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ZADEVA: Predlog za sprejem in obrazloiitev predloga novega odloka o
organizaciji in delovnem podroiju obiinske uprave obiine Rogaiovci

a. PRAVNA PODLAGA
o Zakon o tokatni samoupravi (Uradni tist RS, it. 94107 - uradno preiiSieno besedito, l6tOg,

79109,51110, 40112 - ZUJF, 14t15 - ZUUJFO, 11t19 - ZSPDSLS-1 ,3ot1g, 61t20 - ZIUZEO}-
A in 80/20 - Z|UOOpE; v nadatjevanju: ZLS),

o Statut Obtine Rogaiovci (Uradno gtasito stovenskih obtin, it. 29l1g).

b. RAZLOGI ZA SPREJEM

Zdaj vetjavni odtok o organizaciji in detovnem podroiju obtinske uprave obiine Rogaiovci (Uradni
list RS, 5t. ttAlOa; v nadatjevanju: odtok) je bit sprejet dne 5. 12. ZOOL, objavtjen je bit v Uradnem
tistu RS dne 15. 12- 2008. vetjati je pritet petnajsti dan po objavi v Uradnem tistu RS. odtok do danes
ni biI spremenjen.

v vmesnem obdobju do danes je odtok, zaradi sprememb zakonodaje s podrotja tokatne samouprave
in drugih podroiij, predvsem detovnopravne ter ustuZbenske zakonodaje, pa t;di sprememb sptoinih
aktov obtine, postal detno zastaret ter pomanjktjiv in je zato postedidno potreben prenove. S
sprejemom novega odtoka se bo zagotovita sktadnost z drugimi sptoinimi akti obtine in vetjavnimi
predpisi.

v nadatjevanju podajamo obraztoiitev h ktjuinim tlenom novega odtoka.

C. OBRAZLOZTTEV

K 9. dlenu
Do[otita, vezana na organiziranost Obiinske uprave obiine Rogaiovci, dotoiajo, da ima obtinska
uprava nesamostojno notranjo organizacijsko enoto Reiijski obrat, katerega status, organizacijo in
detovno podrotje ureja poseben odtok. Podrobnejia notranja organizacija obiinske uprave se dototi
v aktu o notranji organizaciji in sistemizaciji detovnih mest, ki ga v sktadu s 50. itenom ZLS sprejme
iupan. Notranja organizacija mora biti obtikovana sktadno s kvatitativnimi meriti, ki so dotoieni v g.
ttenu novega odtoka.

K 10. Elenu
obdinski svet lahko na predtog iupana odtodi, da se z drugo obiino ati z drugimi obtinami ustanovi
skupna obiinska uprava. organizacija in deto skupne obtinske uprave se dototi z odtokom o
ustanovitvi, ki ga na skupen predtog iupanov sprejmejo obiinski sveti obiin.

Zagotavtjanje izvrievanja natog na podroiju inipekcijskega nadzorstva in obdinskega redarstva,
strokovnih natog na podrotju urejanja prostora, katerih izvajanje je po dotoiitih zakonov, ki urejajoprostor, v pristojnosti obiin, ter natoge obiinskega urbanista, kot jih dotoia zakon, se ie izvaJa v



okviru organa skupne obdinske uprave, katerega organizacija in detovanje je urejeno s posebnim
odlokom, kar je opredetjeno tudi v 11. in 25. dtenu n-vega odtoka.

K I l. dlenu
eten opredetjuje podrodja deta, ki jih obtinska uprava izvaja v okviru izvirnih natog obdine, ki jihobdinska uprava mora izvajati. Nov odtok v 24. itenu napotuje na statut obiine Rogaiovci gtede
opredetitve izvirnih natog' obiinska uprava izvaja tudi druge naloge iz pristojnosti obiine.

K 14. ilenu
skladno 249'd dtenom ZLS je potrebno s sptoinim aktom o organizaciji in detovnem podrodju organovobtinske uprave dotoiiti izobrazbo direktorja obiinske ,pruJ" oz. tajnika obiine. v nadatjevanju jepotrebno upostevati tudi zakon o javnih ustuibencih (Uradni tist RS, \t.63/07 - upB3 in nastednji) terUredbo o notranji organizaciji, sistemizaciji, detovnih mestih in nazivih v organih javne uprave in vpravosodnih organih (uradni tist RS, 5t. 58/03 in nastednji), ki je podzakonski predpis Zakona o javnih
usluibencih in v pritogi il dotoia uradniike potoiaje.

