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           9.2 
Občinski svet Občine Cerkno 
 
 
 

ZADEVA: Predlog občinskemu svetu za spremembe in dopolnitve Odloka o organizaciji in 
delovnem področju občinske uprave Občine Cerkno 
 
PRIPRAVIL: Občinska uprava Občine Cerkno 

POROČEVALEC: mag. Oton Lahajnar, direktor občinske uprave 

PREDLAGATELJ: Gašper Uršič, župan 

PREDLOG SKLEPA:  

»Občinski svet Občine Cerkno sprejme spremembo 5. člena Odloka o organizaciji in delovnem področju 

občinske uprave Občine Cerkno v hitrem postopku. 5. člen se po novem glasi: 

»Za opravljanje nalog občinske uprave se v Občini Cerkno ustanovi enovit organ: Občinska uprava občine 
Cerkno, s sedežem v Cerknem, Bevkova ulica 9 (v nadaljnjem besedilu: občinska uprava). 
V občinski upravi se za posamezna področja in naloge organizirajo naslednje službe: 
–  vodstvo občinske uprave 
– služba za gospodarstvo, okolje in prostor z režijskim obratom, 
– služba za družbene dejavnosti, 
– finančno računovodska služba. 
Občinska uprava zagotavlja: 
– strokovno, učinkovito in racionalno izvrševanje nalog občinske uprave, 
– zakonito, pravočasno in učinkovito uresničevanje pravic, interesov in obveznosti strank in drugih 
udeležencev v postopkih, 
– učinkovito sodelovanje z drugimi institucijami.« 
 

OBRAZLOŽITEV: 

Obstoječi Odlok o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Cerkno v 5. členu navaja med 

drugim službe znotraj občinske uprave, ki vsebinsko ne ustrezajo najbolj dejanskemu stanju in potrebam. Za 

potrebe sprejema nove sistemizacije delovnih mest v občinski upravi, ki je v pristojnosti župana, je potrebno 

spremeniti 5. člen obravnavanega odloka tako, da ta združi področje dela gospodarstva s kmetijstvom in 

turizmom s področjem okolja in prostora ter režijskega obrata. Tako bi bili trije zaposleni na okolju in prostoru 

skupaj z dvema zaposlenima v režijskem obratu (plus trenutno z enim za določen čas) združeni v eni službi, ki 

bi se poimenovala »Služba za gospodarstvo, okolje in prostor z režijskim obratom.« Namreč zaposleni, ki 

pokriva del kmetijstva in turizma skupaj z vodooskrbo in upravljanjem z odpadnimi vodami, bi bil v isti službi 

kot zaposlena na okolju in prostoru, ki pa formalno spadata v službo za gospodarstvo in gospodarske javne 

službe z režijskim obratom, saj so vsi trije na delovnem področju okolja in prostora. Prav tako so zaposleni na 



režijskem obratu neločljivo povezani z vodooskrbo, upravljanjem z odpadnimi vodami, kot tudi z javnimi 

površinami (cestami, trgi, pločniki, zelenicami, zbirnim centrom, …). Zato je združitev vseh navedenih 

sodelavcev v eno službo vsebinsko logična, saj med seboj tudi neposredno sodelujejo. 

Da pa pri spremembah sistemizacije delovnih mest ne bi bili vsakokrat omejeni z obravnavanim Odlokom, 

predlagamo, da v tem odloku ni definiranih služb znotraj občinske uprave, ampak bi se te določile z vsakokrat 

sprejeto sistemizacijo delovnih mest v občinski upravi. 

Na osnovi tega predlagamo, da se spremeni 5. člen Odloka o organizaciji in delovnem področju občinske 

uprave Občine Cerkno (s predlaganimi spremembami besedila): 

 

 
»Za opravljanje nalog občinske uprave se v Občini Cerkno ustanovi enovit organ: Občinska uprava občine 
Cerkno, s sedežem v Cerknem, Bevkova ulica 9 (v nadaljnjem besedilu: občinska uprava). 
V občinski upravi se za posamezna področja in naloge organizirajo naslednje službe: 
–  vodstvo občinske uprave 
– služba za gospodarstvo, okolje in prostor z režijskim obratom, 
– služba za družbene dejavnosti, 
– finančno računovodska služba. 
Občinska uprava zagotavlja: 
– strokovno, učinkovito in racionalno izvrševanje nalog občinske uprave, 
– zakonito, pravočasno in učinkovito uresničevanje pravic, interesov in obveznosti strank in drugih 
udeležencev v postopkih, 
– učinkovito sodelovanje z drugimi institucijami.« 
 
 
Pripravil: O. Lahajnar       Gašper Uršič l. r., župan 
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