OBRAZEC ZA PRIPRAVO KADROVSKEGA NAČRTA

(Vir: Priloga 1 k Uredbi o načinu priprave kadrovskih načrtov posrednih uporabnikov proračuna in
metodologiji spremljanja njihovega izvajanja za leti t in t+1)
Dovoljeno ali
Število
ocenjeno število
zaposlenih na
zaposlenih na
dan 1. januarja
dan 1. januarja
tekočega leta
naslednjega leta

Vir financiranja

1. Državni proračun

105,64

108,39

2. Proračun občin
3. ZZZS in ZPIZ

2,40

4. Druga javna sredstva za opravljanje javne službe (npr. takse,
pristojbine, koncesnine, RTV-prispevek)
5. Sredstva od prodaje blaga in storitev na trgu

0,58

0,58

6. Nejavna sredstva za opravljanje javne službe

1

1

0,62

0,62

Skupno število vseh zaposlenih (od 1. do 10. točke)

110,24

110,59

Skupno število zaposlenih pod točkami 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 10

108,62

108,97

1,62

1,62

7. Sredstva prejetih donacij
8. Sredstva EU ali drugih mednarodnih virov, vključno s sredstvi
sofinanciranja iz državnega proračuna
9. Sredstva proračuna za zaposlene iz prvega, drugega in tretjega
odstavka 25. člena Zakona o zdravniški službi (Uradni list RS, št.
72/06 - uradno prečiščeno besedilo, 15/08-ZPacP, 58/08, 107/10 ZPPKZ, 40/12 -ZUJF, 88/16 - ZdZPZD, 40/17, 64/17 - ZZDej-K, 49/18
in 66/19); sredstva raziskovalnih projektov in programov ter sredstva
za projekte in programe, namenjene internacionalizaciji ter kakovosti
izobraževanja in znanosti
10. Sredstva iz sistema javnih del

Skupno število zaposlenih pod točkama 6 in 8
Obrazložitve h kadrovskem načrtu za leto 2021

Spoštovani!
Na Gimnaziji smo v septembru 2020 zaposlili učiteljico biologije v obsegu 0,20 oz. 8 ur/teden ter učiteljico
strokovnega predmeta v programu farmacevtski tehnik v obsegu 0,20 oz 8 ur/teden.
Dodatno smo zaposlili dva učitelja strokovnega predmeta v programu farmacevtski tehnik v obsegu 0,175
oz. 7 ur/teden.
Zaradi dolgotrajne bolniške odsotnosti delavke smo zaposlili učiteljico likovne umetnosti v obsegu 0,45 oz.
18 ur na teden.
V letu 2021 načrtujemo 5 upokojitev, namesto teh delavcev bomo zaposlili nove.
Na Srednji šoli v koledarskem letu 2021 načrtujejo upokojitev trije delavci, 1 učitelj praktičnega pouka V. in 1
učitelj, ki poučuje deležno praktični pouk V. 0,4658 in teoretični pouk strojništvo 0,5342 ter računovodkinja.
Za vse omenjene upokojitve načrtujemo nove zaposlitve. Morebitne nove potrebe po določenih kadrih se
bodo pokazale po vpisu dijakov v novem šolskem letu. V letu 2021 nimamo več javnih del.
Upoštevali smo tudi napredovanja v plačne razrede in v nazive.
Lepo pozdravljeni.
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