Za uprave lokatnih skupnosti je v pritogi ll navedene uredbe dototeno, da je detovno mesto na potoiajudirektor obtinske uprave, ki tahko svoje deto v obiinski upravi obtine, katere itevito prebivatcev jemanjie od 10.000, opravtja v nazivu tretje ati ietrte stopnje.

v novem odtoku se navede, da so direktorju obiinske uprave pravice in obveznosti dotoEene na podtagi

;l'Jff'jlre 
stopnje, 'Podsekretar*, za kar je potrebno imeti doseieno najmanj nastednjo stopnjo

speciatizacija po visokoiotski izobrazbi (prej5nja),
visokoiolska univerzitetna izobrazba (prejinja ),
magistrska izobrazba (druga botonjska stopnja).

Naziv tretje stopnje je, sktadno s 85. itenom Zakona o javnih usluibencih, naziv podsekretar, in sicergre za naziv prvega kariernega razreda. sktadno s prvim odstavkom g7. Etena Zakona o javnihustuibencih je predpisana izobrazba za nazive prvega kariernega razreda: univerzitetna izobrazba ativisoka strokovna izobrazba s speciatizacijo oziroma magisterijem, pa tudi izobrazba, pridobtjena poStudijskem programu druge stopnje v sttidu zzakonomi ti urela visoko iotstvo.

Gtede na zahtevnost in naravo deta ter Stevito javnih ustuibencev je primerno, da se za delovno mestodirektorja obiinske uprave navede, da se pravice in obveznosti dototijo iz naziva tretje stopnje,.Podsekretar..

K 15. dlenu
Sistemizacijo detovnih mest v obiinski upravi dotoii iupan v aktu, ki ureja sistemizacijo detovnih mestv obtinski upravi, kar je sktadno s 50. itenom ZLS.

K 24. dlenu
v tem itenu je opravtjen sktic na Statut obdine Rogaiovci (Uradno gtasito stovenskih obiin, !t. 29l1g),ki v 9. dtenu podrobneje navaja izvirne naloge, tilin ouiina opravtja.

V tem ftenu je dotoieno tudi, da se opravtjanje natog podrobneje opredeti v aktu, ki ureja notranjoorganizacijo in sistemizacijo detovnih mest, in sicer v okviru det in natog posameznega detovnegamesta.
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K 28. dlenu
sktadno s predpisi se mora zagotoviti detovanje notranje revizije, katere izvajanje novi odtok prenaia
izven organa obiinske uprave, in sicer se natoge notranjega revizorja s pogodbo poverijo zunanjemuizvajatcu, kar zagotavtja potno neodvisnost in veijo strot<ovnost notranje revizije.

K 29. ilenu
Zupan obdine Rogaiovci mora v roku 60 dni po uvetjavitvi tega odtoka usktaditi oz. po potrebi sprejetinov spto5ni akt, ki ureja notranjo organizacijo in sistemizaclio detovnih mest v obtinski upravi obiineRogaSovci, ki bo v sktadu z novim odtokom in veljavno zakonodajo. v enakem roku po uvetjavitvi
novega odloka se morajo usktaditi tudi vsi ostati akti obEine Rogaiovci.

K 3O. dlenu
Z uveljavitvijo novega odtoka preneha vetjati odtok o organizaciji in delovnem podroiju obiinske
uprave Obtine RogaSovci (Uradni tist RS, it. 11gl0g).

K 31. dlenu
Novi odtok stopi v vetjavo osmi dan po objavi v Uradnem gtasitu stovenskih obiin.

d. PREDLOG

Na podtagi navedenega predtagam obtinskemu svetu obtine RogaSovci, da besedito novega odtokaobravnava in sprejme.

Edvard Mihalii
iupan

PRILOGA:

Besedilo novega odloka o organizaciji in delovnem podroiju obdnske uprave obiine Rogaiovci.



