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Tabela 1: Število redno zaposlenih in število pogodbenih sodelavcev v letu 2021 in načrt za leto 2022

Št. vseh 

zaposlenih 

31.12.21

Št. zaposlenih 

v % 

zaposlitve 

31.12.21

Št. vseh 

zaposlenih 

31.12.22

Št. zaposlenih 

v % 

zaposlitve 

31.12.22

Št. 

pogodbenih 

sodelavcev 

2021

Št. zaposlenih 

v % 

zaposlitve 

2021

Število 

pogodbenih 

sodelavcev 

2022

Št. 

zaposlenih v 

% zaposlitve 

2022

Št. vseh 

izvajalcev 

2021

Št. vseh 

izvajalcev v % 

zaposlitve 

2021

Število vseh 

izvajalcev 

2022

Št. vseh 

izvajalcev v 

% zaposlitve 

2022

Povprečni 

plačni razred 

31. 12. 2021

Povprečni 

plačni razred 

31. 12. 2022
a b c d e f g h i j k=c+g l=d+h m=e+i n=f+j o p

IX Rektor 0,0 0,0 0,0 0,0

IX Prorektor 0,0 0,0 0,0 0,0

VII/2 Glavni tajnik 0,0 0,0 0,0 0,0

VII/2

Strokovni direktor oz. 

strokovni vodja 0,0 0,0 0,0 0,0

VII/2 Namestnik direktorja 0,0 0,0 0,0 0,0

VII/2 Pomočnik direktorja 0,0 0,0 0,0 0,0

IX Dekan 1,0               0,65   1,0               0,65   1,0               0,65   1,0              0,65   56,0 56,0

VII/2 Direktor 0,0 0,0 0,0 0,0
IX Direktor 0,0 0,0 0,0 0,0

1,0               0,65   1,0               0,65   0,0 0,0 0,0 0,0 1,0               0,65   1,0              0,65   56,0 56,0

IX Redni profesor 2,0 1,20 3,0 2,2 2,0               0,97   2,0              0,97   4,0 2,2 5,0 3,2 57,0 57,0

IX Izredni profesor 4,0 3,7 6,0 5,7 5,0               0,78   6,0 1,0 9,0 4,5 12,0 6,7 53,0 53,0

IX Docent 4,0 3,4 10,0               8,58   13,0               3,32   14,0 3,5 17,0 6,7 24,0 12,1            47,00              47,00   

IX Lektor z doktoratom 0,0 0,0 0,0 0,0

VIII Lektor z magisterijem 0,0 0,0 0,0 0,0

VII/2 Lektor 0,0 0,0 0,0 0,0

VII/2 Višji predavatelj 1,0 1,0 0,0 0,0 1,0 1,0
VII/2 Predavatelj 1,0 1,0 6,0               1,37   6,0 1,4 6,0 1,4 7,0 2,4

10,0 8,3 21,0 18,5 26,0 6,4 28,0 6,8 36,0 14,7 49,0 25,3 51,1 45,0

IX. Asistent z doktoratom 1,0               0,37   1,0 0,1 1,0               0,21   2,0 0,6 1,0 0,1 43,0 43,0

VIII Asistent z magisterijem 0,0 0,0 0,0 0,0

VII/2 Asistent 3,0 3,0 5,0               0,78   5,0 1,2 5,0 0,8 8,0 4,2

IX Bibliotekar z doktoratom 0,0 0,0 0,0 0,0

VIII Bibliotekar z magisterijem 0,0 0,0 0,0 0,0

VII/2 Bibliotekar 1,0 1,00 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 37,0 37,0

VII/2 Učitelj veščin 0,0 0,0 0,0 0,0

VII/2 Strokovni svetnik 0,0 0,0 0,0 0,0

VII/2 Višji strokovni sodelavec 0,0 0,0 0,0 0,0
VII/2 Strokovni sodelavec 0,0 0,0 0,0 0,0

2,0 1,4 5,0 4,1 6,0 1,0 5,0 1,2 8,0 2,4 10,0 5,3 0,0 10,1

12,0 9,7 26,0 22,6 32,0 7,4 33,0 8,0 44,0 17,1 59,0 30,5 43,9 38,6

SKUPAJ VISOKOŠOLSKI UČITELJI IN 

VISOKOŠOLSKI SODELAVCI

Število redno zaposlenih na 

dan 31. 12. 2021

VISOKOŠOLSKI UČITELJI SKUPAJ

VISOKOŠOLSKI SODELAVCI SKUPAJ

Povprečni plačni razred 

redno zaposlenih 

SKUPAJ DELOVNA MESTA PO UREDBI O 

PLAČAH DIREKTORJEV V JAVNEM 

SEKTORJU - plačna skupina B

Skupno število izvajalcev v 

letu 2021

Načrtovano število 

izvajalcev v letu 2022

DELOVNA MESTA PO UREDBI O PLAČAH DIREKTORJEV V JAVNEM SEKTORJU

 DELOVNA MESTA PODSKUPINE D1: VISOKOŠOLSKI UČITELJI IN VISOKOŠOLSKI SODELAVCI

Tarifni 

razred Delovno mesto oz. naziv

Načrtovano število redno 

zaposlenih na dan 31. 12. 

2022

Načrtovano število 

pogodbenih sodelavcev v 

letu 2022

Število pogodbenih 

sodelavcev v letu 2021 

(ocena)



IX

Organizator praktičnega 

usposabljanja z doktoratom 0,0 0,0 0,0 0,0

VIII

Organizator praktičnega 

usposabljanja z magisterijem 0,0 0,0 0,0 0,0

VII/2

Organizator praktičnega 

usposabljanja 0,0 0,0 0,0 0,0

VII/2

Učitelj slovenščine na tuji 

univerzi 0,0 0,0 0,0 0,0

12,0 9,7 26,0 22,6 32,0 7,4 33,0 8,0 44,0 17,1 59,0 30,5 43,9 38,6

IX. Znanstveni svetnik 2,0 0,90 2,0 0,7 2,0 0,9 2,0 0,7 55,6 56,0

IX. Višji znanstveni sodelavec 5,0 0,8 5,0 0,8 5,0 0,8 5,0 0,8 51,2 52,0

IX. Znanstveni sodelavec 14,0               5,70   15,0 6,7 14,0 5,7 15,0 6,7 46,8 47,0

IX.

Višji strokovno raziskovalni 

sodelavec 0,0 0,0 0,0 0,0

IX. Strokovno raziskovalni svetnik 0,0 0,0 0,0 0,0

IX.

