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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 16. člena Statuta Občine Ajdovščina (Uradni list RS št. 44/12, 85/15, 8/18 in 38/18)
in 15. člena Odloka o ustanovitvi organa skupne občinske uprave Medobčinska uprava občin
Šempeter - Vrtojba, Renče - Vogrsko, Miren - Kostanjevica, Vipava in Ajdovščina (Uradni list
RS, št. 63/16) je Občinski svet Občine Ajdovščina na svoji 8. redni seji dne 26.9.2019 sprejel
naslednji
UGOTOVITVENI SKLEP O IZSTOPU IZ SKUPNE OBČINSKE UPRAVE
MEDOBČINSKA UPRAVA OBČIN ŠEMPETER - VRTOJBA, RENČE - VOGRSKO,
MIREN - KOSTANJEVICA, VIPAVA IN AJDOVŠČINA
1.
Občina Ajdovščina z dnem 31. 12. 2019 izstopa iz soustanoviteljstva skupne občinske uprave
Medobčinska uprava občin Šempeter - Vrtojba, Renče - Vogrsko, Miren - Kostanjevica, Vipava
in Ajdovščina (v nadaljevanju: MU).
2.
Pri izstopu iz soustanoviteljstva MU se zasleduje kontinuiteta z vzpostavitvijo nove skupne
občinske uprave. V kolikor bi Občinski svet Občine Ajdovščina sprejel sklep o spremembi
datuma izstopa iz 1. člena tega ugotovitvenega sklepa, s katerim bi izstop premaknil v leto
2020, se o tem seznani druge občine soustanoviteljice MU, najkasneje do konca novembra
2019.
3.
Občinski svet Občine Ajdovščina pooblašča župana Tadeja Beočanina za sklenitev aneksa k
pogodbi z občinami Šempeter - Vrtojba, Renče - Vogrsko, Miren – Kostanjevica in Vipava o

obveznostih iz naslova prevzema zaposlenih in ostalih obveznostih, ter za ureditev vseh
drugih zadev, povezanih z izstopom Občine Ajdovščina.
Ta sklep prične veljati s sprejetjem in se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Številka: 031-2/2015
Datum:
Župan
Tadej Beočanin, l. r.
OBRAZLOŽITEV:
1. Pravni temelj:
Na podlagi 7. alineje drugega odstavka 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.
Izstop iz MU določa 15. člen Odloka o ustanovitvi organa skupne občinske uprave
Medobčinska uprava občin Šempeter - Vrtojba, Renče - Vogrsko, Miren - Kostanjevica, Vipava
in Ajdovščina.
2. Opis stanja
Občina Ajdovščina se je pridružila MU v letu 2016. V okviru MU se izvajajo naloge občinske
inšpekcije in redarske službe.
Občina Ajdovščina sofinancira delovanje MU v višini 47,68%, višina se vsako leto uskladi glede
na delež števila prebivalcev.
Do konca leta 2019 država občinam sofinancira naloge (za preteklo leto) v višini 50% sredstev
za plače in druge izdatke ter prispevke delodajalca zaposlenim v skupnih občinskih upravah,
povečane za 20%. 1. januarja 2020 pričnejo veljati spremembe Zakona o financiranju občin.
Občine bodo upravičene do sredstev državnega proračuna za sofinanciranje 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. Država je
predpisala naloge, ki jih bo sofinancirala, to so naloge:
občinskega inšpekcijskega nadzorstva;
občinskega redarstva;
pravne službe;
občinskega pravobranilstva;
notranje revizije;
proračunskega računovodstva;
varstva okolja;
urejanja prostora;
civilne zaščite;
požarnega varstva in
urejanja prometa.
Na izvajanja nalog v MU vpliva več dejavnikov. Za izstop Občine Ajdovščina je pomembno
zlasti:

- Da Občina Ajdovščina po velikosti izstopa glede na vse ostale občine (je edina večja občina,
ki po številu prebivalcev obsega polovico vseh prebivalcev znotraj območja medobčinske
uprave). V večjih urbanih središčih je problematika drugačna kot v manjših krajih (mirujoči
promet, območja za pešce, veliko število prireditev itd.).
- Glede na visok delež financiranja s strani medobčinske uprave pričakujemo in zahtevamo
redno prisotnost redarjev in občinskega inšpektorja, ne samo v dopoldanskem, temveč tudi v
popoldanskem času in občasno oz. po potrebi tudi med vikendi in prazniki.
- Občina Ajdovščina želi povečati vpliv na kakovost dela zaposlenih v medobčinski upravi s
ciljem primerljive učinkovitosti z zaposlenimi v občinski upravi.
- S 1. 7. 2018 se je pričel uporabljati nov Gradbeni zakon, ki določa, da inšpekcijski nadzor za
gradnjo, za katero po zakonu ni predpisano gradbeno dovoljenje, v delu, ki se nanaša na
skladnost s prostorskimi izvedbeni akti in drugimi predpisi občine, v okviru izvirne pristojnosti
občine, opravljajo občinski inšpektorji. Čeprav MU trenutno ne izkazuje večjega števila prijav
oz. kršitev nad enostavnimi objekti, je potrebno s strani občinske inšpekcije vzpostavitvi nazor
nad posegi v prostoru (po nekaterih podatkih je bila spremenjena pristojnost gradbene
inšpekcije zaradi ogromnega števila prijav nelegalnih ali neskladnih gradenj objektov, ki
spadajo pod enostavne - cca 70% vseh prijav).
V letu 2018 smo imeli na postavki za delovanje medobčinske uprave 130.586,17 eur
odhodkov, s strani države pa smo prejeli 62.685,84 eur prihodkov. V kolikor bi po 1.1.2020
ohranil delež sofinanciranja medobčinske uprave v višini 47,68% in bi Občina Ajdovščina tudi
v prihodnje znotraj medobčinske uprave izvajala nalogi občinske inšpekcije in redarske službe,
bi se prihodki s strani države znižali na cca. 45.000,00 eur.
Za Občino Ajdovščina je racionalno, da tudi v prihodnje išče možnosti povezovanja z drugimi
občinami, ter si za izvajanje skupnih nalog zagotovi sofinanciranje države. Naš interes je, da
se nalogam občinske inšpekcije in redarske službe pridružijo nekatere druge. V tej smeri
potekajo dogovori o soustanoviteljstvu nove skupne občinske uprave z Mestno občino Nova
Gorica in Občino Brda, ki sta za to prav tako zainteresirani.
Cilj je, da se izstop iz MU izvede z dnem 31. 12. 2019, hkrati pa je potrebno zagotoviti
kontinuiteto pri prehodu v novo skupno občinsko upravo.
Izstop Občine Ajdovščina vpliva na delovanje MU in na višino sredstev, ki jih bodo morale v
prihodnje zagotavljati za delovanje druge občine ustanoviteljice. Pogoji za sofinanciranje MU
s strani države ostajajo tudi po 1. 1. 2020 - število občin ustanoviteljic je večje od tri.
3. Ocena finančnih in drugih posledic sprejema sklepa
Ta ugotovitveni sklep ima posledice na občinski proračun.
S 1. 1. 2020 se spreminja sofinanciranje nalog, ki se izvajajo v skupnih občinskih upravah. Ta
ugotovitveni sklep je podlaga za sprejem Sklepa o nameri za pristop k novi skupni občinski
upravi, kjer bomo z dodatnimi nalogami skušali postopoma pridobiti sofinanciranje v obstoječi
višini.
ŽUPAN
Tadej Beočanin, l. r.