Na podtagi 29' in 49. itena Zakona o tokatni samoupravi (Uradni tist RS, at. 94/07 - uradno prediitenobesedilo,T6/08,79/09,51/10,4ot12-zuJF,14t15-zuuJFo, 11r1g-zspDsls-1,30/1g,61r20-zruzEop-
A in 80i 20 - zluooPE) ter drugega odstavka 13. itena Statuta obtine Rogaiovci (Uradno gtasito stovenskihobfin, it' 29/18), je obtinski svet obdine Rogaiovci na predtogirpunu nu . redni seji dne sprejet

ODLOK
o organizaciji in delovnem podroiju
ObEinske uprave Obiine Rogalovci

r. SPLOSNE OOLOese

1. Elen

s tem odtokom se dotoEa organizacija in delovno podroije obiinske uprave obtine Roga5ovci (vnadatjevanju: obEinska uprava) ter urejajo druga vpraianla v zvezi z detovanjem obiinske uprave.

v tem odloku uporabtjeniizrazi, pisani v moiki stovniini obtiki, so uporabtjeni kot nevtratni za moike inienske.

obiinska uprava opravtja na delovnih podroijih, dotoienih s tem odlokom, upravne, strokovne,pospe5evatne in razvojne natoge ter natoge v z.rezi z zagotavljanjem javnih stuib iz obiinske pristojnostiter druge natoge v okviru zakonskih pravic in dotinosti obErnu.-

Zadeve iz lastne pristojnosti in iz prenesene driavne pristojnosti opravtja obiinska uprava pod pogoji in nanaiin, ki je dotoien z zakonom, statutom obiine nogaiovci in , t"i, odrokom.

obEinska uprava je gtede izvr5evanja odtoiitev obEinskega sveta odgovorna obdinskemu svetu, v zadevah,ki jih nanjo prenese driava, pa tudi pristojnemu ministrstvu.

2. dlen

3. Elen

4. Elen

obEinska uprava v okviru pravic in dotinosti obdine izvaja zakone, odloke ter druge spto5ne in posamiineakte' odtota s posamidnimi akti o upravnih stvareh iz lastne pristojnosti in iz prenesene driavnepristojnosti, pripravtja predtoge sptoinih in posamiinih aktov obEine, spremtja stanje in <taje pobude zareSevanje vpraianj na podrodjih, za katera je ustanovtjena ter odgovarja za stanje na teh podrodjih, inopravtja druga strokovna in administrativna deta za obdinski svet, iupina, nadzorni odbor, komisije inodbore obtinskega sveta ter druga detovna tetesa.

obiinska uprava sodeluje v zadevah lokatnega pomena z oijimi tokatnimi skupnostmi, javnimi zavodi,gospodarskimi javnimi stuibami, druitvi in drugimi organizaciiami ter ,.got"rii" uresnidevanje pravic,potreb in interesov obdanov.

Pri opravljanju svojih nalog obiinska uprava tahko sodetuje z obdinskimi upravami drugih obiin, nosilcijavnih pooblastit, driavnimi organi, zavodi, podjetji ter drugimi organizacijami z izmenjavo mnenj inizkuienj, dotoEenih podatkov ter obvestil in preko skupnih detovnih tetes ter nudi potrebno pravno instrokovno pomoi oZjim lokatnim skupnostim.

obiinska uprava tahko v sogtasju z iupanom naroti izvajanje nekaterih strokovnih nalog v sktadu z zakonipri zunanjih organizacijah in posameznikih.



Za natoge, ki zahtevajo posebno proudevanje ali posebno strokovnost in jih javni ustuZbenci obiinske
uprave ne morejo opraviti sami, tahko iupan ustanovi detovno ati projektno skupino ter sktene pogodbo z
ustreznimi izvajatci natog.

Z aktom o ustanovitvi projektne skupine se dotoii njena sestava, vodja delovne skupine, poobtastila,pristojnosti, natoge, roki za izvedbo nalog, sredstva in drugi pogoji za njeno delo.

Za natoge v obEinski upravi, ki zahtevajo sodetovanje vet javnih usluibencev oziroma sodelovanje javnih
ustuibencev raztidnih strok in stopenj znanja lz raztiEnlh detovnin podroiij obdinske uprave, tahko iupan s
sktepom ustanovi delovne in projektne skupine ati druge obtike sodetovanja.

Z aktom o ustanovitvi iupan dotoii sestavo detovne ati projektne skupine, vodjo detovne skupine,poobtastita, pristojnosti, naloge, roke za izvedbo natog, sredstru in drrg" pogoje za njeno deto.

5. ilen

6. Elen

obiinska uprava mora organizirati opravtjanje svojega dela tako, da bo obdanom omogoteno, da v Eim
kraj5em dasu in na najbotj kakovosten naiin uvetjavtjajo svoje pravice ter pravne koristi.