Strokovno raziskovalni 

sodelavec 0,0 0,0 0,0 0,0

IX. Razvojni svetnik 0,0 0,0 0,0 0,0

IX. Asistent z doktoratom 0,0 0,0 0,0 0,0

VIII Višji razvojni sodelavec 0,0 0,0 0,0 0,0

VIII

Višji raziskovalec z 

magisterijem 0,0 0,0 0,0 0,0

VIII

Samostojni raziskovalec z 

magisterijem 0,0 0,0 0,0 0,0

VIII Raziskovalec z magisterijem 0,0 0,0 0,0 0,0

VIII

Mladi raziskovalec z 

magisterijem na doktorskem 

študiju 0,0 0,0 0,0 0,0

VIII Asistent z magisterijem 0,0 0,0 0,0 0,0

VII/2

Višji strokovno raziskovalni 

asistent 0,0 0,0 0,0 0,0

VII/2 Višji razvijalec 0,0 0,0 0,0 0,0

VII/2 Višji raziskovalec 0,0 0,0 0,0 0,0

VII/2 Višji asistent 1,0 0,1 0,0 0,0 1,0 0,1 0,0 0,0 33,0 0,0

VII/2

Strokovni sodelavec v 

humanistiki 0,0 0,0 0,0 0,0

VII/2

Samostojni strokovni 

sodelavec v humanistiki 

specialist 0,0 0,0 0,0 0,0

VII/2

Samostojni strokovni 

sodelavec v humanistiki 0,0 0,0 0,0 0,0

VII/2 Samostojni razvijalec 0,0 0,0 0,0 0,0

VII/2 Samostojni raziskovalec 0,0 0,0 0,0 0,0

VII/2 Razvojni sodelavec 0,0 0,0 0,0 0,0

DELOVNA MESTA SKUPINE H: RAZISKOVALCI IN STROKOVNI SODELAVCI

SKUPAJ ŠTEVILO ZAPOSLENIH NA 

DELOVNIH MESTIH PODSKUPINE D1 



VII/2 Razvijalec 0,0 0,0 0,0 0,0

VII/2 Raziskovalec 0,0 0,0 0,0 0,0

VII/2

Mladi raziskovalec na 

enovitem doktorskem študiju 0,0 0,0 0,0 0,0

VII/2 Mladi raziskovalec 4,0 4,0 5,0 5,0 4,0 4,0 5,0 5,0 32,0 32,0

VII/2 Asistent 0,0 0,0 1,0 0,5 0,0 0,0 1,0 0,5 34,0 34,0

VII/2

Samostojni strokovni 

sodelavec 1,0 1,0 0,0 0,0 34,0 0,0

0,0 0,0 0,0 0,0

27,0 12,5 28,0 13,7 0,0 0,0 0,0 0,0 26,0 11,5 28,0 13,7 39,1 41,8

VII/1 Tehniški sodelavec 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
VI Tehniški sodelavec 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

IX NVI 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

VIII NVI 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

VII/2 NVI 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

VI NVI 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

V NVI 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
IV NVI 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

VII/2

VODSTVENA DELOVNA MESTA 

NA UNIVERZI 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

VII/2

VODSTVENA DELOVNA MESTA 

NA ČLANICI 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

VII/1

VODSTVENA DELOVNA MESTA 

NA ČLANICI 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

VI VODSTVENA DELOVNA MESTA 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

VII/2 PR DM VEČ KOT 34 4,0 4,0 5,0 5,0 4,0 4,0 5,0 5,0 38,7 39,0

VII/2 PR DM OD 33 DO 34 1,0 1,0 2,0 2,0 1,0 1,0 2,0 2,0 34,0 34,0

VII/2 PR DM OD 32 0,0 0,0 0,0 0,0

VII/2 PR DM OD 30 DO 31 2,0 2,0 3,0 3,0 2,0 2,0 3,0 3,0 30,5 31,0

VII/2 PR DM 29 0,0 0,0 0,0 0,0

VII/1 PR DM OD 27 DO 28 2,0               1,25   2,0               1,25   2,0 1,3 2,0 1,3 27,0 27,0

VII/1 PR DM MANJ KOT 27 0,0 0,0 0,0 0,0

VI 0,0 0,0 0,0 0,0

V 0,0 0,0 0,0 0,0

IV 0,0 0,0 0,0 0,0

III 0,0 0,0 0,0 0,0

…..(po potrebi dodajte delovno mesto)

SKUPNO ŠTEVILO ZAPOSLENIH NA 

DELOVNIH MESTIH SKUPINE H

SKUPAJ TEHNIŠKI SODELAVCI

SKUPAJ DELOVNA MESTA Nacionalnega 

veterinarskega inštituta

SKUPAJ ŠTEVILO ZAPOSLENIH NA 

VODSTVENIH DELOVNIH MESTIH

SPREMLJAJOČA DELOVNA MESTA: STROKOVNI DELAVCI, ADMINISTRATIVNI DELAVCI IN OSTALI STROKOVNO TEHNIČNI DELAVCI

Delovna mesta skupine J



II 0,0 0,0 0,0 0,0
I 0,0 0,0 0,0 0,0

9,0 8,3 12,0 11,3 0,0 0,0 0,0 0,0 9,0 8,3 12,0 11,3 34,4 34,6

9,0 8,3 12,0 11,3 0,0 0,0 0,0 0,0 9,0 8,3 12,0 11,3 34,4 34,6

IX 0,0 0,0 0,0 0,0

VIII 0,0 0,0 0,0 0,0

VII/2 0,0 0,0 0,0 0,0

VII/1 0,0 0,0 0,0 0,0
V 0,0 0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

IX 0,0 0,0 0,0 0,0

VIII 0,0 0,0 0,0 0,0

VII/2 0,0 0,0 0,0 0,0

VII/1 0,0 0,0 0,0 0,0
VI 0,0 0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

9,0 8,3 12,0 11,3 0,0 0,0 0,0 0,0 9,0 8,3 12,0 11,3 34,4 34,6

49,0 31,0 67,0 48,1 32,0 7,4 33,0 8,0 80,0 37,5 100,0 56,1 39,7 38,8

Kraj in datum:

Novo mesto, 7.1.2022

Klara Pajić prof. dr. Matej Makarovič

Navodila za izpolnjevanje tabele:

SKUPNO ŠTEVILO ZAPOSLENIH NA 

DELOVNIH MESTIH SKUPINE J

SKUPAJ VSI ZAPOSLENI NA DELOVNIH 

MESTIH SKUPINE E

SKUPAJ VSI ZAPOSLENI

Oseba odgovorna za sestavljanje:

Delovna mesta skupine G

Stolpec e: Vpiše se predvideno nominalno število vseh redno zaposlenih na dan 31. 12. 2022.

