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UVOD
S kadrovskim načrtom se prikaže dejansko stanje zaposlenosti in načrtovane spremembe v
številu in strukturi delovnih mest za obdobje dveh let. V kadrovskem načrtu se navede število
zaposlenih na dan 31.12. preteklega leta in predlog dovoljenega števila zaposlenih za naslednji
dve proračunski leti. Predlog kadrovskega načrta se pripravi glede na proračunske možnosti,
predviden obseg nalog in program dela.
Predlog kadrovskega načrta je dolžan župan uskladiti s sprejetim proračunom in ga
sprejeti v roku 60 dni po uveljavitvi proračuna.
Dovoljeno število zaposlenih za posamezno leto se določi v skupnem številu, ki obsega vse
zaposlene, za katere se sredstva za plače in druge prejemke zagotavljajo iz proračuna in so
zaposleni za nedoločen oziroma določen čas in zaposleni za polni delovni čas ali krajši od
polnega.
Dovoljeno število zaposlenih vključuje:
- število funkcionarjev,
- zaposleni za nedoločen čas, od tega se zaposleni s krajšim delovnim časom preračunajo
na število zaposlenih na polni delovni čas, razen zaposlenih, ki so delno ali invalidsko
upokojeni ter javnih uslužbencev, ki so del delovnega časa na starševskem dopustu,
- zaposleni za določen čas, od tega se zaposleni s krajšim delovnim časom preračunajo
na število zaposlenih za polni delovni čas, razen zaposlenih, ki so delno ali invalidsko
upokojeni ter javnih uslužbencev, ki so del delovnega časa na starševskem dopustu,
Predlog kadrovskega načrta za leti 2020 in 2021 je v skladu s 43. členom Zakona o javnih
uslužbencih, usklajen s predlogom proračuna Občine Lendava za leto 2020.

PRAVNA PODLAGA
• Zakon o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 56/02, 110/02 - ZDT-B, 2/04 - ZDSS-1, 50/04
- ZPol-C, 23/05, 62/05 - odl. US, 75/05 - odl. US, 113/05, 21/06 - odl. US, 68/06 - ZSPJS-F,
131/06 - odl. US, 33/07, 65/08, 69/08 - ZTFI-A, 69/08 - ZZavar-E, 40/12 - ZUJF, 63/13 - ZSK)
• Pravilnik o vsebini in postopkih za pripravo in predložitev kadrovskih načrtih (Uradni list RS,
št. 60/06, 83/06, 70/07, 96/09)
• Odlok o notranji organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Lendava (Uradni list
RS, št. 7/19),

• Odlok o ustanovitvi organa skupne občinske uprave občin Lendava, Dobrovnik, Kobilje
(Uradni list RS, št. 108/11).

STANJE ZAPOSLENIH NA DAN 15.11.2019
Na dan 15.11.2019 je bilo v občinski upravi Občine Lendava 38 zaposlenih, od tega 1
funkcionar, ki poklicno opravlja funkcijo in 37 javnih uslužbencev za nedoločen čas s tem, da
4 javni uslužbenci opravljajo delo v krajšem delovnem času (3 javni uslužbenci 4 ure dnevno,
1 javna uslužbenka 6 ur dnevno).

Na podlagi veljavnega Odloka o notranji organizaciji in delovnih področjih občinske uprave
Občine Lendava je občinska uprava Občine Lendava organizirana po notranjih organizacijskih
enotah. Na podlagi veljavne zakonodaje občina lahko ustanovi organ skupne občinske uprave,
v katero se prenesejo posamezne dejavnosti in naloge iz občinske uprave Občine Lendava zlasti
naloge občinskega inšpekcijskega nadzorstva in občinskega redarstva, notranjega finančnega
nadzorstva in proračunskega računovodstva, urejanja prostora ter zagotavljanja in izvajanja
javnih služb.
Na podlagi Odloka o ustanovitvi organa skupne občinske uprave občin Lendava, Dobrovnik,
Kobilje (Uradni list 108/11) je že ustanovljen in deluje Organ skupne občinske uprave občin
Lendava, Dobrovnik in Kobilje.
V kadrovskem načrtu občinske uprave Občine Lendava so zajeti vsi delavci občinske uprave
Občine Lendava, skupaj z zaposlenimi v Organu skupne občinske uprave občin Lendava,
Dobrovnik in Kobilje. Strošek dela teh delavcev se vodi na posebni proračunski postavki
proračuna občine, kajti del teh stroškov se sofinancira s strani proračuna RS, del stroškov tega
organa pa kot soustanovitelja pokrivata tudi občini Dobrovnik in Kobilje.

