Na podlagi 29. in 49. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2,
76/08, 79/09 in 51/10) ter 16. in 51. člena Statuta Občine Cerkno (Uradni list RS, št. 112/07)
je Občinski svet Občine Cerkno na 5. redni seji dne 28.9.2011 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah Odloka o organizaciji in delovnem področju Občinske
uprave Občine Cerkno

1. člen
V Odloku o organizaciji in delovnem področju Občinske uprave Občine Cerkno (Uradni list
RS, št. 44/00) se v celotnem besedilu odloka besedna zveza »tajnik občine« nadomesti z
»direktorjem občinske uprave« in beseda »delavec« z »javnim uslužbencem« v ustrezni
obliki.
2. člen
V 5. členu se beseda »Platiševa« nadomesti z »Bevkova ulica«.
3. člen
V deseti alinei 13. člena se črta besedna zveza »razen za KS Cerkno«.
4. člen
15. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Občinsko upravo neposredno vodi direktor občinske uprave, ki je za svoje delo ter delo
občinske uprave odgovoren županu.
Direktorja občinske uprave imenuje in razrešuje župan. Direktor občinske uprave se imenuje
za dobo petih let. Izpolnjevati mora pogoje za imenovanje v naziv po zakonu, ki ureja položaj
javnih uslužbencev.
Direktor občinske uprave:
– vodi in usklajuje delo občinske uprave,
– skrbi za zakonito, dosledno, učinkovito in smotrno opravljanje nalog občinske uprave,
– izdaja odločbe v upravnem postopku na prvi stopnji ali za to pooblasti drugega javnega
uslužbenca občinske uprave,
– opravlja najzahtevnejše naloge občinske uprave in sodeluje v projektnih skupinah v občini,
– opravlja druge organizacijske naloge v zvezi z delovanjem občinske uprave ter skrbi za
sodelovanje z drugimi organi,
– predlaga županu sprejem določenih odločitev,
– opravlja druge naloge, določene s predpisi občine ter po odredbah župana.«
5. člen
V 16. členu se besedna zveza »s pravilnikom« nadomesti »z aktom«.

6. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
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