Stolpec d: vpiše se število vseh redno zaposlenih tako, da se seštejejo odstotki njihove zaposlitve. Npr. oseba za polni delovni čas=1, oseba za 20 

% delovnega časa=0,2 ipd. na dan 31. 12. 2021.

SKUPAJ VSI ZAPOSLENI NA DELOVNIH 

MESTIH SKUPINE G

Odgovorna oseba:

SKUPAJ VSI ZAPOSLENI NA DELOVNIH 

MESTIH SKUPINE J, E, G..

Stolpec f: vpiše se predvideno število vseh redno zaposlenih tako, da se seštejejo odstotki njihove zaposlitve. Npr. oseba za polni delovni čas=1, 

oseba za 20 % delovnega časa=0,2 ipd. na dan 31. 12. 2022.

Stolpec c: vpiše se nominalno število vseh redno zaposlenih na dan 31. 12. 2021.

Delovna mesta skupine E

SKUPNO ŠTEVILO ZAPOSLENIH NA 

DELOVNIH MESTIH SKUPINE J, BREZ 

ZAPOSELNIH NA VODSTVENIH 

DELOVNIH MESTIH IN ZAPOSLENIH NA 

DELOVNIH MESTIH VETERINARJEV



Podatke se vpisuje za delovna mesta, ki jih zasedajo zaposleni, in ne po njihovih izvolitvah v naziv ali po ravni izobrazbe. 

Tabelo odbarvate, obarvano je le zato, da se pred izpolnjevanjem vidi, katere vrstice so povezane.

Stolpec o: vpiše se povprečni plačni razred, ki ga imajo zaposleni na posameznem delovnem mestu oz. nazivu (stolpec b). Določi se ga tako, da se 

sešteje plačne razrede vseh zaposlenih na posameznem delovnem mestu v deležu zaposlitve oz. nazivu na dan 31. 12. 2021, ter se jih deli s 

številom vseh zaposlenih v % zaposlitve na tem delovnem mestu oz. nazivu (stolpec f), npr. 

(0,5*44+1*41+0,2*50+37,5*49)/(0,5+1+0,2+37,5)=48,7=49

Stolpci k, l, m, n: so seštevki ustreznih predhodnih stolpcev. 

Stolpec g: vpiše se število vseh oseb, ki so v letu 2021 pogodbeno (npr. podjemna pogodba, avtorska pogodba) sodelovali po pogodbi in na 

visokošolskem zavodu niso zaposleni - nominalno število.

Stolpec j: vpiše se število vseh oseb, ki bodo v letu 2022 pogodbeno (npr. podjemna pogodba, avtorska pogodba) sodelovali na visokošolskem 

zavodu in na visokošolskem zavodu niso zaposleni tako, da se seštejejo odstotki njihove zaposlitve. Npr. oseba za polni delovni čas=1, oseba za 20 

% delovnega časa=0,2 ipd.; če pogodbe niso delane na delovni čas, pri preračunu upoštevajte enake obveznosti, kot so potrebne za polno 

zaposlitev pri redno zaposlenih.

Če visokošolski zavod posameznih delovnih mest, ki so v tabeli našteta, nima oz. v letu 2020 oz. 2021 ne bo imel zasedenih, se vrstico lahko 

izbriše. Če delovno mesto manjka, se ga doda. Delovna mesta skupine J se prilagodi dejanski sistemizaciji visokošolskega zavoda. V teh primerih je 

treba ustrezno popraviti formule.

Stolpec i: vpiše se načrtovano število vseh oseb, ki bodo v letu 2022 pogodbeno (npr. podjemna pogodba, avtorska pogodba) sodelovali na 

visokošolskem  zavodu in na visokošolskem zavodu niso zaposleni niso zaposleni - nominalno število.

Stolpec o: vpiše se povprečni plačni razred, ki ga imajo zaposleni na posameznem delovnem mestu oz. nazivu (stolpec b). Določi se ga tako, da se 

sešteje plačne razrede vseh zaposlenih na posameznem delovnem mestu v deležu zaposlitve oz. nazivu na dan 31. 12. 2021, ter se jih deli s 

številom vseh zaposlenih v % zaposlitve na tem delovnem mestu oz. nazivu (stolpec d), npr. 

(0,5*44+1*41+0,2*50+37,5*49)/(0,5+1+0,2+37,5)=48,7=49

Stolpec h: vpiše se število vseh oseb, ki so v letu 2021 pogodbeno (npr. podjemna pogodba, avtorska pogodba) sodelovali z visokošolskim 

zavodom in na visokošolskem zavodu niso zaposleni tako, da se seštejejo odstotki njihove zaposlitve. Npr. oseba za polni delovni čas=1, oseba za 

20 % delovnega časa=0,2 ipd.; če pogodbe niso delane na delovni čas, pri preračunu upoštevajte enake obveznosti, kot so potrebne za polno 

zaposlitev pri redno zaposlenih.



Tabela 1a: Kadrovski načrt Univerzitetne knjižnice in kadrovski načrt Študentskih domov za leto 2022

Zap. št.

Šifra sistemiziranega 

delovnega mesta (DM) 

iz kolektivne pogodbe Ime DM

Tarifni 

razred 

DM

Osnovni 

plačni 

razred DM

Napredovalni 

plačni razred 

zaposlenega 31. 

12. 2021

Napredovalni plačni 

razred zaposlenega 

31. 12. 2022 Število DM

Vrednost 

napredovalneg

a plačnega 

razreda 

Vrednost 

napredovalnega 

plačnega razreda za 

vse zaposlene na 

DM v istem plačnem 

razredu Vir financiranja
a b c d e f g h i j=h*i k

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Opomba: Dodajte ustrezno število vrstic.

