KADROVSKI NAČRT OBČINE RIBNICA NA POHORJU ZA LETO 2019
OBRAZLOŽITEV
Kadrovski načrt za leto 2018 je predvideval zaposlitve na 4 delovnih mestih v upravi Občine Ribnica na
Pohorju. Eno mesto na položaju, dve strokovno tehnični in eno uradniško delovno mesto.
Vsa 4 delovna mesta so bila zasedena od 01.01.2018 do 31.12.2018.
Javna uslužbenka zaposlena za nedoločen čas, sistemizirana na strokovno tehničnem delovnem mestu
poslovni sekretar VI je delala z 20-urnim tedenskim delovnim časom zaradi starševstva do 31. 8. 2018,
zato je na tem delovnem mestu bila zaposlena še ena oseba z 20-urnim tedenskim delovnim časom za
določen čas do 31. 8. 2018.
Javna uslužbenka zaposlena za nedoločen čas je bila premeščena iz strokovno tehničnega delovnega
mesta poslovni sekretar VI na strokovno tehnično delovno mesto (v nadaljevanju: STDM) poslovni
sekretar VII/1, z dne, 1. 9. 2018. S tem dnem se je STDM poslovni sekretar VI ukinilo.
Javna uslužbenka na delovnem mestu finančnik V je 8. 7. 2018 izpolnila pogoje za priznanje pravice do
starostne pokojnine in podpisala Sporazum o razveljavitvi pogodbe o zaposlitvi zaradi upokojitve, ki se
je izvedel 7. 9. 2018. S tem dnem se je delovno mesto finančnik V ukinilo.
Z dne, 1. 9. 2018 se je na STDM finančnik VII/1 zaposlila nova javna uslužbenka. Dne, 22. 11. 2018 je
bil z javno uslužbenko podpisan Sporazum o prenehanju veljavnosti pogodbe o zaposlitvi. Razveza
pogodbe in aneksov se izvede z dnem, 31. 12. 2018.
Z dne, 11. 2. 2019 se bo na tem STDM zaposlila nova javna uslužbenka, ki je bila izbrana v postopku
zaposlitve in s sklepom o izbiri kandidata z dne, 6. 12. 2018.
Za leto 2019 planiramo zaposlitve na 4 delovnih mestih v upravi Občine Ribnica na Pohorju in sicer:
direktor OU, finančnik VII/1, svetovalec II za področje komunale in poslovni sekretar VII/1.

Funkcionarji bodo funkcijo opravljali nepoklicno.
Kadrovski načrt za leto 2019 je pripravljen v skladu z 42. členom Zakona o javnih uslužbencih (Uradni
list RS, št. 63/07 – uradno prečiščeno besedilo, 65/08, 69/08 – ZTFI-A, 69/08 – ZZavar-E in 40/12 –
ZUJF) in usklajen s predlogom proračuna Občine Ribnica na Pohorju.
Župan
Srečko Geč
Številka: 4100-5/2018
Ribnica na Pohorju,__________ 2019
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Sistemizirano delovno mesto
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