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Občina ČRNA NA KOROŠKEM

Center 101

2393 ČRNA NA KOROŠKEM

Telefon: 02 870 48 10

Fax:       02 870 48 21

e-mail:   obcina@crna.si

Šifra:

Datum:

Na podlagi 42. člena Zakona o javnih uslužbencih ob sprejemu proračuna za leto 2007

predlagam naslednji

KADROVSKI NAČRT
DELOVNIH MEST V OBČINSKI UPRAVI OBČINE ČRNA NA KOROŠKEM

Kadrovski načrt temelji na aktu o sistemizaciji delovnih mest v občinski upravi, ki ga v

skladu z Zakonom o lokalni samoupravi in Zakonom o javnih uslužbencev sprejme župan kot

predstojnik občinske uprave. Citirani zakon nadalje določa, da vsebuje kadrovski načrt tudi

opredelitev delovnih mest pripravnikov in delovnih mest za določen čas, s čimer se pri

pripravi proračuna opredeli obseg sredstev, potrebnih za delovanje upravnega organa.

Zakon o javnih uslužbencih eksplicitno določa, da opravljajo javne naloge uslužbenci na

uradniških delovnih mestih v petih kariernih razredih z različnimi zahtevnostnimi stopnjami,

spremljajoče strokovno-tehnične naloge pa uslužbenci, ki so v skladu z aktom o sistemizaciji

delovnih mest razporejeni na bolj ali manj zahtevna strokovno-tehnična delovna mesta. Gre za

finančnike, dokumentaliste, strokovne sodelavce za posamezna področja idr. poklicne

kategorije.

V aktu o sistemizaciji delovnih mest, ki ga je sprejel župan Občine Črna na Koroškem, je

sistemiziranih 1 delovno mesto funkcionarja, 12 delovnih mest za nedoločen čas, 2 delovna

mesta za določen čas ter 2 delovna mesta pripravnikov. Za pripravništvo se zaposlitve

sklepajo za določen čas.



ORGANIZACIJSKA ENOTA 1 OBČINSKA

UPRAVA

OPIS DELOVNEGA MESTA število

sistematiziranih

število zasedenih predvideno število

delovnih mest delovnih mest zasedenih del. mest

31.12.2006 31.12.2007

Tajnica občinske uprave

višja svetovalka I 1 1 1

Sektor za računovodstvo

višja referentka I 1 1 1

referentka I 1 1 1

referentka III 1 1 1

Sektor za družbene dejavnosti

višji svetovalka

III

1 1 1

Administratorka referentka I 1 1 1

ORGANIZACIJSKA ENOTA 2 REŽIJSKI

OBRAT

OPIS DELOVNEGA MESTA število

sistematiziranih

število zasedenih predvideno število

delovnih mest delovnih mest zasedenih del. mest

31.12.2006 31.12.2007

Vodja režijskega obrata

višja svetovalka

III

1 1 1

Civilna zaščita

referent I 1 1 0

Komunalni delavci, čistilka

strokovni delavci 4 4 4

Vzdrževalec

strokovni delavec 1 1 1

Mizar

strokovni delavec 1 1 1



FUNKCIONARJI OBČINE

OPIS DELOVNEGA MESTA število

sistematiziranih

število zasedenih predvideno število

delovnih mest delovnih mest zasedenih del. mest

Župan 1 1 1

PRIPRAVNIKI

7. stopnja

izobrazbe

1

6. stopnja

izobrazbe

1
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