Kraj in datum:

Novo mesto, 7.1.2022

Klara Pajić prof. dr. Matej Makarovič

Skupaj vsi viri

Skupaj vir MIZŠ

Oseba odgovorna za 

sestavljanje: Odgovorna oseba:



Tabela 2: Podatki o pogodbenih izvajalcih študijskih programov - redni študij

Realizacija 2021 Načrt 2022 Realizacija 2021 Načrt 2022 Realizacija 2021 Načrt 2022

Število zunanjih pogodbenih 

izvajalcev za izvedbo študijskih 

programov* 22,00 22,00 20,00 23,00 34,00 37,00

Vrednost pogodb zunanjih 

pogodbenih izvajalcev za izvedbo 

študijskih programov 45.543,05 45.543,05 35.081,00 40.343,15 80.624,05 87.737,94

Število zaposlenih, ki študijske 

programe izvajajo na podlagi 

avtorskih ali drugih pogodb* 6,00 6,00 4,00 5,00 10,00 11,00

Vrednost pogodb zaposlenih, ki 

študijske programe izvajajo na 

podlagi avtorskih ali drugih pogodb 15.109,03 15.109,03 14.172,67 17.715,84 29.281,70 32.209,87

Skupno število zunanjih pogodbenih 

izvajalcev za izvedbo študijskih 

programov* 28,00 28,00 24,00 28,00 44,00 48,00

Skupna vrednost pogodb izvajalcev, ki 

študijske programe izvajajo na 

podlagi avtorskih ali drugih 

pogodb**** 60.652.08 60.652.08 49.253,67 58.058,99 109.905,75 118.711,07

Kraj in datum:

Novo mesto, 7.1.2022

Oseba odgovorna za sestavljanje: Odgovorna oseba:

Klara Pajić prof. dr. Matej Makarovič

** V stolpec "Dodiplomski študij" se vpisuje podatke v zvezi s študijskimi programi 1. stopnje, visokošolskimi strokovnimi in univerzitetnimi študijskimi 

programi, sprejetimi pred 11. 6. 2004.

*** V stolpec "Skupaj" se vpiše število zunanjih izvajalcev, pri čemer se vsakega izvajalca šteje samo enkrat ne glede na to na koliko stopnjah izvaja 

študij. Stolpec tako ni seštevek predhodnih stolpcev.

****V vrstici "Skupna vrednost pogodb izvajalcev, ki študijske programe izvajajo na podlagi avtorskih ali drugih pogodb" mora biti v stolpcih za 

"Dodiplomski študij" vrednost skladna s tabelo Posebni del, vrstica A14b stolpec 13 za leto 2020 in 2021

Tabelo odbarvate, obarvano je le zato, da se pred izpolnjevanjem vidi, kaj je povezano

Dodiplomski študij** Druga stopnja Skupaj***

Način izpolnjevanja tabele: 

* V vrstice "število zunanjih izvajalcev…" se vpisuje število oseb, ki izvajajo študijske programe  po pogodbi na dodiplomskem študiju oziroma 2. stopnji, 

kar lahko pomeni, da se ista oseba lahko pojavi v vseh treh stolpcih



Tabela 3: Načrtovano odpuščanje iz poslovnih razlogov - presežni delavci

število presežnih 

delavcev

ocenjena višina 

odpravnine 

Skupaj

S presežnimi delavci je mišljeno odpuščanje iz poslovnih razlogov.

V isto vrstico se vpiše podatke za vse zaposlene, ki izpolnjujejo pogoje iz vrstice, torej, ki so na isti članici ter na enakem delovnem mestu, napredovalnem plačnem razredu in imajo enak odpovedni rok.

Kraj in datum:

Novo mesto, 7.1.2022

Oseba odgovorna za 

sestavljanje: Odgovorna oseba:

Klara Pajić prof. dr. Matej Makarovič

Članica/druga 

članica/rektorat 

univerze Delovno mesto

Napredovalni 

plačni razred v 

katerega je uvrščen 

zaposleni

Število presežnih delavcev



Vir financiranja 

1. Državni proračun 

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

6. Nejavna sredstva za opravljanje javne službe

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

10. Sredstva iz sistema javnih del

11. Sredstva raziskovalnih projektov in programov ter sredstva za projekte in programe, 

namenjene za internacionalizacijo in kakovost v izobraževanju in znanosti

Skupno število vseh zaposlenih (od 1. do 11. točke)

Skupno število zaposlenih pod točkami od 1 do 4

Skupno število zaposlenih pod točkami 5, 6, 7, 8, 9, 10 in 11

OBRAZEC ZA PRIPRAVO KADROVSKEGA NAČRTA ZA LETO 2022                                                                                

po Ziprs2223

MIZŠ sredstva za izvedbo študijske dejavnosti 1. in 2. stopnje: 

V letih 2022-2026 potrebujemo financiranje (poleg izvedbe programov Informatika v sodobni družbi (ISD) 1. in 2. stopnje) tudi redne izvedbe študijskih programov: 

Računalništvo in spletne tehnologije (RST) 1. in 2. stopnje, Podatkovnih znanosti (PZ) 2. stopnje in tudi financiranje redne izvedbe novih študijskih programov, ki so bili 

razviti s pomočjo Razvojnega stebra financiranja (RSF); to so program s področja digitalne umetnosti 1. stopnje Uporabne avdiovizualne umetnosti (VS UAVU) 

(ponovno oddan v postopek akreditacije v januarju 2022), program s področja poslovne informatike (PI) 2. stopnje (oddan v postopek akreditacije v 2021) in program s 

področja kibernetske varnosti (KV) 2. stopnje (oddan v postopek akreditacije v 2021); Zato načrt za 1.1.2023 in nadaljnja leta vključuje dodatne FTE za redno izvedbo 

omenjenih študijskih programov, t. j.:

1.1.2023: 

- 8 FTE strokovnih sodelavcev, 1,5 FTE za vodstvo in 16,5 FTE za visokošolske učitelje in sodelavce za izvedbo študijskih programov (š. l. 2022/2023):

•	redni VS ISD,

•	redni VS RST (1. letnik – prvič odobrenih 30 vpisnih mest za 1. letnik*), 

•	redni ISD MAG, 

•	redni RST MAG (1. letnik – prvič odobrenih 30 vpisnih mest za 1. letnik**), 

•	redni PZ MAG (1. letnik – prvič odobrenih 30 vpisnih mest za 1. letnik**). 

*Sklep Vlade RS št. 60301-1/2022/12, z dne 29. 1. 2022, o soglasju k vsebini razpisa za vpis v dodiplomske in enovite magistrske študijske programe v študijskem letu 

2022/2023, s katerim soglaša z zagotovitvijo 50 vpisnih mest za redni študij na visokošolskem strokovnem študijskem programu Računalništvo in spletne tehnologije in 

nalaga MIZŠ, da zagotovi vsa potrebna dodatna sredstva ter pomoč pri zagotavljanju ostalih potrebnih pogojev za realizacijo povečanega vpisa.