7. Elen

II. ORGANIZACIJA OBEINSKE UPRAVE

8. ilen

Organizacija obdinske uprave mora biti pritagojena postanstvu in natogam obdinske uprave ter procesom,
ki potekajo v obdinski upravi

Organizacija obiinske uprave mora zagotavtjati :

- strokovno, uEinkovito, racionatno in usktajeno izvrlevanje natog,
- smotrno organizacijo in vodenje deta v upravi,

koordinirano opravtjanje natog in uiinkovito opravljanje projektnih natog,
- udinkovit notranji nadzor nad opravljanjem natog in vrednotenje kvatitete opravtjenih natog,
- usmerjenost obdinske uprave k uporabnikom njenih storitev ter
- udinkovito sodetovanje z drugimi organi in institucijami.

Deto obtinske uprave je javno. o detu obiinske uprave obveliata javnost iupan in direktor obdinske uprave,po njunem pooblastitu pa tahko tudi drugi javni ustuibenci obiinike uprave iz svojega detovnega podrodja.

Javnost dela se zagotavtja s poiitjanjem gradiv za seje obiinskega sveta predstavnikom sredstev javnega
obveldanja, predstavnikom potitidnih strank in predsednikom svetov krajevnih skupnosti, de te obstajajo,
z uradnimi sporoEiti za javnost, z zagotavtjanjem moinosti, da so na javnih sejah obiinskih organov navzodizainteresirani obiani in predstavniki sredstev javnega obve5ianja, posredovanjem informacij javnega
znaiaja v svetovni sptet v sktadu z vetjavno zakonodajo, novinarskimi konferencami, okrogtimi mizami in zdrugimi oblikami sodelovanja s predstavniki sredstev javnega obvelianja ter na druge ustrezne nadine, kiomogoiajo obianom in 5ir5i javnosti, da se seznani z detom obEinske uprave.

obtinska uprava oziroma njeni javni ustuibenci morajo varovati tajnost podatkov, ki so z zakonom atidrugimi predpisi dotoieni kot osebna, driavna ati uradna tajnost.



Za opravtjanje natog obiinske uprave se v Obdini RogaSovci ustanovi organ ObEinska uprava ObdineRogaSovci, s sedeiem: sveti Jurij 13, 9262 Rogaiovci, in z uradnim etektronskim nastovomobci na. rogasovci@siol. net.

obEinsko upravo vodi direktor obEinske uprave, usmerja in nadzoruje pa jo iupan.

Znotraj obiinske uprave se organizira nesamostojna notranja organizacijska enota Reiijski obrat, kateregastatus' organizacijo in delovno podroEje ureja poseben odtok. podrobnejia notranja organizacija obdinskeuprave se dotofi v aktu o notranji organizaciji in sistemizaciji detovnih mest.

f . ilen

10. dlen

11. Elen

V okviru obdinske uprave se izvajajo natoge na podrotju:
- sploinih in kadrovskih zadev,
- normativno-pravnih in upravnih zadev,
- javnih financ,

- gospodarskihdejavnosti,

- negospodarskih (druibenih) dejavnosti,
- varstva okotja in urejanja prostora.

ObEinska uprava opravtja tudi druge natoge iz pristojnosti obiine.

Zagotavljanje izvrlevanja natog na podrotju in5pekcijskega nadzorstva in obiinskega redarstva, strokovnihnatog na podroiju urejanja prostora, katerih izva;an;e ie po ootoritin zakonov, ki urejajo prostor, vpristojnosti obEin, ter naloge obdinskega urbanista, kot jih dotoda zakon, obtina Rogaiovci izvaja v okviruorgana skupne obEinske uprave, katerega organizacija in detovanje je urejeno s posebnim odlokom.

12. ilen

obdinski svet lahko na predtog iupana odtodi, da se z drugo obEino ati z drugimi obiinami ustanovi organskupne obdinske uprave.

organizacija in deto skupne obiinske uprave se dotoii z odlokom o ustanovitvi, ki ga na skupen predtogiupanov sprejmejo obiinski sveti obEin ustanovitetjic.

Javne usluibence v obiinski upravi imenuje in razreiuje v naziv iupan, za svoje deto so odgovorni iupanuin direktorju obdinske uprave.

Javni ustuibenci obrinske uprave opravtjajo natoge, doloiene z zakoni, statutom, drugimi predpisi innotranjimi akti obtine in po navoditih predstojnika ter direktorja obdinske uprave.

13. ilen

Predstojnik obrinske uprave je iupan, ki predstavtja in zastopa obiino ter nadzoruje in usmerja obdinskoupravo.

V iasu odsotnosti ati zadrianosti iupana ga nadomeiia podiupan.

