
  

 

  

Naziv posrednega proračunskega porabnika: OSNOVNA  ŠOLA  ORMOŽ 

Vir financiranja 

Število zaposlenih 

po kadrovskem 

načrtu 

Število zaposlenih 

na dan 1. april 

tekočega leta 

2022 

Število zaposlenih 

na dan 1. julija 

tekočega leta 2022 

Število zaposlenih 

na dan 1. oktobra 

tekočega leta 

2022 

Število zaposlenih 

na dan 1. januarja 

naslednjega leta 

2023 

1. Državni proračun 50,86 51,36 51,36 50,86 50,86 

2. Proračun občin 1,11 1,11 1,11 1,11 1,11 

3. ZZZS in ZPIZ      

4. Sredstva EU ali drugih mednarodnih 
virov, vključno s sredstvi 
sofinanciranja iz državnega 
proračuna 

1,00 1,00    

5. Sredstva od prodaje blaga in 
storitev na trgu 

1,03 1,74 1,74 1,74 1,74 

6. Druga javna sredstva za opravljanje 
javne službe (npr. takse, pristojbine, 
koncesije, RTV-naročnine) 

     

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

1,87 1,16 1,16 1,16 1,16 

8. Sredstva za financiranje javnih del      

9. Namenska sredstva iz katerih se v 
celoti zagotavlja financiranje 
stroškov dela zaposlenih, in sicer, 
mladih raziskovalcev, zdravnikov 
pripravnikov in specializantov, 

     



  

 

  

zdravstvenih delavcev pripravnikov 
in zdravstvenih sodelavcev 
pripravnikov ter zaposlenih na 
raziskovalnih projektih 

10. Sredstva za zaposlene na podlagi 
Zakona o ukrepih za opravo posledic 
žleda med 30 1. in 10.2. 2014 (Ur.list 
RS, št. 17/14) 

     

Skupno število vseh zaposlenih (od 1. 

do 10. točke) 
55,87 56,37 55,37 54,87 54,87 

Skupno število zaposlenih pod točkami 

1, 2, 3 in 6 
51,97 52,47 52,47 51,97 51,97 

Skupno število zaposlenih pod točkami 

4, 5, 7, 8, 9 in 10 
3,90 3,90 2,90 2,90 2,90 

 

OBRAZLOŽITEV KADROVSKEGA NAČRTA: 

Kadrovski načrt je glede na napovedano stanje na dan 1. 1. 2022 spremenjen za enega delavca, zaradi izvajanja projekta Učim se biti učitelj, ki se 

financirana s strani ZRSŠ v obsegu 1,00 delavca.  10. 1. 2022 pa smo zaposlili za  0,50 delavca zaradi povečane potrebe po delu, ki se financira s 

strani MIZŠ. 

Naši pedagoški delavci še vedno dopolnjujejo svojo delovno obveznost na drugih šolah v višini 70,41 pedagoških ur, kar znaša 3,37  pedagoškega 

delavca po deležu zaposlitve.  

 

Ormož, 16. 2. 2022 