**Sklep Vlade RS št. 60301-1/2022/24, z dne 17. 3. 2022, o soglasju k vsebini razpisa za vpis v magistrske študijske programe druge stopnje za študijsko leto 

2022/2023, s katerim soglaša s povečanjem rednih vpisnih mest iz 5 na 30 na magistrskem študijskem programu Računalništvo in spletne tehnologije ter na 

magistrskem študijskem programu Podatkovne znanosti in nalaga MIZŠ, da zagotovi vsa potrebna dodatna sredstva ter pomoč pri zagotavljanju ostalih potrebnih 

pogojev za realizacijo povečanega vpisa.

1.1.2024: 

- 9 FTE strokovnih sodelavcev, 2 FTE za vodstvo, in 27,8 FTE za visokošolske učitelje in sodelavce za izvedbo študijskih programov (š. l. 2023/2024):

•	redni VS ISD, 

•	redni VS RST (1. in 2. letnik),

•	redni ISD MAG, 

•	redni RST MAG (oba letnika), 

•	redni PZ MAG (oba letnika), 

•	redni VS UVAU (samo 1. letnik), 

•	redni PI MAG (samo 1. letnik), 

•	redni KV MAG (samo 1. letnik).

Nadalje bodo na novo izvajani tudi višji letniki navedenih novih študijskih programov:

•	1.1.2025 (š. l. 2024/2025) tudi redni VS RST 3. letnik, redni VS UVAU 2. letnik, redni PI MAG 2. letnik, redni KV MAG 2. letnik in

•	1.1.2026 (š. l. 2025/2026) tudi redni VS UVAU 3. letnik,

zato bo potrebna nadaljnja širitev kadrovske zasedbe (1.1.2025 na predvidenih 47,4 FTE in 1.1.2026 na predvidenih 50 FTE). 



MIZŠ sredstva za izvedbo študijske dejavnosti 1. in 2. stopnje: 

V letih 2022-2026 potrebujemo financiranje (poleg izvedbe programov Informatika v sodobni družbi (ISD) 1. in 2. stopnje) tudi redne izvedbe študijskih programov: 

Računalništvo in spletne tehnologije (RST) 1. in 2. stopnje, Podatkovnih znanosti (PZ) 2. stopnje in tudi financiranje redne izvedbe novih študijskih programov, ki so bili 

razviti s pomočjo Razvojnega stebra financiranja (RSF); to so program s področja digitalne umetnosti 1. stopnje Uporabne avdiovizualne umetnosti (VS UAVU) 

(ponovno oddan v postopek akreditacije v januarju 2022), program s področja poslovne informatike (PI) 2. stopnje (oddan v postopek akreditacije v 2021) in program s 

področja kibernetske varnosti (KV) 2. stopnje (oddan v postopek akreditacije v 2021); Zato načrt za 1.1.2023 in nadaljnja leta vključuje dodatne FTE za redno izvedbo 

omenjenih študijskih programov, t. j.:

1.1.2023: 

- 8 FTE strokovnih sodelavcev, 1,5 FTE za vodstvo in 16,5 FTE za visokošolske učitelje in sodelavce za izvedbo študijskih programov (š. l. 2022/2023):

•	redni VS ISD,

•	redni VS RST (1. letnik – prvič odobrenih 30 vpisnih mest za 1. letnik*), 

•	redni ISD MAG, 

•	redni RST MAG (1. letnik – prvič odobrenih 30 vpisnih mest za 1. letnik**), 

•	redni PZ MAG (1. letnik – prvič odobrenih 30 vpisnih mest za 1. letnik**). 

*Sklep Vlade RS št. 60301-1/2022/12, z dne 29. 1. 2022, o soglasju k vsebini razpisa za vpis v dodiplomske in enovite magistrske študijske programe v študijskem letu 

2022/2023, s katerim soglaša z zagotovitvijo 50 vpisnih mest za redni študij na visokošolskem strokovnem študijskem programu Računalništvo in spletne tehnologije in 

nalaga MIZŠ, da zagotovi vsa potrebna dodatna sredstva ter pomoč pri zagotavljanju ostalih potrebnih pogojev za realizacijo povečanega vpisa.

**Sklep Vlade RS št. 60301-1/2022/24, z dne 17. 3. 2022, o soglasju k vsebini razpisa za vpis v magistrske študijske programe druge stopnje za študijsko leto 

2022/2023, s katerim soglaša s povečanjem rednih vpisnih mest iz 5 na 30 na magistrskem študijskem programu Računalništvo in spletne tehnologije ter na 

magistrskem študijskem programu Podatkovne znanosti in nalaga MIZŠ, da zagotovi vsa potrebna dodatna sredstva ter pomoč pri zagotavljanju ostalih potrebnih 

pogojev za realizacijo povečanega vpisa.

1.1.2024: 

- 9 FTE strokovnih sodelavcev, 2 FTE za vodstvo, in 27,8 FTE za visokošolske učitelje in sodelavce za izvedbo študijskih programov (š. l. 2023/2024):

•	redni VS ISD, 

•	redni VS RST (1. in 2. letnik),

•	redni ISD MAG, 

•	redni RST MAG (oba letnika), 

•	redni PZ MAG (oba letnika), 

•	redni VS UVAU (samo 1. letnik), 

•	redni PI MAG (samo 1. letnik), 

•	redni KV MAG (samo 1. letnik).

Nadalje bodo na novo izvajani tudi višji letniki navedenih novih študijskih programov:

•	1.1.2025 (š. l. 2024/2025) tudi redni VS RST 3. letnik, redni VS UVAU 2. letnik, redni PI MAG 2. letnik, redni KV MAG 2. letnik in

•	1.1.2026 (š. l. 2025/2026) tudi redni VS UVAU 3. letnik,

zato bo potrebna nadaljnja širitev kadrovske zasedbe (1.1.2025 na predvidenih 47,4 FTE in 1.1.2026 na predvidenih 50 FTE). 



