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Občinskemu svetu Občine Cerkno 
 
 

 
PREDMET: Obrazložitev dopolnjenega kadrovskega načrta za leti 2020 in 2021  
 

 
Ob sprejemu proračuna za leto 2020 je občinska uprava predlagala občinskemu svetu v sprejem kadrovski 
načrt, v katerem je bila med drugim predvidena zaposlitev dodatnega zaposlenega v Službi za gospodarstvo 
in gospodarske javne službe z režijskim obratom, in sicer na delovno mesto »upravljalec sistema V«.  
 
Z izvajanjem nalog občinske uprave se je pokazala velika potreba bolj kot po »upravljalcu sistema V« po 
zaposlitvi dodatnega »višjega svetovalca«.  Zato predlagamo, da se iz kadrovskega načrta izloči delovno 
mesto »upravljalec sistema V« in se ga zamenja z enim dodatnim »višjim svetovalcem«. V Službi za 
gospodarstvo in gospodarske javne službe z režijskim obratom je pred nami zelo veliko izzivov in z obstoječo 
kadrovsko zasedbo samo enega višjega svetovalca ne bomo mogli v zadovoljivi meri in pravočasno zagotoviti 
izvrševanje vseh nalog, kot so novi občinski prostorski načrt (5 in 6), podlage za sprejem odloka o 
komunalnem prispevku, podlage za pripravo odloka o nadomestilu za uporabo stavbnih zemljišč, projekti 
popotresne obnove, parcelacije razvejane mreže občinskih cest, vodenje projektov na področju vzdrževanja 
in modernizacije občinskih cest, koordiniranje in nadziranje delavcev režijskega obrata, priprava podlag pri 
investicijah v opremljanje osmih aglomeracij v občini s čistilnimi napravami za odpadne vode, itd. Občina 
torej potrebuje dodatnega zaposlenega z visoko stopnjo izobrazbe, ki bo okrepil upravo in prispeval k boljši 
odzivnosti na vse tekoče in prihajajoče delovne naloge. 
 
Občinskemu svetu Občine Cerkno predlagamo v sprejem sledeči sklep: 
 
»Občinski svet Občine Cerkno sprejema dopolnjen kadrovski načrt za leti 2020 in 2021 tako, da se v Službi 
za gospodarstvo in gospodarske javne službe z režijskim obratom izloči predvideno delovno mesto 
»upravljalec sistema V« in se ga nadomesti z delovnim mestom »višji svetovalec«.  
 
 
Pripravil: Oton Lahajnar        župan 
          Gašper Uršič l. r.  
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