Na podlagi drugega odstavka 49. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št.
94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF in 14/15 –
ZUUJFO) in 19. ter 41. člena Statuta Mestne občine Nova Gorica (Uradni list RS, št.
13/12) je Mestni svet Mestne občine Nova Gorica na seji dne 17. novembra 2016 sprejel
ODLOK
o spremembah in dopolnitvah Odloka o organizaciji in delovnem področju
občinske uprave Mestne občine Nova Gorica
1. člen
V Odloku o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Mestne občine Nova
Gorica (Uradni list RS, št. 109/11) se v drugem odstavku 1. člena beseda »odličnost«
nadomesti z besedo »odličnosti«.
2. člen
V prvem odstavku 7. člena se prvi stavek spremeni tako, da se na novo glasi:
»Delo občinske uprave neposredno vodi direktor občinske uprave, ki ga imenuje in
razrešuje župan.«.
V prvi in tretji alineji drugega odstavka 7. člena se besedna zveza »organizacijska enota«
nadomesti z besedno zvezo »temeljna organizacijska enota« v ustreznem sklonu in
številu.
V četrti alineji drugega odstavka 7. člena se beseda »načelnikov« nadomesti z besedno
zvezo »vodij temeljnih organizacijskih enot«.
Sedma alineja drugega odstavka 7. člena se spremeni tako, da se na novo glasi:
»opravlja druge naloge v skladu s predpisi, navodili ter pooblastili župana.«.
Črta se peta alineja drugega odstavka 7. člena.
V tretjem odstavku 7. člena se besedna zveza »notranjih organizacijskih enot« nadomesti
z besedno zvezo »temeljnih organizacijskih enot«.
3. člen
V 8. členu se beseda »notranjih« nadomesti z besedo »temeljnih«.
Za prvim odstavkom 8. člena se dodata drugi in tretji odstavek, ki se glasita:
»Za učinkovitejše izvajanje nalog z delovnega področja občinske uprave se, s
Pravilnikom o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest, lahko znotraj temeljnih
organizacijskih enot ustanovijo notranje organizacijske enote, in sicer: služba, pisarna.
Lahko pa se oblikujejo notranje organizacijske enote tudi z drugačnimi nazivi, če to bolj
ustreza naravi njihovih nalog.
Pravilnik o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest sprejme župan.«.
4. člen
V 9. členu se črta osma alineja.

5. člen
V prvi alineji 13. člena se besedna zveza »notranjih organizacijskih enot« nadomesti z
besedno zvezo »temeljnih organizacijskih enot«.
6. člen
14. člen se spremeni tako, da se na novo glasi:
»Temeljno organizacijsko enoto vodi vodja temeljne organizacijske enote. Urad direktorja
vodi direktor občinske uprave neposredno.
Notranjo organizacijsko enoto znotraj temeljne organizacijske enote vodi vodja notranje
organizacijske enote.«.
7. člen
Za 14. členom se doda nov 14.a člen, ki se glasi:
»Položaji, na katerih se izvršujejo pooblastila v zvezi z vodenjem, usklajevanjem in
organizacijo dela v občinski upravi, so:
- direktor občinske uprave;
- vodje temeljnih organizacijskih enot;
- vodje notranjih organizacijskih enot.«.
8. člen
V 15. členu se v prvem odstavku črta četrta alineja.
Drugi odstavek 15. člena se spremeni tako da se na novo glasi:
»Vodje temeljnih organizacijskih enot so za svoje delo in delo celotne temeljne
organizacijske enote odgovorni direktorju občinske uprave in županu.«.
Za drugim odstavkom 15. člena se dodata tretji in četrti odstavek, ki se glasita:
»Vodje notranjih organizacijskih enot so za svoje delo in delo notranje organizacijske
enote odgovorni vodji temeljne organizacijske enote, kateremu so podrejeni, direktorju
občinske uprave in županu.
Zaposleni so za svoje delo odgovorni tako vodji temeljne organizacijske enote oziroma
vodji notranje organizacijske enote kot direktorju občinske uprave in županu.«.
9. člen
16. člen se črta.
10. člen
V prvem odstavku 17. člena se besedna zveza »organizacijskih enot« nadomesti z
besedno zvezo »temeljnih organizacijskih enot« ter se črta besedilo »iz prejšnjega
člena«.
11. člen
Črtata se 18. in 19. člen.

PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
12. člen
Župan uskladi Pravilnik o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest v občinski
upravi Mestne občine Nova Gorica s tem odlokom v roku dveh mesecev od njegove
uveljavitve.
13. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
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