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Predlog 
 
Na podlagi 49. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno 
besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18)in četrtega 
odstavka 46. člena Statuta Občine Kobilje (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 26/2016), je Občinski 
svet Občine Kobilje na __. seji dne __.__.__ na predlog župana sprejel 

 
ODLOK O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O ORGANIZACIJI IN DELOVNEM PODROČJU 

OBČINSKE UPRAVE OBČINE KOBILJE 
 

1. člen 
 
S tem odlokom se spremeni in dopolni Odlok o organizaciji in delovnem področju Občinske uprave 
občine Kobilje (Uradni list RS, št. 72/01 in Uradno glasilo slovenskih občin št. 35/14); v nadaljevanju: 
odlok). 

2. člen 
 

V odloku se 21. člen spremeni tako, da se nadomesti z naslednjim besedilom:  
 
» 
»Občinsko upravo neposredno vodi direktor občinske uprave, ki ga imenuje in razrešuje župan.   
Direktor občinske uprave:  

– neposredno vodi občinsko upravo, organizira in koordinira delo delavcev v občinski upravi in 
jim nudi strokovno pomoč, razporeja delo med delavce v občinski upravi in skrbi za delovno 
disciplino;  

– izdaja odločbe v upravnem postopku na prvi stopnji; 
– opravlja najzahtevnejše naloge občinske uprave in vodi ter sodeluje v najzahtevnejših 

projektnih skupinah v občini; 
– skrbi za zakonito, učinkovito in smotrno opravljanje nalog občinske uprave; 
– potrjuje potne naloge župana; 
– opravlja druge naloge po nalogu župana. 

 
Direktor občinske uprave je za svoje delo odgovoren županu. 
 
Direktor občinske uprave opravlja delo v nazivu v nazivu IV. stopnje, Višji svetovalec I, ter mora imeti 
najmanj naslednjo stopnjo dosežene izobrazbe:  

– specializacija po višješolski izobrazbi (prejšnja), 
– visokošolska strokovna izobrazba (prejšnja), 
– visokošolska strokovna izobrazba ali visokošolska univerzitetna izobrazba (prva bolonjska 

stopnja).« 
3. člen 

 
Župan mora sistemizaciji delovnih mest uskladiti najkasneje v roku enega meseca po pričetku 
veljavnosti tega odloka.  

4. člen 
 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin. 
 
 
Številka:           Občina Kobilje 
Datum:         Robert Ščap, župan  
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Obrazložitev 
predloga Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o organizaciji in delovnem področju 

Občinske uprave občine Kobilje 
 
 
Z Odlokom o spremembah in dopolnitvah Odloka o organizaciji in delovnem področju Občinske uprave 
občine Kobilje se spreminja 21. člen Odloka o ustanovitvi in delovnem področju Občinske uprave 
občine Kobilje(Uradni list RS, št. 72/01 in Uradno glasilo slovenskih občin št. 35/14), v nadaljevanju: 
odlok). 
 
21. člen odloka, ki se je v dosedanjem odloku glasil: 
 
»Občinsko upravo neposredno vodi tajnik občine, ki ga imenuje in razrešuje župan.  
Tajnik občine:  

– neposredno vodi občinsko upravo, organizira in koordinira delo delavcev v občinski upravi in 
jim nudi strokovno pomoč, razporeja delo med delavce v občinski upravi in skrbi za delovno 
disciplino;  

– izdaja odločbe v upravnem postopku na prvi stopnji;  

– opravlja najzahtevnejše naloge občinske uprave in vodi ter sodeluje v najzahtevnejših 
projektnih skupinah v občini;  

– skrbi za zakonito, učinkovito in smotrno opravljanje nalog občinske uprave;  

– potrjuje potne naloge župana;  

– opravlja druge naloge po nalogu župana.  

