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ZADEVA:

SKLEP O PRISTOPU OBČINE AJDOVŠČINA K SKUPNI
OBČINSKI UPRAVI OBČIN ŠEMPETER - VRTOJBA,
RENČE - VOGRSKO, MIREN - KOSTANJEVICA IN
VIPAVA

GRADIVO PRIPRAVIL:

Direktorica občinske uprave; Mojca Remškar Planinc

PRISTOJNO DELOVNO TELO
OBČINSKEGA SVETA:

-

Predlagam, da Občinski svet Občine Ajdovščina na 3. korespondenčni seji dne _______
obravnava in sprejme naslednji sklep:
Na podlagi 49.a člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08,
79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO) in 6. člena Statuta Občine Ajdovščina Uradni
list RS, št. 44/12) je Občinski svet na 3. korespondenčni seji dne____ sprejel naslednji
SKLEP
o pristopu Občine Ajdovščina k skupni občinski upravi občin
Šempeter - Vrtojba, Renče - Vogrsko, Miren - Kostanjevica in Vipava
1. člen
Občinski svet Občine Ajdovščina v skladu s 14. členom Odloka o ustanovitvi organa skupne
občinske uprave Medobčinska uprava občin Šempeter - Vrtojba, Renče - Vogrsko, Miren Kostanjevica in Vipava (Uradni List RS, št. 103/12) (v nadaljevanju: medobčinska uprava)
sprejme sklep, da se Občina Ajdovščina priključi k ustanovitvi medobčinske uprave, v kolikor
bodo s tem soglašale vse občine ustanoviteljice.
2. člen
Aktivnosti za priključitev k medobčinski upravi se uskladijo z občinami ustanoviteljicami tako,
da bo lahko Občinski svet Občine Ajdovščina novi odlok o razširjeni skupni občinski upravi
obravnaval do konca leta 2015.
3. člen
Sklep prične veljati naslednji dan po sprejemu in se posreduje dosedanjim občinam
ustanoviteljicam medobčinske uprave.
Številka.: 031-2/2015
Datum:
Župan
Tadej Beočanin, l. r.

Obrazložitev:

Zakon o lokalni samoupravi občinam daje možnost in pravno podlago, da ustanovijo skupno
občinsko upravo. Leta 2012 so občine Šempeter - Vrtojba, Renče - Vogrsko, Miren Kostanjevica in Vipava z odlokom ustanovile skupno medobčinsko upravo za opravljanje nalog
občinske uprave na področjih občinske inšpekcije in občinskega redarstva, notranjega
finančnega nadzora in proračunskega računovodstva ter na področju urejanja prostora. Doslej
so se v okviru te medobčinske uprave izvajale naloge na področjih občinske inšpekcije in
občinskega redarstva, izvajanje nalog na drugih področjih se je ohranilo znotraj občinskih
uprav.

Predlagamo, da se Občina Ajdovščina priključi k Medobčinski upravi občin Šempeter - Vrtojba,
Renče - Vogrsko, Miren - Kostanjevica in Vipava (v nadaljevanju: medobčinska uprava), da bi
se v okviru medobčinske uprave izvajale upravne in strokovne naloge na področjih občinske
inšpekcije in občinskega redarstva. V tej zvezi 14. člen Odloka o ustanovitvi organa skupne
občinske uprave Medobčinska uprava občin Šempeter - Vrtojba, Renče - Vogrsko, Miren Kostanjevica in Vipava (Ur. List RS, št. 103/12) določa, lahko k medobčinski upravi pristopijo
nove občine na tak način, da na seji občinskega sveta sprejmejo o tem sklep in da s tem
soglašajo vse občine ustanoviteljice. Po veljavnem odloku je za priključitev potrebno, da s tem
soglašajo vse občine ustanoviteljice.

V kolikor bo Občinski svet Občine Ajdovščina sklep glede priključitve k medobčinski upravi
sprejel, ga bomo posredovali občinam ustanoviteljicam in predlagali, da o priključitvi odločajo
njihovi občinski sveti čim prej oz. na prvi načrtovani redni seji. V nadaljevanju postopka bo
potrebno sprejeti novi odlok o ustanovitvi medobčinske uprave (sprejmejo ga vse občine), s
katerim se bo določilo novo ime, delovna področja, vodenje, notranja organizacija, način
sprejemanja odločitev ter zagotavljanje finančnih sredstev in drugih pogojev za delo
medobčinske uprave. Prvo branje odloka načrtujemo v novembru oz. decembru 2015.

