OBdINA VIPAVA

ZupnN

PREDLOG

Datum:25.8.2008
SVETOBdINE VIPAVA
Na podlagi49.in 49.d dlenaZakonaolokalnisamoupravi
(Uradnopredisdeno
besediloZLS-UPB2,IJr.l. RS, st.9412007)
in 16.dlenaStatutaobdineVipava
(ur.l. RS,5t. 5412002,8312002in9112005)
je obdinskisvetobdinevipavina
svoji_redni

seji dne

sprejelnaslednji

odlok o spremembiodloka o organizacijiin delovnempodroiju
obiinske upraveobiine Vipavaskraj5ani
postopek

1. dlen
V_Odloku o organizaciji in delovnempodrodju obdinskeuprave obdine Vipava
(Ur. glasilo 312000)se v 20. dlenu spremeni3. odstavektako, da se na novo
glasi:
>Tajnik obdine je za svoje delo odgovoren Zupanu.Tajnik obdine mora imeti
najmanj univerzitetno izobrazbo ali visoko strokovno izobrazbos specializacijo
oziroma magisterijem. Predpisana izobrazbaje tudi tzobrazba.pridoblj"ru po
Studijskem programu druge stopnje v skladu z zakonom, ki ureja- visoko
Solstvo.<<
2. dlen
Ta odlok zadneveljati dan po objavi v uradnem ristu RS.
Stevilka:
Datum:

Zuplx
Mag. fvan Princes, dr.vet.med.

ObrazloLitev:
V mesecu juhlu je in5pektorica za sistem javnih usluZbencev opravila
in5pekcijskinadzor v obdinskiupravi obdineVipava in ugotovila, da je dolodilo
glede zahtevane tzobrazbe za tajnika obdine v Odloku o organizaclji in
delovnem podrodju obdinskeuprave obdine Vipava v nasprotju z dolodili 87.
dlena Zakona o javnih usluZbencih,ki predpisuje izobrazbo zatradni5ke nazive.

Y zvezi z navedenimje pripravljen predlog Odloka o spremembiodloka o
organizacijiin delovnempodrodjuobdinskeupraveobdinevipava.
Prvi odstavek87. dlenazakonao javnih usluZbencihdoloda:
>Predpisanatzobrazbaza nazive prvega kariernega razredaje univerzitetna
rzobrazbaali visoka strokovnaizobrazbas specializacrjooziroma magisterijem;
predpisana izobrazbaza nazive prvega kariemega razredaje tudi rzobrazba,
pridobljenapo Studijskemprogramudiuge stopnjev skladuz zakonom,ki ureja
visoko Solstvo.<
Besedilosedajveljavnega20.dlenaOdlokao organizacijiin delovnempodrodju
obdinskeupraveobdineVipava se glasi:

20. Clen
Obiinsko upravo neposredno vodi tajnik
obiine, ki ga imenuje in razre5ujeZupan.
Tajnik obiine:
- neposrednovodi obiinsko upravo, organizira
in
koordinira delo delavcev v obdinski upravi in
jim nudi strokovnopomoi, razporejadelomed
delavce v obiinski upravi in skrbi za delovno
disciplino,
- izdaja odlodbe v upravnem postopku na prvi
stopnji,
- opravlja najzahtevnejSenaloge obdinskeuprave
in vodi ter sodeluje v najzahtevnej5ihprojektnih skupinahv obiini,
- skrbi za zakonito, uiinkovito in smotrno
opravljanje nalog obiinske uprave,
- opravlja druge naloge po nalogu Zupana.
Tajnik obcine lahko izdaja odloibe in druge
akte, ki se nanaiajo na uresniievanje pravic,
obveznostiin odgovornostiiz delovneganzmeqa
delavcev obiinske uprave, ee ga Lupan za to
pooblasti.
Tajnik obiine je za svoje delo odgovoren
Zupanu,talnik obcine ima najmanj VI. stopnjo
strokovneizobrazbe.
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