Preglednico izpolnil/a:

Klara Pajić

MIZŠ sredstva za izvedbo študijske dejavnosti 1. in 2. stopnje: 

V letih 2022-2026 potrebujemo financiranje (poleg izvedbe programov Informatika v sodobni družbi (ISD) 1. in 2. stopnje) tudi redne izvedbe študijskih programov: 

Računalništvo in spletne tehnologije (RST) 1. in 2. stopnje, Podatkovnih znanosti (PZ) 2. stopnje in tudi financiranje redne izvedbe novih študijskih programov, ki so bili 

razviti s pomočjo Razvojnega stebra financiranja (RSF); to so program s področja digitalne umetnosti 1. stopnje Uporabne avdiovizualne umetnosti (VS UAVU) 

(ponovno oddan v postopek akreditacije v januarju 2022), program s področja poslovne informatike (PI) 2. stopnje (oddan v postopek akreditacije v 2021) in program s 

področja kibernetske varnosti (KV) 2. stopnje (oddan v postopek akreditacije v 2021); Zato načrt za 1.1.2023 in nadaljnja leta vključuje dodatne FTE za redno izvedbo 

omenjenih študijskih programov, t. j.:

1.1.2023: 

- 8 FTE strokovnih sodelavcev, 1,5 FTE za vodstvo in 16,5 FTE za visokošolske učitelje in sodelavce za izvedbo študijskih programov (š. l. 2022/2023):

•	redni VS ISD,

•	redni VS RST (1. letnik – prvič odobrenih 30 vpisnih mest za 1. letnik*), 

•	redni ISD MAG, 

•	redni RST MAG (1. letnik – prvič odobrenih 30 vpisnih mest za 1. letnik**), 

•	redni PZ MAG (1. letnik – prvič odobrenih 30 vpisnih mest za 1. letnik**). 

*Sklep Vlade RS št. 60301-1/2022/12, z dne 29. 1. 2022, o soglasju k vsebini razpisa za vpis v dodiplomske in enovite magistrske študijske programe v študijskem letu 

2022/2023, s katerim soglaša z zagotovitvijo 50 vpisnih mest za redni študij na visokošolskem strokovnem študijskem programu Računalništvo in spletne tehnologije in 

nalaga MIZŠ, da zagotovi vsa potrebna dodatna sredstva ter pomoč pri zagotavljanju ostalih potrebnih pogojev za realizacijo povečanega vpisa.

**Sklep Vlade RS št. 60301-1/2022/24, z dne 17. 3. 2022, o soglasju k vsebini razpisa za vpis v magistrske študijske programe druge stopnje za študijsko leto 

2022/2023, s katerim soglaša s povečanjem rednih vpisnih mest iz 5 na 30 na magistrskem študijskem programu Računalništvo in spletne tehnologije ter na 

magistrskem študijskem programu Podatkovne znanosti in nalaga MIZŠ, da zagotovi vsa potrebna dodatna sredstva ter pomoč pri zagotavljanju ostalih potrebnih 

pogojev za realizacijo povečanega vpisa.

1.1.2024: 

- 9 FTE strokovnih sodelavcev, 2 FTE za vodstvo, in 27,8 FTE za visokošolske učitelje in sodelavce za izvedbo študijskih programov (š. l. 2023/2024):

•	redni VS ISD, 

•	redni VS RST (1. in 2. letnik),

•	redni ISD MAG, 

•	redni RST MAG (oba letnika), 

•	redni PZ MAG (oba letnika), 

•	redni VS UVAU (samo 1. letnik), 

•	redni PI MAG (samo 1. letnik), 

•	redni KV MAG (samo 1. letnik).

Nadalje bodo na novo izvajani tudi višji letniki navedenih novih študijskih programov:

•	1.1.2025 (š. l. 2024/2025) tudi redni VS RST 3. letnik, redni VS UVAU 2. letnik, redni PI MAG 2. letnik, redni KV MAG 2. letnik in

•	1.1.2026 (š. l. 2025/2026) tudi redni VS UVAU 3. letnik,

zato bo potrebna nadaljnja širitev kadrovske zasedbe (1.1.2025 na predvidenih 47,4 FTE in 1.1.2026 na predvidenih 50 FTE). 



Število zaposlenih 

na dan 1. januarja 

2022

Dovoljeno ali 

ocenjeno število 

zaposlenih na dan 1. 

januarja 2023

10,00 25,98

0,00 0,00

0,00 0,00

0,05 0,10

3,86 5,36

10,85 12,00

24,76 43,44

10,00 25,98

14,76 17,46

OBRAZEC ZA PRIPRAVO KADROVSKEGA NAČRTA ZA LETO 2022                                                                                

po Ziprs2223

MIZŠ sredstva za izvedbo študijske dejavnosti 1. in 2. stopnje: 

V letih 2022-2026 potrebujemo financiranje (poleg izvedbe programov Informatika v sodobni družbi (ISD) 1. in 2. stopnje) tudi redne izvedbe študijskih programov: 

Računalništvo in spletne tehnologije (RST) 1. in 2. stopnje, Podatkovnih znanosti (PZ) 2. stopnje in tudi financiranje redne izvedbe novih študijskih programov, ki so bili 

razviti s pomočjo Razvojnega stebra financiranja (RSF); to so program s področja digitalne umetnosti 1. stopnje Uporabne avdiovizualne umetnosti (VS UAVU) 

(ponovno oddan v postopek akreditacije v januarju 2022), program s področja poslovne informatike (PI) 2. stopnje (oddan v postopek akreditacije v 2021) in program s 

področja kibernetske varnosti (KV) 2. stopnje (oddan v postopek akreditacije v 2021); Zato načrt za 1.1.2023 in nadaljnja leta vključuje dodatne FTE za redno izvedbo 

omenjenih študijskih programov, t. j.:

1.1.2023: 

- 8 FTE strokovnih sodelavcev, 1,5 FTE za vodstvo in 16,5 FTE za visokošolske učitelje in sodelavce za izvedbo študijskih programov (š. l. 2022/2023):

•	redni VS ISD,

•	redni VS RST (1. letnik – prvič odobrenih 30 vpisnih mest za 1. letnik*), 

•	redni ISD MAG, 

•	redni RST MAG (1. letnik – prvič odobrenih 30 vpisnih mest za 1. letnik**), 

•	redni PZ MAG (1. letnik – prvič odobrenih 30 vpisnih mest za 1. letnik**). 

*Sklep Vlade RS št. 60301-1/2022/12, z dne 29. 1. 2022, o soglasju k vsebini razpisa za vpis v dodiplomske in enovite magistrske študijske programe v študijskem letu 

2022/2023, s katerim soglaša z zagotovitvijo 50 vpisnih mest za redni študij na visokošolskem strokovnem študijskem programu Računalništvo in spletne tehnologije in 

nalaga MIZŠ, da zagotovi vsa potrebna dodatna sredstva ter pomoč pri zagotavljanju ostalih potrebnih pogojev za realizacijo povečanega vpisa.

**Sklep Vlade RS št. 60301-1/2022/24, z dne 17. 3. 2022, o soglasju k vsebini razpisa za vpis v magistrske študijske programe druge stopnje za študijsko leto 

2022/2023, s katerim soglaša s povečanjem rednih vpisnih mest iz 5 na 30 na magistrskem študijskem programu Računalništvo in spletne tehnologije ter na 

magistrskem študijskem programu Podatkovne znanosti in nalaga MIZŠ, da zagotovi vsa potrebna dodatna sredstva ter pomoč pri zagotavljanju ostalih potrebnih 

pogojev za realizacijo povečanega vpisa.

