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Medobčinski inšpektorat Koroške
sedež inšpektorata: Trg 4. julija 7, 2370 Dravograd
(Tel. št.: 02/872-35-84, 02/872-35-85,02/872-35-71, e-pošta: medobcinski.inspektorat.koroske@dravograd.si )

PREDLOG KADROVSKEGA NAČRTA
MEDOBČINSKEGA INŠPEKTORATA KOROŠKE
ZA LETI 2020 IN 2021
I.

UVODNA POJASNILA

Zakon o javnih uslužbencih (Ur. list RS, št. 63/07-UPB3, 65/08, 69/08-ZTFI-A, 69/08-ZZavar-E, 74/09 Odl.US: UI-136/07-13 in 40/12-ZUJF; v nadaljevanju: ZJU) v 42. členu določa, da organi sklepajo delovna razmerja in
upravljajo s kadrovskimi viri v skladu s kadrovskimi načrti. S kadrovskim načrtom se prikaže dejansko stanje
zaposlenosti in načrtovane spremembe v številu delovnih mest in javnih uslužbencev za obdobje dveh let.
Predlog kadrovskega načrta se pripravi glede na proračunske možnosti, predviden obseg nalog in program dela.
V 43. členu ZJU je določeno, da predlog kadrovskega načrta poda predstojnik ob pripravi proračuna in mora biti
usklajen s proračunom. Župan ga sprejme najpozneje v 60 dneh po uveljavitvi proračuna.

II. PRIPRAVA KADROVSKEGA NAČRTA
Predlog kadrovskega načrta je sestavljen iz dveh delov, in sicer iz:
- tabelarnega dela (navede se število zaposlenih na dan 31. decembra preteklega leta, dovoljeno število
zaposlenih na dan 31. december za tekoče leto in predlog dovoljenega števila zaposlenih za naslednji
dve leti) in
- obrazložitve (navedejo se razlogi za predlagane spremembe v skupnem številu zaposlenih glede na
veljavni kadrovski načrt).
III. PREDVIDENO CILJNO STANJE ZAPOSLENOSTI ZA OBDOBJE 2020 IN 2021
Tabelarni prikaz predloga Kadrovskega načrta Medobčinskega inšpektorata Koroške za leti 2020 in 2021
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IV. OBRAZLOŽITEV
a) Dovoljeno število zaposlenih na dan 31. december 2019
V Medobčinskem inšpektoratu Koroške so bili na dan 31.12.2019 zaposleni trije (3) javni uslužbenci.
Vsa delovna mesta so sistemizirana za delo v polnem delovnem času (40 ur na teden).
b) Predlog dovoljenega števila zaposlenih na dan 31. december 2020
Na dan 31.12.2020 bodo v Medobčinskem inšpektoratu Koroške zaposleni 3 javni uslužbenci.
c) Predlog dovoljenega števila zaposlenih na dan 31. december 2021
Za leto 2021 se predlaga enako dovoljeno število zaposlenih kot v letu 2020.
V. MOŽNOST SPREMEMBE KADROVSKEGA NAČRTA
Med proračunskim letom se kadrovski načrt lahko spremeni, če pride do trajnega ali začasnega povečanja
obsega dela, ki ga ni mogoče opravljati z obstoječim številom javnih uslužbencev in so zagotovljena finančna
sredstva za nove zaposlitve.
VI. USKLAJENOST KADROVSKEGA NAČRTA S PRORAČUNOM OBČINE
Predlog Kadrovskega načrta Medobčinskega inšpektorata Koroške za leti 2020 in 2021 je usklajen s predlogom
proračuna Občine Dravograd za leto 2020.

Številka: 061-0051/2019
Dravograd, dne 7. 11. 2019
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Županja Občine Dravograd
Marijana Cigala, dr. vet. med.

2

