
KADROVSKI NAČRT OBČINE GORENJA VAS – POLJANE ZA LETO 2017 
 
 

 

SKUPINA KADROV 
 
 

tarifni 
razred 
 

število 
sistemiziranih 

delovnih 
mest 

dejansko 
število 

zaposlenih  
na dan  

31. 12. 2015 

predvideno 
število 

zaposlenih do 
konca leta 

2016 

predvideno 
število 

zaposlenih 
do konca 
leta 2017 

Funkcionarji 
 

Župan  
   

Urad župana VII 4 4 4 4 

 VI 1 1 1 1 

 V 0 0 0 0 

Oddelek za proračun  VII 3 3* 3 3 

finance in računovodstvo VI 0 0 0 0 

 V 2 2** 2 2 

Oddelek za okolje, prostor  VII 4 4 4 4 

in infrastrukturo VI 1 1 1 1 

 IV 3 2 3 3 

 
S K U P A J  18 17 18 18 

*Na delovnem mestu oddelka računovodstva za področje financ in šolstva se skladno z veljavno sistemizacijo polovico 

delovnega časa nameni za naloge z delovnega področja šolstva, vrtcev in športa, ki sodijo v delovno področje urada 

župana. Na delovnem mestu oddelka računovodstva za področje proračuna in financ se izvajajo tudi naloge javnega 

naročanja gradenj in storitev, ki sicer sodijo v delovno področje oddelka za okolje, prostor in infrastrukturo. 

** Eno delovno mesto se v celoti nameni za obračun komunalnih storitev gospodarskih javnih služb (izdaja položnic, 

izdelava obračunov in evidenc), ki jih izvaja režijski obrat občine, ki je organiziran v okviru oddelka za okolje in 

infrastrukturo. 

 

Obrazložitev: 
 Na dan 31. 12. 2015 je bilo v občinski upravi Občine Gorenja vas – Poljane zaposlenih 17 javnih 

uslužbencev, od tega dva komunalna delavca, en javni uslužbenec pa opravlja delo na občini 
štiri dni v tednu, en dan v tednu pa na sedežu KS Gorenja vas. V januarju 2016 je bila izvedena 
nova zaposlitev komunalnega delavca za upravljanje štirih čistilnih naprav v lasti občine s 
kanalizacijskimi črpališči in izvajanje zimskega čiščenja pločnikov, s čimer so se zmanjšali stroški 
zunanjih izvajalcev. V novembru 2016 je predvidena nadomestna zaposlitev komunalnega 
delavca zaradi upokojitve sedaj zaposlenega komunalnega delavca. V letu 2017 ni predvidenih 
upokojitev javnih uslužbencev občinske uprave in režijskega obrata. 

 Število vajencev, dijakov in študentov na praktičnem pouku ali na podobnem teoretičnem in 
praktičnem usposabljanju, ki ga je potrebno določiti po 42. členu ZJU, se omeji v absolutnem 
smislu, in sicer tako, da v občinski upravi ali režijskem obratu na praktičnem izobraževanju niso 
več kot trije dijaki oziroma študenti istočasno.   

 Kadrovski načrt je v skladu s 43. členom zakona o javnih uslužbencih usklajen proračunom 
Občine Gorenja vas - Poljane za leto 2017. 
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