";*ntl:l*t" 
opravtja podiupan tekoie natoge iz pristojnosti iupana in tiste natoge, za katere ga

I



14. ilen

Deto obtinske uprave neposredno vodi direktor obdinske uprave, ki ga imenuje in razreiuje iupan

Mandat direktorja obEinske uprave traja 5 tet.

Direktor obiinske uprave opravtja naslednje naloge:
- neposredno vodi obdinsko upravo,

- organizira in koordinira deto javnih usluibencev v obEinski upravi in jim nudi strokovno pomoE,
razporeja delo med zapostene v obEinski upravi ter skrbi za detovno disciplino,

- nadzira izvajanje kadrovskega postovanja po poobtastilu iupana,
- izdaja odtoEbe v upravnem postopku na prvi stopnji,
- opravtja najzahtevnej5e natoge obiinske uprave in vodi ter sodetuje v najzahtevnejiih projektnih

skupinah v obEini,

- skrbi za zakonito, uiinkovito in smotrno opravtjanje natog obiinske uprave,
- opravtja druge natoge po nalogu iupana.

Direktorju obdinske uprave se pravice in obveznosti dototijo iz naziva tretje stopnje, .podsekretar-, za karje potrebno imeti doseieno najmanj nastednjo stopnjo izobrazbe:
- specializacija po visokoiotski izobrazbi (prejinja),
- visoko5olska univerzitetna izobrazba (prejinja),
- magistrska izobrazba (druga botonjska stopnja).

iupan tahko poobtasti direktorja obEinske uprave za podpisovanje dotodenih aktov postovanja.

Direktor obdinske uprave je za svoje deto odgovoren iupanu.

15. Elen

sistemizacijo detovnih mest v obiinski upravi dotoii iupan v aktu, ki ureja sistemizacijo detovnih mest v
obEinski upravi.

o imenovanju oziroma sktenitvi detovnega razmerja zaposlenih v obdinski upravi odtota iupan oziroma po
njegovem poobtastitu direktor obiinske uprave.

16. ilen

Zaposteni v obtinski upravi so upraviieni do ptaie v sktadu z zakonom, ki ureja ptaie v javnem sektorju,
drugimi predpisi ter aktom o sistemizaciji detovnih mest v obdinski upravi.

17. Elen

18. Elen

o upravnih stvareh iz obtinske pristojnosti odtoia na prvi stopnji obEinska uprava, na drugi stopnji pa
iupan, ie ni z zakonom drugade dotoieno.

o pritoibah zoper odloibe organa skupne obtinske uprave odtoia iupan obiine, v katere krajevnopristojnost zadeva spada, de zakon ne dotota drugaie.

Posamidne akte o upravnih stvareh iz tastne pristojnosti obdine izdaja direktor obEinske uprave, popoobtastitu iupana. zupan tahko poobtasti tudi druge uradne osebe obdinske uprave, ki izpotnjujejo
zakonske pogoje za odtoianje v upravnih zadevah.



osebe iz prejinjega odstavka odtotajo tudi o upravnih zadevah iz prenesene driavne pristojnosti, ie ni zzakonom drugate dototeno.

19. ilen

V upravnem postopku o upravnih zadevah iz obdinske pristojnosti in prenesene driavne pristojnosti
odtorajo uradne osebe po zakonu, ki ureja sptoini upravni postopet< in po posebnih postopkih dotoienih zzakonom.

20. Elen

Direktor obdinske uprave skrbi in je odgovoren za dostedno izvajanje zakona, ki ureja sptoini upravnipostopek in drugih predpisov o upravnem postopku ter zagotavtja vodenje evidence o upravnih stvareh vsktadu s predpisi.

21. ilen

o upravnih zadevah iz obdinske izvirne pristojnosti tahko odtoia samo uradna oseba, ki je poobtaiiena zaopravtjanje teh zadev in izpotnjuje pogoje v sktadu z uredbo, ki ureja izobrazbo in strokovni izpit zavodenje in odtoianje v upravnem postopku ter ima opravtjen stiokovni izpit iz upravnega postopka.

Administrativna deta v organih in stuibah obEine tahko opravtjajo javni ustuibenci na strokovno-tehnidnihdetovnih mestih.

22. ilen

o pritoibah zoper posamiEne akte o upravnih zadevah iz obEinske izvirne pristojnosti odtoda iupan.

o pritoibah zoper posamidne akte o upravnih zadevah, ki jih v zadevah iz prenesene driavne pristojnostina prvi stopnji izdaja obiinska uprava, odtoia driavni orgun dotoE"n z zakonom.

