Priloga 3: Kadrovski načrt Knjižnice Medvode za leto 2018

Vir financiranja

1. Državni proračun
2. Proračun občin
3. ZZZS in ZPIZ
4. Druga javna sredstva za
opravljanje javne službe
(npr. takse, pristojbine,
koncesnine, RTVprispevek)
5. Sredstva od prodaje
blaga in storitev na trgu
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
8. Sredstva za financiranje
javnih del
9. Sredstva ZZZS za
zdravnike pripravnike in
specializante, zdravstvene
delavce pripravnike,
zdravstvene sodelavce
pripravnike in sredstev
raziskovalnih projektov in
programov ter sredstev za
projekte in programe,
namenjenih za
internacionalizacijo in
kakovost v izobraževanju
in znanosti (namenska
sredstva)

Število zaposlenih
na dan 1. januarja
preteklega leta
(2017)

Število zaposlenih na
dan 1. januarja
tekočega leta (2018)

Dovoljeno ali ocenjeno
število zaposlenih na
dan 1. januarja
naslednjega leta (2019)

10,88

10,88

11

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)
Skupno število zaposlenih
pod točkami 1, 2, 3 in 4
Skupno število zaposlenih
pod točkami 5, 6, 7, 8, 9 in
10

10,88

10,88

11

10,88

10,88

11

0

0

0

OBRAZLOŽITEV
Sistemizacija delovnih mest Knjižnice Medvode (Pravilnik št.: 1000-363/10 ter Sklep št.: 100366/10) predvideva 13 zaposlenih. Nosilni poklici strokovnih delavcev so: bibliotekar
(univerzitetna izobrazba), višji knjižničar (višja izobrazba) in knjižničar (srednja izobrazba).
V knjižnici je trenutno zaposlenih 10,88 delavcev: poleg direktorice in poslovne sekretarke še
8,88 strokovnih delavcev. V letu 2018 se ne pričakuje kadrovskih sprememb.

IZJAVA
Izjavljam, da so zaposlitve predvidene v sprejetem kadrovskem načrtu, ki je pripravljen v
skladu s 3. členom Uredbe o načinu priprave kadrovskih načrtov posrednih uporabnikov
proračuna in metodologiji spremljanja njihovega izvajanja za leti 2018 in 2019 (Uradni list
RS, št. 3/18) in v skladu z 63. členom Zakona o izvrševanju proračunov RS za leti 2017 in
2018 (Uradni list RS, št. 80/16, 33/17, 59/17 in 71/17 – ZIPRS1819).

Jana Krašovec,
Direktorica

Svet Javnega zavoda Knjižnica Medvode je podal soglasje h kadrovskemu načrtu Knjižnice
Medvode na svoji 11. seji dne 6. 2. 2018