PREDVIDENO CILJNO STANJE ZAPOSLENIH NA DAN 31.12.2020
Na dan 31.12.2020 se predvideva, da bo v Občinski upravi Občine Lendava 42 zaposlenih, od
tega 1 funkcionar, ki poklicno opravljat funkcijo (župan), 37 javnih uslužbencev, ki bodo imeli
sklenjeno delovno razmerje za nedoločen čas s tem, da bodo 3 javni uslužbenci, delo opravljali
krajši delovni čas ( 2 javni uslužbenki sta invalidki II. kategorije in bosta delo opravljali le 4
ure in 6 ur dnevno, 1¸javna uslužbenka pa bo zaposlena tudi pri drugem delodajalcu in bo delo
v občinski upravi občine Lendava opravlja le 4 ure dnevno), 2 javna uslužbenca bosta delo
opravljala za določen čas, 2 javna uslužbenca pa bosta delo opravljala v organu skupne
občinske uprave in bo zaposlitev izvedena v okviru obveznosti ustanoviteljic tega organa.
Nove zaposlitve se predvidevajo na finančno – računovodskem področju, na področju
družbenih dejavnostih (prevajalstvo, projektno delo) in okoljske tematike (v okviru Organa
skupne občinske uprave). Skupaj (z organom skupne občinske uprave – 2 zaposlitvi) je v letu
2020 predvideno 7 novih zaposlitev, torej v okviru občinske uprave 5 novih zaposlitev in 2
novi zaposlitvi v okviru Organa skupne občinske uprave.
V letu 2020 so predvidena 3 prenehanja delovnega razmerja, 2 zaradi upokojitve in 1 zaradi
sporazumnega prenehanja delovnega razmerja.
Tako se bo v letu 2020 število zaposlenih glede na število novih zaposlitev in glede na število
prenehanj delovnega razmerja spremenilo za 4 zaposlene, (2 – občinska uprava in 2 Organ
skupne občinske uprave, s tem, da bo v Organ skupne občinske uprave iz občinske uprave
občine Lendava na delo prerazporejen še 1 javni uslužbenec, kar pa na število novih zaposlitev
ne vpliva, saj je ta javni uslužbenec že zaposlen v občinski upravi občine Lendava). Navedeno
pomeni, da bi bilo konec leta 2020 40 zaposlenih.

PREDVIDENO CILJNO STANJE ZAPOSLENIH NA DAN 31.12.2021
Za leto 2021 nove zaposlitve niso predvidene, predvideno je 1 prenehanje delovnega razmerja
zaradi upokojitve, 2 delovni razmerji pa se bosta zaključili zaradi poteka pogodbe o zaposlitvi

Tako bi število zaposlenih na dan 31.12.2021 znašalo 37, od tega 36 javnih uslužbencev in 1
funkcionar (župan).
Nova zaposlitev iz upokojitve v letu 2021 v tem letu ni predvidena, saj bo zaradi priučevanja
za delo izvedena že v letu 2020.
KADROVSKI NAČRT OBČINSKE UPRAVE OBČINE LENDAVA ZA
LETI 2020 – 2021

Opis

Funkcionar
Zaposleni na
delovnih mestih za
določen čas po 72.
členu zakona

Tarifna
skupina

Predlog
Predlog
Število
dovoljenega
dovoljenega
zaposlenih na
števila
števila
dan
zaposlenih na zaposlenih na
15.11.2019
dan
dan
31.12.2020
31.12.2021
1
1
1

-

-

-

-

I
II
III

2
-

2
-

2
-

-

-

IV

V

10* (1 x
zaposlitev s
krajšim
delovnim
časom –
invalid)

Zaposleni za
nedoločen čas

7 (poleg dveh
upokojitev
upoštevana
tudi
sprememba
stopnje
izobrazbe pri
1 javnem
uslužbencu
zaradi
zaključka

7

izobraževanja)

VI

11* (1 x
zaposlitev s
krajšim
delovnim
časom –
invalid)

11* (1 x
zaposlitev s
krajšim
delovnim
časom –
invalid,
sprememba
stopnje
izobrazbe 1
javnega
uslužbenca
zardi
zaključka
izobraževanja)

10* (1 x
zaposlitev s
krajšim
delovnim
časom –
invalid)

VII – IX

Zaposleni za
določen čas

Pripravniki
Javna dela
Skupaj zaposlenih
Skupaj ob izločitvi
skupne občinske
uprave

14* (2 x
zaposlitev s
krajšim
delovnim
časom –
invalid, drugi
delodajalec)

do V
V – IX

V – IX

-

38
28 / 10

* zaposlitev s krajšim delovnim časom ali odločba ZPIZ - invalidnost

19* (2 x
zaposlitev s
krajšim
delovnim
časom –
invalid, drugi
delodajalec,
upoštevana
tudi
zaposlitev 2
javnih
uslužbencev
za določen
čas)
2* (VII.
stopnja, kar je
že upoštevano
pri številu
zaposlenih
glede na
stopnjo
izobrazbe)
40
27 /13

17* (2 x
zaposlitev s
krajšim
delovnim
časom –
invalid in delo
pri drugem
delodajalcu)

37
24 /13

KADROVSKI NAČRT ORGANA SKUPNE OBČINSKE UPRAVE
OBČIN LENDAVA, DOBROVNIK IN KOBILJE ZA LETI 2020-2021

Opis

Tarifna
skupina

Dovoljeno
Predlog
Predlog
število
dovoljenega
dovoljenega
zaposlenih na
števila
števila
dan
zaposlenih na zaposlenih na
15.10.2019
dan
dan
31.12.2020
31.12.2021

Zaposleni na
delovnih
mestih za
določen čas po
72. členu
zakona

-

-

-

-

Zaposleni za
nedoločen čas

I
II
III
IV
V
VI
VII – IX

4
4
2

7
4
2

7
4
2

V – IX

/

/

/

V – IX

/
10

/
13

/
13

Zaposleni za
določen čas
Pripravniki
Skupaj
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