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OBČINA BRDA 
Trg 25. maja 2 
5212 Dobrovo  
 
Številka: 0326-04/2019-02 
Datum: 4. 11. 2019  

 
 
OBČINSKI SVET  
OBČINE BRDA 
 
 
ZADEVA: ODLOK O USTANOVITVI MEDOBČINSKE UPRAVE MESTNE OBČINE  
                 NOVA GORICA, OBČINE AJDOVŠČINA IN OBČINE BRDA - PRVA  
                 OBRAVNAVA – obrazložitev    
 
 
Predlagatelj: Franc Mužič, župan Občine Brda  
 
Gradivo pripravil: občinske uprave Mestne občine Nova Gorica, Občine Ajdovščina 
in Občine Brda 
 
Obrazložitev 
 
1. Pravni temelj področja, ki ga odlok: 
49.a člen Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 - upb, 27/08 - odl. 
US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 - odl. US, 40/12 - ZUJF, 14/15 - ZUUJFO, 76/16 - odl. 
US, 11/18 - ZSPDSLS-1, 30/18) določa, da se Občine lahko odločijo, da ustanovijo 
enega ali več organov skupne občinske uprave.  
 
2. Poglavitne rešitve odloka: 
S predlaganim odlokom se ustanovi organ skupne občinske uprave, določi njegovo 
ime in sedež, delovno področje, notranja organizacija, način sprejemanja odločitev, 
vodenje ter zagotavljanje sredstev in drugih pogojev za njegovo delo. Poleg 
navedenega so z odlokom opredeljene pravice in obveznosti občin ustanoviteljic in 
njihovih organov v razmerju do organa skupne občinske uprave in v medsebojnih 
razmerjih. 
 
Odlok določa, da bo Mestna občina Nova Gorica sedežna občina medobčinske 
uprave in delodajalec zaposlenih. 
 
Vse tri občine ustanoviteljice bodo v okviru medobčinske uprave izvajale naslednje 
naloge: 
- občinskega inšpekcijskega nadzorstva, 
- občinskega redarstva, 
- pravne službe, 
- notranje revizije. 
 
Naloge občinskega inšpekcijskega nadzorstva in občinskega redarstva se pričnejo v 
Organu skupne občinske uprave opravljati s 1. januarjem 2020, preostale naloge 



 2 

Organa skupne medobčinske uprave se pričnejo izvajati s 1. oktobrom 2020. V 
primeru dogovora o dodatnih nalogah bo potrebna sprememba odloka. 
 
Zakon o lokalni samoupravi določa,  da  občine zagotavljajo sredstva in druge 
materialne pogoje za skupno opravljanje nalog občinske uprave v razmerju števila 
prebivalcev posamezne občine do števila vseh prebivalcev občin, za katere se 
opravljajo, če ni z odlokom določeno drugače.  
Ključ po razmerju števila prebivalcev posamezne občine do števila vseh prebivalcev 
vseh treh občin ustanoviteljic na dan 31.12.2018 skupaj iz prejšnjega odstavka tega 
člena,  znaša: 
- Mestna občina Nova Gorica   56.391 prebivalcev,          56% 
- Občina Ajdovščina                  19.130 prebivalcev,          34% 
- Občina Brda                              5.623 prebivalcev           10%. 
Odlok dopušča, da se občine ustanoviteljice dogovorijo za drugačen ključ 
zagotavljanja sredstev, glede na obseg dela.  
 
V novo medobčinsko upravo se bodo premestili zaposleni iz Medobčinske uprave 
Mestne občine Nova Gorica in Občine Brda.  Občina Ajdovščina bo v medobčinsko 
upravo (pre)zaposlila enega inšpektorja in enega redarja. Glede prevzema drugega 
redarja s strani Medobčinske uprave občin Šempeter - Vrtojba, Renče - Vogrsko, 
Miren-Kostanjevica, Vipava in Ajdovščina oz. s strani sedežne občine Šempeter-
Vrtojba še nimamo odgovora - pogodba o medsebojnih razmerjih določa, da v 
primeru izstopa Občina Ajdovščina prevzame 2 redarja in 1 inšpektorja. Za izvajanje 
nalog pravna služba in notranja revizija bodo potrebne nove zaposlitve.  
 
