PRILOGA 2
NAČRT DELOVNIH MEST OBČINSKE UPRAVE OBČINE VOJNIK
ZA LETO 2007
Številka: 10006 – 0001-2007/2 (2)
Vojnik, 24.01.2007

Tajnik občine: (VII)
Višja svetovalka za proračun in
finance: (VII)

Višja svetovalka za investicije in
šolstvo:
(VII)

Svetovalka za premoženjsko –
pravne zadeve: (VII)

Svetovalka za družbene dejavnosti:
(VII)

Računovodja: (VII)
Svetovalec za urejanje prostora: (VII) Višji referent za komunalne
dejavnosti: (VI)
Svetovalec za promet in javna
naročila: (pripravnik)
Tajnica – administrator: (V,VI)

Finančnik (V)

Sodelavka za krajevno skupnost (V) – Svetovalka za kmetijstvo,
2 delovni mesti
podjetništvo in turizem (VII)
REŽIJSKI OBRAT – SKRB ZA
OKOLJE
Čistilec-urejanje okolja:
(II – III) – 2 delovni mesti
Hišnik in komunalni delavec - (IV)
MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT
OBČIN DOBRNA, OPLOTNICA,
SLOV. KONJICE, ŠENTJUR
VITANJE, VOJNIK IN ZREČE
Inšpektor (VII)
(financiranje 43 %)
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Tehnični manipulant in čistilecurejanje okolja: (IV)
Komunalni delavec – delovodja
režijskega obrata (IV)

1.) V letu 2002 smo delno zaposlili inšpektorja, ki je v okviru »Medobčinskega
inšpektorata občin Zreče, Dobrna, Vitanje in Vojnik«. Kot odhodek imamo
zavedeno plačo in ostale stroške iz dela v celotni višini, vendar imamo po
drugi strani prihodke za druge naloge iz naslova sofinanciranja drugih občin v
višini 57 %, ter v višini 21,5 % prihodke iz sofinanciranj Službe Vlade RS za
lokalno samoupravo in regionalno politiko.
2.) S 1.1.2007 smo prevzeli v občinsko upravo izvajanje računovodskih storitev
za občino in KS in tako zaposlili Računovodjo (predvideno delovno mesto že
v Načrtu delovnih mest za leto 2006), ki delno nadomešča tudi svetovalko za
družbene dejavnosti zaradi porodniške odsotnosti.
3.) Zaradi zahtevnosti del na področju premoženjsko pravnih zadev ter urejanja
prostora predlagamo, da se naziv Višjega referenta za premoženjsko pravne
zadeve in Višjega referenta za urejanje prostora spremeni v naziv Svetovalec
za premoženjsko pravne zadeve in Svetovalec za urejanje prostora.
4.) V skladu z uredbo moramo zagotoviti svetovalca za pomoč strankam, kar
bomo zaenkrat zagotovili v okviru tajništva.
5.) Od oktobra 2002 imamo tudi povečan obseg del na kulturni dediščini in
prireditvah, saj ne sofinanciramo več delavke s polovičnim delovnim časom
na Zavodu za turizem. Prav tako je povečan obseg del tudi zaradi izdaje
občinskega glasila, saj izhaja dvomesečno, prej vsake 3 mesece. Zaradi
spremembe zakonodaje se širijo tudi delovne obveznosti na drugih delovnih
mestih (npr. bistveno povečanje števila izdanih lokacijskih informacij zaradi
prenosa pristojnosti iz upravnih enot na občine, zahtevnejše aktivnosti in
evidence za civilno zaščito, spremembe na področju zakonodaje o javnih
uslužbencih).
S predsednikom KS Nova Cerkev je dogovorjeno, da je tajnica ob torkih in
četrtkih praviloma na sedežu občine, tajnica KS Frankolovo, pa delno
nadomešča Svetovalko za družbene dejavnosti, ki je do julija 2007 na
porodniškem dopustu.
6.) V režijskem obratu smo v letu 2006 zaposlili komunalnega delavca delovodjo režijskega obrata »Skrb za okolje« za organiziranje nalog s
področja urejanja krajev.
7.) Na področju komunale smo že v letu 2006 načrtovali eno zaposlitev
pripravnika za področje prometa, izvajanja javnih naročil in pridobivanja
pogodb o služnosti za investicije (čedalje zahtevnejša zakonodaja). V letu
2006 smo sklenili le podjemno pogodbo (še nimamo stalno zaposlenega).
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