Sprejem predlaganega sklepa nima finančnih posledic na občinski proračun. Kriterij za
razdelitev stroškov delovanja medobčinske uprave se bo opredelil v odloku, predvidoma bo to
ostalo število prebivalcev. Polovico stroškov, ki nastanejo ob delu skupne občinske uprave,
pokriva država na podlagi določila Zakona o financiranju občin, po katerem se občinam v
tekočem letu zagotovijo dodatna sredstva iz državnega proračuna, in sicer v višini 50% v
preteklem letu realiziranih odhodkov njenega proračuna za financiranje.

1. Simulacija stroškov, ki bodo bremenili Občino Ajdovščina, če se priključi k Medobčinski upravi
občin Šempeter - Vrtojba, Renče - Vogrsko, Miren - Kostanjevica in Vipava
Za občine ustanoviteljice je upoštevano število prebivalcev preteklega leta iz CRP RS na dan
31.12.2014 (podatek vsako leto pridobijo občine ustanoviteljice in ga posredujejo medobčinski
upravi), za občino Ajdovščina pa na dan 1. 7. 2014.

Trenutno so v medobčinski upravi zaposleni 3 redarji in 2 inšpektorja. V prikazani simulaciji
stroškov po priključitvi Občine Ajdovščina (tabela 1) so upoštevani stroški ob povečanju števila
redarjev na 6 (redar, ki je zaposlen na Občini Ajdovščina, bi se prezaposlil), število inšpektorjev
bi ostalo nespremenjeno t.j. 2. Povečali bi se tudi materialni stroški. Za potrebe simulacije se
je sedanje materialne stroške razdelil na število trenutno zaposlenih in jih pomnožilo z novim
številom zaposlenih.

Prihodki medobčinske uprave predstavljajo dejanske stroške za občine, ki se potem delno
refundirajo s strani države. Polovico vseh stroškov razen investicijskih krije občinam država.
Predstavljeni strošek Občine Ajdovščina je izračunan tako, da se upošteva 50% refundacija s
strani države za kritje stroškov zaposlenih in izdatkov za blago in storitve, investicijskih
odhodkov pa ne.

LETO 2016

Ajdovščina

PRIHODKI

124.291,85

ODHODKI

124.291,85

Zaposleni

97.664,17

Izdatki za blago in storitve

25.668,98

Investicijski odhodki
STROŠEK OBČINE AJDOVŠČINA

958,70
62.625,28

Tabela 1: Simulacija stroškov Občine Ajdovščina v primeru priključitve k medobčinski upravi
za dva inšpektorja in šest redarjev - izvleček iz simulacije stroškov za vseh pet občin, pripravila
sedežna občina Šempeter-Vrtojba.
Poleg navedenih stroškov bi ob priključitvi k medobčinski upravi v letu 2016 Občina
Ajdovščina v celoti zagotovila finančna sredstva za nakup novega službenega vozila v
znesku cca. 14.000 eur.

2. Simulacija stroškov, ki bodo bremenili Občino Ajdovščina, če se redarska služba in občinski
inšpektorat izvajata v okviru občinske uprave
Občina Ajdovščina ima zaposlenega enega redarja, vodenje občinskega inšpektorata opravlja
direktorica občinske uprave, ker trenutno nimamo zaposlenega inšpektorja.

Ocena stroškov organiziranosti samostojnega inšpektorata je pripravljena v obsegu 1 redar in
1 inšpektor, ki hkrati opravlja tudi delo vodje inšpektorata. Materialni stroški so ocenjeni tako,
da je vključena višina materialnih stroškov, ki se neposredno navezujejo na delo redarstva
(dostopi do portalov in registrov, uniforma in delovna oprema), skupno 5.000,00 eur letno. V
znesku ni ovrednoten strošek poslovnih prostorov, ogrevanja, elektrike, komunalnih storitev,
tekočega vzdrževanja programske opreme, ipd. Pri stroških dela je upoštevan strošek plače
zaposlenega redarja, ter predviden strošek občinskega inšpektorja. Strošek investicije zajema

strošek avtomobila ter strošek programske in strojne opreme in sicer v deležu, ki predstavlja
menjavo računalniške opreme na 5-7 let ter menjavo avtomobila v obdobju 7-10 let.

LETO 2016

Ajdovščina

Stroški dela

47.410,56

Izdatki za blago in storitve

5.000,00

Investicijski odhodki

2.000,00

STROŠEK OBČINE AJDOVŠČINA

54.410,56

Tabela 2: Simulacija stroškov Občine Ajdovščina v primeru da se redarska služba in občinski
inšpektorat izvajata v okviru občinske uprave – pripravil Janez Furlan.
Cilj Občine Ajdovščina je, da bi izpeljali navedene postopke do konca leta 2015 in bi se
medobčinski upravi priključili z dnem 01.01.2016, kar je izvedljivo pod pogojem, da bodo
občinski sveti občin ustanoviteljic sprejeli sklepe o priključitvi v oktobru ali začetku novembra
2015.

ŽUPAN
Tadej BEOČANIN, l.r.