Do zaposlitve direktorja bo vodenje medobčinske uprave izvajala direktorica mestne 
uprave. 
 
Zaradi predvidenega sofinanciranja države moramo odlok uskladiti z Ministrstvom za 
javno upravo. V kolikor uskladitve ne bo možno izvesti do seje 19. 11. 2019, bomo 
potrebne spremembe vključili v predlog besedila odloka za drugo obravnavo. Na 
sestanku bomo ministrstvo prosili za pojasnila glede sofinanciranja pravne službe in 
za utemeljitev razlogov, da se naloge pooblaščene osebe za varstvo osebnih 
podatkov ne morejo izvajati v medobčinski upravi. 
 
Po Zakonu o financiranju občin je Občina upravičena do sredstev državnega 
proračuna iz prvega odstavka tega člena za sofinanciranje z zakonom določenih 
nalog v višini 30 % v prejšnjem letu realiziranih odhodkov njenega proračuna za 
financiranje skupnih občinskih uprav, če je vključena v skupno občinsko upravo z 
najmanj tremi občinami in se zanjo opravlja najmanj ena naloga, ki jih opravljajo 
zaposleni, ki izpolnjujejo z zakonom določene pogoje. Višina sofinanciranja se 
poveča za pet odstotnih točk za vsako dodatno nalogo, ki jo skupna občinska uprava 
opravlja za vse občine, vključene v skupno občinsko upravo, pri čemer skupna višina 
sofinanciranja ne sme preseči 55 % sredstev za plače in druge izdatke ter prispevke 
delodajalca zaposlenim v skupnih občinskih upravah. Po novem stroški za vodenje 
medobčinske uprave niso predmet sofinanciranja, pogoj je tudi, da so uslužbenci 
zaposleni v medobčinski upravi za poln delovni čas.   
 
Občinske uprave občin ustanoviteljic predlagajo, da občinski sveti sprejmejo odlok v 
drugi obravnavi na sočasnih sejah (skupaj). 
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3. Ocena finančnih in drugih posledic sprejema odloka: 
Odlok ima finančne posledice na občinske proračune občin ustanoviteljic in druga 
javna finančna sredstva. Finančni plan medobčinske uprave pripravlja Mestna občina 
Nova Gorica in bo predložen gradivu za drugo obravnavo.  
 
V predlogu proračunov za leti 2020 in 2021, ki bo pred obravnavo na Občinskem 
svetu javno razgrnjen, smo predvideli višje izdatke kot preteklo leto. 
 
V letu 2020 bomo lahko uveljavljali sofinanciranje skupnih nalog za leto 2019 v višini 
35% sredstev za plače in druge izdatke ter prispevke delodajalca.  
 
Občina Brda bo za potrebe delovanja medobčinske uprave zagotovila službeno 
vozilo. 
 
Predlagam, da Občinski svet Občine Brda obravnava in sprejme predlagani 
odlok v prvi obravnavi.   
 
 

 

    Franc Mužič, l. r. 
           župan  
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OBČINA BRDA 
OBČINSKI SVET  
 
 
 
 
Na podlagi 18. člena Statuta Občine Brda (Ur. glasilo slovenskih občin št. 26/2017, 16/2018) 

je Občinski svet Občine Brda na _________ seji dne _________ sprejel 
 
 
 
 

S K L E P 
 
 

1. 
 
 

Občinski svet Občine Brda sprejme Odlok o ustanovitvi Medobčinske uprave Mestne občine 
Nova Gorica, Občine Ajdovščina in Občine Brda, v prvi obravnavi.  
 
 

2. 
 
Ta sklep velja takoj.  
 
 
Številka: 0326-04/2019-  
Datum:   

 
 
 
   
                                           ŽUPAN 
                                               Franc Mužič 
 

 
 