1.1.2024: 

- 9 FTE strokovnih sodelavcev, 2 FTE za vodstvo, in 27,8 FTE za visokošolske učitelje in sodelavce za izvedbo študijskih programov (š. l. 2023/2024):

•	redni VS ISD, 

•	redni VS RST (1. in 2. letnik),

•	redni ISD MAG, 

•	redni RST MAG (oba letnika), 

•	redni PZ MAG (oba letnika), 

•	redni VS UVAU (samo 1. letnik), 

•	redni PI MAG (samo 1. letnik), 

•	redni KV MAG (samo 1. letnik).

Nadalje bodo na novo izvajani tudi višji letniki navedenih novih študijskih programov:

•	1.1.2025 (š. l. 2024/2025) tudi redni VS RST 3. letnik, redni VS UVAU 2. letnik, redni PI MAG 2. letnik, redni KV MAG 2. letnik in

•	1.1.2026 (š. l. 2025/2026) tudi redni VS UVAU 3. letnik,

zato bo potrebna nadaljnja širitev kadrovske zasedbe (1.1.2025 na predvidenih 47,4 FTE in 1.1.2026 na predvidenih 50 FTE). 



MIZŠ sredstva za izvedbo študijske dejavnosti 1. in 2. stopnje: 

V letih 2022-2026 potrebujemo financiranje (poleg izvedbe programov Informatika v sodobni družbi (ISD) 1. in 2. stopnje) tudi redne izvedbe študijskih programov: 

Računalništvo in spletne tehnologije (RST) 1. in 2. stopnje, Podatkovnih znanosti (PZ) 2. stopnje in tudi financiranje redne izvedbe novih študijskih programov, ki so bili 

razviti s pomočjo Razvojnega stebra financiranja (RSF); to so program s področja digitalne umetnosti 1. stopnje Uporabne avdiovizualne umetnosti (VS UAVU) 

(ponovno oddan v postopek akreditacije v januarju 2022), program s področja poslovne informatike (PI) 2. stopnje (oddan v postopek akreditacije v 2021) in program s 

področja kibernetske varnosti (KV) 2. stopnje (oddan v postopek akreditacije v 2021); Zato načrt za 1.1.2023 in nadaljnja leta vključuje dodatne FTE za redno izvedbo 

omenjenih študijskih programov, t. j.:

1.1.2023: 

- 8 FTE strokovnih sodelavcev, 1,5 FTE za vodstvo in 16,5 FTE za visokošolske učitelje in sodelavce za izvedbo študijskih programov (š. l. 2022/2023):

•	redni VS ISD,

•	redni VS RST (1. letnik – prvič odobrenih 30 vpisnih mest za 1. letnik*), 

•	redni ISD MAG, 

•	redni RST MAG (1. letnik – prvič odobrenih 30 vpisnih mest za 1. letnik**), 

•	redni PZ MAG (1. letnik – prvič odobrenih 30 vpisnih mest za 1. letnik**). 

*Sklep Vlade RS št. 60301-1/2022/12, z dne 29. 1. 2022, o soglasju k vsebini razpisa za vpis v dodiplomske in enovite magistrske študijske programe v študijskem letu 

2022/2023, s katerim soglaša z zagotovitvijo 50 vpisnih mest za redni študij na visokošolskem strokovnem študijskem programu Računalništvo in spletne tehnologije in 

nalaga MIZŠ, da zagotovi vsa potrebna dodatna sredstva ter pomoč pri zagotavljanju ostalih potrebnih pogojev za realizacijo povečanega vpisa.

**Sklep Vlade RS št. 60301-1/2022/24, z dne 17. 3. 2022, o soglasju k vsebini razpisa za vpis v magistrske študijske programe druge stopnje za študijsko leto 

2022/2023, s katerim soglaša s povečanjem rednih vpisnih mest iz 5 na 30 na magistrskem študijskem programu Računalništvo in spletne tehnologije ter na 

magistrskem študijskem programu Podatkovne znanosti in nalaga MIZŠ, da zagotovi vsa potrebna dodatna sredstva ter pomoč pri zagotavljanju ostalih potrebnih 

pogojev za realizacijo povečanega vpisa.

1.1.2024: 

- 9 FTE strokovnih sodelavcev, 2 FTE za vodstvo, in 27,8 FTE za visokošolske učitelje in sodelavce za izvedbo študijskih programov (š. l. 2023/2024):

•	redni VS ISD, 

•	redni VS RST (1. in 2. letnik),

•	redni ISD MAG, 

•	redni RST MAG (oba letnika), 

•	redni PZ MAG (oba letnika), 

•	redni VS UVAU (samo 1. letnik), 

•	redni PI MAG (samo 1. letnik), 

•	redni KV MAG (samo 1. letnik).

Nadalje bodo na novo izvajani tudi višji letniki navedenih novih študijskih programov:

•	1.1.2025 (š. l. 2024/2025) tudi redni VS RST 3. letnik, redni VS UVAU 2. letnik, redni PI MAG 2. letnik, redni KV MAG 2. letnik in

•	1.1.2026 (š. l. 2025/2026) tudi redni VS UVAU 3. letnik,

zato bo potrebna nadaljnja širitev kadrovske zasedbe (1.1.2025 na predvidenih 47,4 FTE in 1.1.2026 na predvidenih 50 FTE). 



Datum:

23.03.2022

MIZŠ sredstva za izvedbo študijske dejavnosti 1. in 2. stopnje: 

V letih 2022-2026 potrebujemo financiranje (poleg izvedbe programov Informatika v sodobni družbi (ISD) 1. in 2. stopnje) tudi redne izvedbe študijskih programov: 

Računalništvo in spletne tehnologije (RST) 1. in 2. stopnje, Podatkovnih znanosti (PZ) 2. stopnje in tudi financiranje redne izvedbe novih študijskih programov, ki so bili 

razviti s pomočjo Razvojnega stebra financiranja (RSF); to so program s področja digitalne umetnosti 1. stopnje Uporabne avdiovizualne umetnosti (VS UAVU) 

(ponovno oddan v postopek akreditacije v januarju 2022), program s področja poslovne informatike (PI) 2. stopnje (oddan v postopek akreditacije v 2021) in program s 

področja kibernetske varnosti (KV) 2. stopnje (oddan v postopek akreditacije v 2021); Zato načrt za 1.1.2023 in nadaljnja leta vključuje dodatne FTE za redno izvedbo 

omenjenih študijskih programov, t. j.:

1.1.2023: 

- 8 FTE strokovnih sodelavcev, 1,5 FTE za vodstvo in 16,5 FTE za visokošolske učitelje in sodelavce za izvedbo študijskih programov (š. l. 2022/2023):

•	redni VS ISD,

•	redni VS RST (1. letnik – prvič odobrenih 30 vpisnih mest za 1. letnik*), 

•	redni ISD MAG, 

•	redni RST MAG (1. letnik – prvič odobrenih 30 vpisnih mest za 1. letnik**), 

•	redni PZ MAG (1. letnik – prvič odobrenih 30 vpisnih mest za 1. letnik**). 

