
 
OBČINA OPLOTNICA  

O b č i n s k a    u p r a v a 
Goriška cesta 4, 2317 OPLOTNICA 

tel.: 02/845-09-00, faks.: 02/845-09-09, e-mail: obcina.oplotnica@siol.net 

  
1. NAZIV GRADIVA ZA TOČKO DNEVNEGA REDA NA OBČINSKEM SVETU 

8.  točka dnevnega reda 
 
      Predlog Odloka o spremembah Odloka o organizaciji Občinske uprave  
      občine Oplotnica številka – I. obravnava 
 
2. PREDLAGATELJ GRADIVA 

ŽUPAN 
 

3. VSEBINA GRADIVA 
- Obrazložitev, predlog 

 
4. POROČEVALEC NA SEJI OBČINSKEGA SVETA 

IRENA CEHTL 

5. PRIPRAVLJALEC GRADIVA 
Občinska uprava 

6. PRAVNE PODLAGE:  
16. in 109. člena Statuta Občine Oplotnica (Ur. l. RS, št. 29/99, 1/02 in 
38/03), Pravilnik o uvrstitvi delovnih mest direktorjev s področja javne 
uprave v plačne razrede znotraj razponov plačnih razredov (Uradni list 
RS, št. 106/05, 20/06, 39/06, 79/06, 132/06, 47/07, 60/07, 17/09, 67/09, 93/09, 
16/10, 104/10) in  Priloga II Uredbe o notranji organizaciji, sistemizaciji, 
delovnih mestih in nazivih v organih javne uprave in v pravosodnih 
organih (UL RS, št. (Uradni list RS, št. 58/03, 81/03, 109/03, 22/04, 43/04, 
(58/04 - popr.), 138/04, 35/05, 60/05, 72/05, 112/05, 49/06, 140/06, 9/07, 
33/08, 66/08, 88/08, 8/09, 63/09, 73/09, 11/10, 42/20, 82/10). 
 

7. SKLEP: 
      »Občinski svet Občine Oplotnica sprejema Odlok o spremembah Odloka  
      o organizaciji Občinske uprave občine Oplotnica v predloženem      
      besedilu, v 1. obravnavi.« 
 

8. POSTOPEK IN NAČIN SPREJEMANJA: 
- I. obravnava 

Datum:  24. 2. 2012  

Datoteka:       p/občinski svet/občina/2012/odlok o organizaciji občinske uprave1 

 

         MATJAŽ ORTER 
          ŽUPAN  

http://www.mju.gov.si/fileadmin/mju.gov.si/pageuploads/mju_dokumenti/DPJS/Zakonodaja/NPB13-Pravilnik_o_uvrstitvi_delovnih_mest_direktorjev_s_podrocja_javne_uprave.doc
http://www.mju.gov.si/fileadmin/mju.gov.si/pageuploads/mju_dokumenti/DPJS/Zakonodaja/NPB13-Pravilnik_o_uvrstitvi_delovnih_mest_direktorjev_s_podrocja_javne_uprave.doc
http://www.mju.gov.si/fileadmin/mju.gov.si/pageuploads/mju_dokumenti/pdf/UNO_2010_10_18_-_organizacija-precisceno.pdf
http://www.mju.gov.si/fileadmin/mju.gov.si/pageuploads/mju_dokumenti/pdf/UNO_2010_10_18_-_organizacija-precisceno.pdf
http://www.mju.gov.si/fileadmin/mju.gov.si/pageuploads/mju_dokumenti/pdf/UNO_2010_10_18_-_organizacija-precisceno.pdf


 
 
 
 

1. OCENA STANJA IN RAZLOGI ZA SPREJEM SPREMEMB ODLOKA 

Odlok o organizaciji Občinske uprave občine Oplotnica, številka 003-05/1999 z dne 

20. 7. 1999 ureja delovno področje občinske uprave Občine Oplotnica. Navedeni 

člen v 19. členu določa, da mora tajnik občine imeti V. stopnjo izobrazbe, kar pa je v 

neskladju z zakonskimi in podzakonskimi predpisi.  

S spremembami odloka se odpravljajo nekatere tehnične pomanjkljivosti in 

nepravilno navajanje določenih dejstev.  

2. CILJ ODLOKA 
 

Temeljni cilj predloga sprememb odloka je uskladitev odloka z veljavnimi zakonskimi 

in  podzakonskimi predpisi ter uskladitev besedila odloka z dejanskim stanjem.  

 
3. OCENA FINANČNIH POSLEDIC 

 
Ocenjuje se, da sprejem odloka ne ustvarja novih oziroma dodatnih finančnih 
posledic za proračun občine. Plača tajnika/direktorja občinske uprave je bila ţe sedaj 
določena v vrednosti 46 plačnega razreda, napačno je bil poimenovan naziv 
delovnega mesta, stopnja naziva ter drugi, v zvezi z delovnim mestom zahtevani 
pogoji.  

 

4. PREDLOG SPREMEMB ODLOKA ORGANIZACIJE OBČINSKE URPAVE 
OBČINE OPLOTNICA 

1. člen 

V prvem odstavku 5. člena se namesto besedila  »Grajska cesta 1« določi besedilo 
»Goriška cesta 4«.  

