
Kadrovski načrt za leto 2021 – obrazložitev 
 
Predlog kadrovskega načrta je sestavni del proračuna občine za leto 2021. S kadrovskim 
načrtom se določi število zaposlenih.  
 

DELOVNA MESTA SISTEMIZACIJA 
DM 

ZASEDENOST 
DM 2020 

2021 2022 

1. Uradniška delovna 
mesta 

    

Direktor/ica Občinske 
uprave 

1 1 1 1 

Višji svetovalec za javne 
finance, gospodarske in 
družbene dejavnosti 

1 1 1 1 

Višji svetovalec za GJS, 
okolje in prostor 

2 1 1 1 

Višji svetovalec za 
premoženjsko pravne 
in splošne zadeve 

1 1 1 1 

Višji svetovalec za 
splošne, gospodarske in 
druge dejavnosti 

1 1 1 1 

Svetovalec za upravno 
in pisarniško 
poslovanje   

1 1 0 0 

Višji svetovalec za 
upravno poslovanje in 
splošne zadeve 

1 0 1 1 

SKUPAJ 7* 6 6 6 
* opomba: delovno mesto Svetovalec za upravno in pisarniško poslovanje se z 31. 12. 2020 
ukine. Z 1. 1 . 2021 se sistematizira delovno mesto Višji svetovalec za upravno poslovanje. 
Dejansko je sistemiziranih 7 delovnih mest.  
 
V letu 2021 se predvideva zasedenost šestih delovnih mest v občinski upravi od sedmih 
delovnih mest, sistematiziranih z veljavnim Pravilnikom o sistematizaciji delovnih mest v 
Občini Gorje.  
 
V letu 2020 je bila zasedenost delovnih mest na področju GJI, okolja in prostora zaradi 
okoliščin izrabe pravic iz naslova starševstva, opravljanja dolžnosti direktorja občinske 
uprave ter daljše bolniške odsotnosti, spremenljiva. 
 
V letih 2021 in 2022 se ne načrtuje novih zaposlitev. V času sezone letnih dopustov in 
morebitnega nadomeščanja je predvideno občasno delo študentov ali delo po podjemni 
pogodbi.  V kolikor bi se pokazala potreba zaradi povečanega obsega dela na področju GJI, 
okolja in prostora, akt o sistematizaciji omogoča zasedbo še enega DM. 
 
Vsa delovna mesta v občinski upravi so uradniška delovna mesta. Direktor občinske uprave 
je uradnik na položaju.  
 



Med proračunskim obdobjem se kadrovski načrt lahko spremeni, če pride do trajnega ali 
začasnega povečanja dela, ki ga ni mogoče opravljati z obstoječim številom javnih 
uslužbencev. 
 
Pripravil: 
Drago Bregant, v. d. direktorja občinske uprave 