*Sklep Vlade RS št. 60301-1/2022/12, z dne 29. 1. 2022, o soglasju k vsebini razpisa za vpis v dodiplomske in enovite magistrske študijske programe v študijskem letu 

2022/2023, s katerim soglaša z zagotovitvijo 50 vpisnih mest za redni študij na visokošolskem strokovnem študijskem programu Računalništvo in spletne tehnologije in 

nalaga MIZŠ, da zagotovi vsa potrebna dodatna sredstva ter pomoč pri zagotavljanju ostalih potrebnih pogojev za realizacijo povečanega vpisa.

**Sklep Vlade RS št. 60301-1/2022/24, z dne 17. 3. 2022, o soglasju k vsebini razpisa za vpis v magistrske študijske programe druge stopnje za študijsko leto 

2022/2023, s katerim soglaša s povečanjem rednih vpisnih mest iz 5 na 30 na magistrskem študijskem programu Računalništvo in spletne tehnologije ter na 

magistrskem študijskem programu Podatkovne znanosti in nalaga MIZŠ, da zagotovi vsa potrebna dodatna sredstva ter pomoč pri zagotavljanju ostalih potrebnih 

pogojev za realizacijo povečanega vpisa.

1.1.2024: 

- 9 FTE strokovnih sodelavcev, 2 FTE za vodstvo, in 27,8 FTE za visokošolske učitelje in sodelavce za izvedbo študijskih programov (š. l. 2023/2024):

•	redni VS ISD, 

•	redni VS RST (1. in 2. letnik),

•	redni ISD MAG, 

•	redni RST MAG (oba letnika), 

•	redni PZ MAG (oba letnika), 

•	redni VS UVAU (samo 1. letnik), 

•	redni PI MAG (samo 1. letnik), 

•	redni KV MAG (samo 1. letnik).

Nadalje bodo na novo izvajani tudi višji letniki navedenih novih študijskih programov:

•	1.1.2025 (š. l. 2024/2025) tudi redni VS RST 3. letnik, redni VS UVAU 2. letnik, redni PI MAG 2. letnik, redni KV MAG 2. letnik in

•	1.1.2026 (š. l. 2025/2026) tudi redni VS UVAU 3. letnik,

zato bo potrebna nadaljnja širitev kadrovske zasedbe (1.1.2025 na predvidenih 47,4 FTE in 1.1.2026 na predvidenih 50 FTE). 



Vir financiranja 
Število zaposlenih na 

dan 1. januarja 2022

1. Državni proračun 10,00

2. Proračun občin

3. Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije in Zavod za pokojninsko in 

invalidsko zavarovanje Slovenije

4. Druga javna sredstva za opravljanje javne službe (npr. takse, pristojbine, 

koncesnine, RTV-prispevek)
0,00

5. Sredstva od prodaje blaga in storitev na trgu 0,00

6. Nejavna sredstva za opravljanje javne službe 0,05

7. Sredstva prejetih donacij

8. Sredstva EU ali drugih mednarodnih virov, vključno s sredstvi sofinanciranja iz 

državnega proračuna
3,86

9. Sredstva proračuna države za zaposlene iz prvega, drugega in

tretjega odstavka 25. člena Zakona o zdravniški službi

10. Sredstva iz sistema javnih del

11. Sredstva raziskovalnih projektov in programov ter sredstva za projekte in 

programe, namenjene za internacionalizacijo in kakovost v izobraževanju in 

znanosti

10,85

Skupno število vseh zaposlenih (od 1. do 11. točke) 24,76

Skupno število zaposlenih pod točkami 1, 2, 3 in 4 10,00

Skupno število zaposlenih pod točkami 5, 6, 7, 8, 9, 10 in 11 14,76

Obrazložitve h kadrovskemu načrtu za leto 2022

Preglednico izpolnil/a:

Klara Pajić

OBRAZEC ZA PRIPRAVO KADROVSKEGA NAČRTA ZA LETO 2022                                                                      

PO UREDBI (UL RS, št. 203/21)

Pri pripravi tabele smo upoštevali Uredbo o načinu priprave kadrovskih načrtov posrednih uporabnikov proračuna in metodologiji 

spremljanja njihovega izvajanja za leti 2022 in 2023 (Uradni list RS, št. 203/21);                                                                                                                                                                                                                                                  

Pod vir 8 "Sredstva EU ali drugih mednarodnih virov, vključno s sredstvi sofinanciranja iz državnega proračuna; sredstva raziskovalnih 

projektov in programov ter sredstva za projekte in programe, namenjene za internacionalizacijo in kakovost v izobraževanju in znanosti, 

smo vključili sredstva prejeta s strani ARRS.                                                                                           



Dovoljeno ali ocenjeno 

število zaposlenih na dan 

1. januarja 2023

25,98

0,00

0,00

0,10

5,36

12,00

43,44

25,98

17,46

Datum:

23.3.2022

OBRAZEC ZA PRIPRAVO KADROVSKEGA NAČRTA ZA LETO 2022                                                                      

PO UREDBI (UL RS, št. 203/21)

Pri pripravi tabele smo upoštevali Uredbo o načinu priprave kadrovskih načrtov posrednih uporabnikov proračuna in metodologiji 

spremljanja njihovega izvajanja za leti 2022 in 2023 (Uradni list RS, št. 203/21);                                                                                                                                                                                                                                                  

Pod vir 8 "Sredstva EU ali drugih mednarodnih virov, vključno s sredstvi sofinanciranja iz državnega proračuna; sredstva raziskovalnih 

projektov in programov ter sredstva za projekte in programe, namenjene za internacionalizacijo in kakovost v izobraževanju in znanosti, 

smo vključili sredstva prejeta s strani ARRS.                                                                                           