2. člen 

Spremeni se peti odstavek 19. člena, tako da se glasi: 

»Tajnik občine mora imeti univerzitetno ali najmanj visoko strokovno izobrazbo s 
specializacijo oziroma magisterijem /druga stopnja/. Uspešno mora imeti opravljen 
strokovni izpit iz Zakona o  splošnem upravnem postopku ter znanja iz upravnega 
vodenja ter upravljanja s kadrovskimi viri . Prav tako mora imeti opravljeno obvezno 
usposabljanje v skladu z Zakonom o javnih usluţbencih (UL RS, št. 63/2007-UPB3, 
65/2008, 69/2008-ZTFI-A, 69/2008-ZZavar-E, 74/2009 Odl.US: U-I-136/07-13).«  

 

3. člen 

Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200763&stevilka=3411
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200865&stevilka=2817
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200869&stevilka=3014
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200869&stevilka=3015
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200974&stevilka=3249


 

 

 

5. OBRAZLOŽITEV 

Pravilnik o uvrstitvi delovnih mest direktorjev s področja javne uprave v plačne 

razrede znotraj razponov plačnih razredov (Uradni list RS, št. 106/05, 20/06, 39/06, 

79/06, 132/06, 47/07, 60/07, 17/09, 67/09, 93/09, 16/10, 104/10) določa uvrstitve 

delovnih mest direktorjev s področja javne uprave v plačne razrede znotraj razponov 

plačnih razredov, določenih v Prilogi II in III Uredbe o plačah direktorjev v javnem 

sektorju. Predmetni pravilnik določa, da se direktor/tajnik Občinske uprave Občine 

Oplotnica, šifra delovnega mesta B017801, šifra PU 76708 uvrsti v 46 plačni razred.  

Priloga II Uredbe o notranji organizaciji, sistemizaciji, delovnih mestih in nazivih v 

organih javne uprave in v pravosodnih organih (UL RS, št. (Uradni list RS, št. 58/03, 

81/03, 109/03, 22/04, 43/04, (58/04 - popr.), 138/04, 35/05, 60/05, 72/05, 112/05, 

49/06, 140/06, 9/07, 33/08, 66/08, 88/08, 8/09, 63/09, 73/09, 11/10, 42/20, 82/10) 

določa, da  tajnik/direktor občinske uprave občine pod 10.000 prebivalcev, opravlja 

delo na poloţaju v stopnji naziva III ali IV.  

Glede na uvrstitev plačnega razreda direktorja/tajnika Občinske uprave Občine 

Oplotnica v plačni razred in glede na stopnjo naziva v skladu z uredbo, lahko tajnik 

Občinske uprave Občine Oplotnica delo na poloţaju opravlja v nazivu Podsekretar, 

stopnja naziva III, zaporedna številka naziva 2 in šifra naziva C027001. Za navedeno 

delovno mesto je predpisana izobrazba Univerzitetna ali najmanj visoka strokovna s 

specializacijo oziroma magisterijem /druga stopnja/, določen je 1. karierni razred ter 

tarifni razred VII/2.  

V skladu z navedenim je potrebno odpraviti nepravilnosti v Odloku o organizaciji 

Občinske uprave Občina Oplotnica, kakor tudi Pravilnik o notranji organizaciji in 

sistemizaciji delovnih mest Občinske uprave Oplotnica ter Katalog delovnih mest kot 

prilogo slednjega.  

Temeljni cilj predloga sprememb odloka je uskladitev odloka z veljavnimi zakonskimi 

in  podzakonskimi predpisi ter uskladitev besedila odloka z dejanskim stanjem.  

Predlog  sprememb in dopolnitev odloka je obravnavala Statutarno pravna komisija, 

ki predlaga občinskemu svetu, da predlagane spremembe in dopolnitve odloka 

sprejme v predlagani obliki. 

 

 

Priloga:  
- Predlog Odloka o spremembah Odloka o organizaciji Občinske uprave občine 
Oplotnica 

 

http://www.mju.gov.si/fileadmin/mju.gov.si/pageuploads/mju_dokumenti/DPJS/Zakonodaja/NPB13-Pravilnik_o_uvrstitvi_delovnih_mest_direktorjev_s_podrocja_javne_uprave.doc
http://www.mju.gov.si/fileadmin/mju.gov.si/pageuploads/mju_dokumenti/DPJS/Zakonodaja/NPB13-Pravilnik_o_uvrstitvi_delovnih_mest_direktorjev_s_podrocja_javne_uprave.doc
http://www.mju.gov.si/fileadmin/mju.gov.si/pageuploads/mju_dokumenti/pdf/UNO_2010_10_18_-_organizacija-precisceno.pdf
http://www.mju.gov.si/fileadmin/mju.gov.si/pageuploads/mju_dokumenti/pdf/UNO_2010_10_18_-_organizacija-precisceno.pdf


 
 
 
 
 

ODLOK O SPREMEMBAH ODLOKA O ORGANIZACIJI OBČINSKE 
URPAVE OBČINE OPLOTNICA 

1. člen 

V prvem odstavku 5. člena se namesto besedila  »Grajska cesta 1« določi besedilo 
»Goriška cesta 4«.  

2. člen 

Spremeni se peti odstavek 19. člena, tako da se glasi: 

»Tajnik občine mora imeti univerzitetno ali najmanj visoko strokovno izobrazbo s 
specializacijo oziroma magisterijem /druga stopnja/. Uspešno mora imeti opravljen 
strokovni izpit iz Zakona o  splošnem upravnem postopku ter znanja iz upravnega 
vodenja ter upravljanja s kadrovskimi viri . Prav tako mora imeti opravljeno obvezno 
usposabljanje v skladu z Zakonom o javnih usluţbencih (UL RS, št. 63/2007-UPB3, 
65/2008, 69/2008-ZTFI-A, 69/2008-ZZavar-E, 74/2009 Odl.US: U-I-136/07-13).«  

3. člen 

Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. 

 

Številka:   

Oplotnica, dne  

                                                                                   Ţupan  
                                                                                   Občine Oplotnica  

                                                                                     Matjaţ Orter 

 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200763&stevilka=3411
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200865&stevilka=2817
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200869&stevilka=3014
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200869&stevilka=3015
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200974&stevilka=3249

