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SKUPINA KADROV 
 
 

tarifni 
razred 
 

število 
sistemiziranih 

delovnih 
mest 

dejansko 
število 

zaposlenih  
na dan  

31. 12. 2011 

predvideno 
število 

zaposlenih do 
konca leta 

2012 

predvideno 
število 

zaposlenih 
do konca 
leta 2013 

Funkcionarji 
 

Župan  
   

Urad župana VII 6 6 5 5 

 V 1 1 1 1 

Oddelek za proračun  VII 2 2 2 2 

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 0 0 1 1 

 IV 1 1 2 3 

 
S K U P A J  17 17 17 18 
 

 

Obrazložitev: 
• Na dan 31. 12. 2011 je v občinski upravi Občine Gorenja vas – Poljane zaposlenih 17 javnih 

uslužbencev, od tega dva komunalna delavca, en javni uslužbenec pa opravljan delo na občini 
štiri dni v tednu, en dan v tednu pa na sedežu KS Gorenja vas. Enako je predvideno število 
zaposlenih do konca leta 2012. Ker se bodo v letu 2013 izvajale pretežno investicije iz delovnega 
področja režijskega obrata, ki deluje v okviru oddelka za okolje, prostor in infrastrukturo 
občinske uprave, se zmanjša število zaposlenih za delo na investicijah v uradu župana in poveča 
število zaposlenih v oddelku za okolje, prostor in infrastrukturo, kar ne spreminja skupnega 
števila zaposlenih v občinski upravi. V letu 2013 se načrtuje zaposlitev dodatnega komunalnega 
delavca, ki v letu 2012 ni bila izvedena. 

• 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 na praktičnem izobraževanju niso več kot trije dijaki 
oziroma študenti istočasno.   

• Kadrovski načrt je v skladu s 43. členom zakona o javnih uslužbencih usklajen s proračunom 
Občine Gorenja vas - Poljane za leto 2013. 
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