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Predlagam, da Občinski svet Občine Ajdovščina na 8. redni seji dne 26.9.2019 obravnava
in sprejme:
PREDLOG SKLEPA:
Na podlagi 49.a člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – upb, 76/08,
79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18) in 16. člena
Statuta Občine Ajdovščina (Uradni list RS št. 44/12, 85/15, 8/18 in 38/18) je Občinski svet
Občine Ajdovščina na svoji 8. redni seji dne 26. 9. 2019 sprejel naslednji
SKLEP O NAMERI ZA PRISTOP K SOUSTANOVITELJSTVU SKUPNE OBČINSKE
UPRAVE Z MESTNO OBČINO NOVA GORICA IN OBČINO BRDA
1.
Občina Ajdovščina izkazuje namero za pristop k soustanoviteljstvu skupne občinske uprave z
Mestno občino Nova Gorica in Občino Brda.
2.
Občinski svet Občine Ajdovščina pooblašča župana Tadeja Beočanina za sklenitev dogovora
o ustanovitvi skupne občinske uprave z Mestno občino Nova Gorica in Občino Brda ter za
izvedbo drugih aktivnosti v zvezi s tem, s ciljem, da bi bila skupna občinska uprava
ustanovljena in pričela z delovanjem s 1. 1. 2020.
3.
Ta sklep velja takoj.
Številka:
Datum:
Župan
Tadej Beočanin, l. r.

OBRAZLOŽITEV:
1. Pravni temelj:
Na podlagi 16. člena Statuta Občine Ajdovščina (Uradni list RS št. 44/12, 85/15 in 8/18)
Občinski svet v okviru svojih pristojnosti izvršuje ustanoviteljske pravice, v kolikor niso
prenesene na drug organ občine, v skladu z zakonom.
49.a člen Zakona o lokalni samoupravi Uradni list RS, št. 94/07 – upb, 76/08, 79/09, 51/10,
40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18) določa, da lahko občine
ustanovijo enega ali več organov skupne občinske uprave. Organ skupne občinske uprave za
opravljanje posameznih nalog občinske uprave ustanovijo občinski sveti.
2. Opis stanja
Občinskemu svetu je bil v sprejem predložen Ugotovitveni sklep o izstopu iz skupne občinske
uprave Medobčinska uprava občin Šempeter - Vrtojba, Renče - Vogrsko, Miren - Kostanjevica,
Vipava in Ajdovščina (v nadaljevanju: MU) z dnem 31. 12. 2019.
S 1. 1. 2020 se bo znižalo sofinanciranje nalog, ki se izvajajo v okviru skupnih občinskih uprav.
Z dodatnimi nalogami se lahko sofinanciranje države poveča z izhodiščnih 30% na največ
55%, ob pogoju, da se znotraj skupne občinske uprave izvajajo naloge za najmanj tri občine.
Za Občino Ajdovščina je racionalno, da se po izstopu iz MU poveže z drugimi občinami, ter si
zagotovi sofinanciranje tudi v prihodnje. Za soustanoviteljstvo skupne občinske uprave sta
izkazali interes Mestna občina Nova Gorica in Občina Brda, ki se enako kot naša občina
zavzemata, da se nalogam občinske inšpekcije in redarske službe postopoma dodajo tudi
nekatere druge. Za dve nalogi zakon določa 35% delež sofinanciranja države.
Zasledujemo cilj, da se ob izstopu iz MU zagotovi kontinuiteta z vstopom v novo skupno
občinsko upravo.
3. Ocena finančnih in drugih posledic sprejema sklepa
Ta ugotovitveni sklep ima posledice na občinski proračun.
Z vstopom v novo skupno občinsko upravo bomo glede na potrebe v občinah ustanoviteljicah
(Ajdovščina, Brda in MONG) postopoma skušali pridobiti delež sofinanciranja države v
obstoječi višini (50%).
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