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OBČINSKIM SVETOM OBČIN  

ŠEMPETER-VRTOJBA, RENČE-VOGRSKO in MIREN-KOSTANJEVICA 

 

OBRAZLOŽITEV 

Sprememb in dopolnitev Odloka o ustanovitvi organa skupne občinske uprave 

MEDOBČINSKA UPRAVA OBČIN ŠEMPETER-VRTOJBA, RENČE-VOGRSKO in MIREN-

KOSTANJEVICA – HITRI POSTOPEK 

 

Pravna podlaga za spremembe odloka. 

Iz Službe vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko so vse skupne občinske uprave 
(v nadaljevanju SOU) v Sloveniji z okrožnico obvestili, da so pregledali odloke o ustanovitvi SOU 
in ugotovili, da jih je potrebno uskladiti z veljavno zakonodajo in sicer z Zakonom o lokalni 
samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07-UPB, št. 76/08 in št. 79/09), Zakonom o financiranju 
občin, Zakonom o javnih uslužbencih, Zakonom o sistemu plač v javnem sektorju, Uredbo o 
notranji organizaciji, sistemizaciji, delovnih mest in nazivih v organih javne uprave in v 
pravosodnih organih. Opozorili so nas, da v kolikor akti ne bodo usklajeni z novo zakonodajo, 
občine ne bodo upravičene do sofinanciranja skupnega opravljanja posameznih nalog. 

V letu 2008 je bil sprejet Odlok o ustanovitvi Medobčinske uprave občin Šempeter-Vrtojba, 
Renče-Vogrsko in Miren Kostanjevica (Uradni list RS, št. 112/08), kateri upošteva večino 
zakonskih določil, ugotovili pa smo, da so določene spremembe in dopolnitve odloka potrebne. 
Pripravili smo spremembe in dopolnitve tega odloka, katere je pregledala strokovna sodelavka iz 
službe vlade in potrdila, da smo upoštevali vsa potrebna zakonska določila.  

V spremembah in dopolnitvah odloka smo upoštevali, da je naziv vodja in ne predstojnik SOU. 
V odloku mora biti tudi navedeno, da je SOU prekrškovni organ občin soustanoviteljic. Odlok 
mora vsebovati po katerih aktih pooblaščene uradne osebe vodijo postopke oziroma, kje so ti akti 
objavljeni. Imenovanje in razrešitev vodje SOU, župan sedežne občine s soglasjem županov, kar 
pomeni, da se morajo vsi župani uskladiti glede vodje. Zahtevane delovne izkušnje so se iz 7 let 
skrajšale na 6 let. V odloku mora biti navedeno v kateri občini javni uslužbenci sklenejo delovno 
razmerje in naslov te občine in način kdo in kako izvršuje pravice in obveznosti delodajalca.  
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Odlok mora tudi vsebovati način prevzema javnih uslužbencev, ki opravljajo enake naloge za 
SOU. 

Ocena finančnih posledic in drugih posledic. 

Sprejem sprememb in dopolnitev odloka SOU nima za občine nobenih dodatnih finančnih 
posledic, do njih bi lahko prišlo v primeru, da spremembe ne bi bile sprejete in nam država ne bi 
sofinancirala 50 % delovanja SOU. 

Spremembe in dopolnitve odloka so veljavno sprejete, ko jih v enakem besedilu sprejmejo vsi 
trije občinski sveti občin ustanoviteljic. Spremembe in dopolnitve odloka je obravnavala 
statutarno pravna komisija občine Miren-Kostanjevica na svoji 19. seji dne 21.01.2010 in ga 
predlaga v sprejem občinskemu svetu občine Miren-Kostanjevica. 

Pošiljamo vam Spremembe in dopolnitve odloka o ustanovitvi organa skupne občinske uprave  
MEDOBČINSKA UPRAVA OBČIN ŠEMPETER-VRTOJBA, RENČE-VOGRSKO in 
MIREN-KOSTANJEVICA v obravnavo in sprejem. 

 

Pripravila:  
Tadej Mori, inšpektor, 
Aleš Vodičar, tajnik.                   
 
                                                                                         ŽUPAN 
                                                                                  Dragan Valenčič 
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                                                                             Zlatko Martin Marušič 


