaupanje in 
pričakovanja župana glede realizacije programa dela izkazanega v proračunu. Ob tem pa 
zmanjšujemo zaposlitev za določen čas za 1 mesto, ki bo sedaj mogoča v okviru kabinetnega 
delovnega mesta. Navedena sprememba ne vpliva na že planirana finančna sredstva v veljavnem 
proračunu, saj  bo finančna obremenitev  v okviru primerljivega delovnega mesta za sedanje 
delovno mesto Strokovni sodelavec VII/2-II. 
 

 
 
 
 
 



PREDLOGA SKLEPA: 
 
Na podlagi Statuta občine Trzin (Uradni vestnik OT, št. 2/06 – uradno prečiščeno besedilo 2 in 
8/06), Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07- uradno prečiščeno besedilo 3, 65/08, 
69/08-ZTFI-A, 69/08-ZZavar-E, 74/09-odl. US in 40/12-ZUJF) je Občinski svet Občine Trzin na svoji 
5. redni seji dne 24.03.2015 sprejel 
 

SKLEP 
 

1. člen 
 
Občinski svet Občine Trzin soglaša s spremembo kadrovskega načrta in uvedbo kabinetnega 
delovnega mesta, vezanega na mandat župana. 
 

2. člen 
 

Ta sklep se objavi v Uradnem vestniku Občine Trzin in prične veljati naslednji dan po objavi. 
 
 
Številka: 5-11/2015                                                                 ŽUPAN 
Datum: 24.03.2015                                                                               Peter Ložar, l.r.        
 
             
                                   
                                                                                                                                            

            
                              

 