Tajnik občine lahko izdaja odločbe in druge akte, ki se nanašajo na uresničevanje pravic, obveznosti 
in odgovornosti iz delovnega razmerja delavcev občinske uprave, če ga župan za to pooblasti.  
Tajnik občine je za svoje delo odgovoren županu.  
Tajnik občine mora imeti najmanj višjo izobrazbo.« 
 
se nadomesti z naslednjim besedilom: 
 
»Občinsko upravo neposredno vodi direktor občinske uprave, ki ga imenuje in razrešuje župan.   
Direktor občinske uprave:  

– neposredno vodi občinsko upravo, organizira in koordinira delo delavcev v občinski upravi 
in jim nudi strokovno pomoč, razporeja delo med delavce v občinski upravi in skrbi za 
delovno disciplino;  

– izdaja odločbe v upravnem postopku na prvi stopnji; 
– opravlja najzahtevnejše naloge občinske uprave in vodi ter sodeluje v najzahtevnejših 

projektnih skupinah v občini; 
– skrbi za zakonito, učinkovito in smotrno opravljanje nalog občinske uprave; 
– potrjuje potne naloge župana; 
– opravlja druge naloge po nalogu župana. 
 

Direktor občinske uprave je za svoje delo odgovoren županu. 
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Direktor občinske uprave opravlja delo v nazivu v nazivu IV. stopnje, Višji svetovalec I, ter mora imeti 
najmanj naslednjo stopnjo dosežene izobrazbe:  

– specializacija po višješolski izobrazbi (prejšnja), 
– visokošolska strokovna izobrazba (prejšnja), 
– visokošolska strokovna izobrazba ali visokošolska univerzitetna izobrazba (prva bolonjska 

stopnja).« 
 
Župan mora akt o sistemizaciji s tem odlokom uskladiti najkasneje v enem mesecu po pričetku 
veljavnosti odloka.  
 
Odlok prične veljati naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin. 
 
Člen 21 je bilo potrebno spremeniti zato, da se je poimenovanje dosedanjega tajnika občine uskladilo 
s poimenovanjem direktorja občinske uprav, kot je določeno s Statutom Občine Kobilje in da 
izobrazba direktorja občinske uprave uskladi z zakonskimi zahtevami.    
 
50. člen Statuta Občine Kobilje določa, da delo občinske uprave vodi Direktor občinske uprave in več 
tajnik občine. Zato je potrebno spremeniti poimenovanje v Odloku o ustanovitvi Občinske uprave 
občine Kobilje.    
 
V dosedanjem odloku je bila za tajnika občine predpisana neustrezna izobrazba. Uskladitev se opravi 
z 49.d členom Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB in naslednji; v 
nadaljevanju: ZLS) v skladu s katerim je potrebno določiti v odloku o organizaciji in delovnem 
področju organa občinske uprave izobrazbo direktorja občinske uprave. V nadaljevanju je potrebno 
upoštevati tudi Zakon o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07 – UPB in naslednji) ter Uredbo o 
notranji organizaciji, sistemizaciji, delovnih mestih in nazivih v organih javne uprave in v pravosodnih 
organih (Uradni list RS, št. 58/03 in naslednji), ki je podzakonski predpis Zakona o javnih uslužbencih 
in v prilogi II določa uradniške položaje.  
 
Za uprave lokalnih skupnosti je v prilogi II navedene uredbe določeno, da je delovno mesto na položaju 
tajnik občine/direktorja občinske uprave, v občinski upravi občine, katere število prebivalcev je 
manjše od 10.000, opravlja v nazivu III. ali IV. stopnje. Z odlokom se določa, da direktor občinske 
uprave opravlja delo v nazivu IV. stopnje, Višji svetovalec I. 
 
Za zasedbo delovnega mesta direktorja občinske uprave se skladno s prvim odstavkom 87. člena Zakon 
o javnih uslužbencih določi izobrazba za nazive drugega kariernega razreda: specializacija po 
višješolski izobrazbi (prejšnja), visokošolska strokovna izobrazba (prejšnja), visokošolska strokovna 
izobrazba ali visokošolska univerzitetna izobrazba (prva bolonjska stopnja). 
 
 

 