23. Elen

o iztoditvi zapostenega v obiinski upravi odtoia direktor obEinske uprave, ki v primeru iztoditve javnegausluibenca o zadevi tudi odtodi.

o iztoditvi direktorja obiinske uprave ati iupana odtoia obiinski svet, ki v primeru iztotitve o zadevi tudiodtoti.

v sporih o pristojnosti (kompetentni spor) med organi obtinske uprave odtoda iupan.

III. DELOVNO PODROEJE OBEINSKE UPRAVE

24. ilen

obtina opravtja izvirne natoge na podtagi zakona. lzvirne naloge, ki jih obdina Rogalovci opravlja, sodolotene v statutu obiine Roga5ovci (Uradno gtasito stovenskih obain, it. zgtlgl.

Podrobneje se [ahko opravtjanje natog opredeti v okviru akta, ki ureja notranjo organizacijo in sistemizacijo
delovnih mest, in sicer v okviru del in natog posameznega delovnega mesta.

i



25. ilen

Natoge obdinske inlpekcije, natoge obiinskega redarstva ter vodenja in odtoEanja o prekrikih pri izvajanju
nadzora nad predpisi obEine, strokovnih natog na podroiju urejanja prostora, katerih izvajanje je po
dotoditih zakonov, ki urejajo prostor, v pristojnosti obEin, ter natoge obEinskega urbanista, kot jih dotoEa
zakon, se opravljajo preko organa skupne obdinske uprave.

S posebnim aktom (odtokom) je dotoieno delovno podroEje, notranja organizacija, vodenje ter
zagotavljanje sredstev in drugih pogojev za deto organa skupne obEinske uprave, vse v sktadu z zakonom,
s podzakonskimi predpisi in predpisi obdin ustanovitetjic.

26. ilen

Posamezno natogo obiinske uprave, ki je dotoEena z zakonom, statutom in s tem odtokom, opravi tisti javni
ustuibenec, v katerega delovno podrodje natoga spada po vsebini ati na podtagi akta o sistemizaciji. 3" r;
natoga takina, da po svoji naravi ne spada v detovno podroEje nobenega od javnih ustuibencev obdinske
uprave, jo opravi javni ustuibenec, ki ga dotodi direktor obiinske uprave. Za svoje deto so javni ustuibenci
obtinske uprave odgovorni iupanu in direktorju obtinske uprave, disciptinsko in od5kodninsko pa iupanu.

Obiinska uprava je dotina s premiinim in nepremiEnim premoienjem obiine ravnati kot dober gospodar.

27. ilen

V obtinski upravi se tahko kot posvetovatno teto Zupana in direktorja obtikuje kolegij, ki obravnava
pomembnejia vpraianja z detovnega podroEja obiinske uprave. Sestavo kotegija dotoEi gtede na
obravnavano probtematiko iupan. Kotegij sklicuje iupan ati direktor obiinske uprave, po potrebi.

28. ilen

V obiinski upravi se v sktadu s predpisi zagotovi detovanje notranje revizije. Natoge notranje revizije se
izvajajo izven organa obEinske uprave, in sicer se naloge notranjega revizorja s pogodbo poverijo
zunanjemu izvajatcu.

Notranja revizija in notranje revidiranje zajema neodvisno in nepristransko naknadno preverjanje
poslovanja ter svetovanje, namenjeno izbotjianju postovanja. Notranja revizija s sistematiinim in
disciptiniranim pristopom za vrednotenje in izbotjlanje uiinkovitosti obvtadovanja tveganj, kontrol in
postopkov vodenja pomaga organizaciji pri doseganju njenih citjev.

IV. PREHODNE IN KONENE DOLOCBE

29. ilen

Zupan ObEine RogaSovci mora v roku 50 dni po uvetjavitvi tega odtoka usktaditi sptoini akt, ki ureja notranjo
organizacijo in sistemizacijo delovnih mest v ObEinski upravi Obiine Rogaiovci, s tem odlokom in vetjavno
zakonodajo.

S tem odtokom se v roku 60 dni po uvetjavitvi usktadijo tudi vsi ostati akti Obdine Rogaiovci.

30. ilen

Z uvetjavitvijo tega odtoka se razveljavi odtok o organizaciji in delovnem podrodju obdinske uprave obtine
Roga5ovci (Uradni tist RS, 5t. 118/08).



31. ilen

Ta odtok priine vetjati osmi dan po objavi v Uradnem gtasitu stovenskih obdin

Stevitka:
Datum:

Edvard Mihalii
iupan Obiine Roga5ovci
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