
Občina Miren-Kostanjevica 
Občinski svet           Predlog 

 
V skladu z 49. a členom Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno 
prečiščeno besedilo, št. 76/08 in št. 79/09) in na podlagi 16. in 56. člena Statuta Občine 
Brda (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 4/200), 16. in 48 člena Statuta Občine Kanal ob 
Soči (Uradne objave Primorske novic, št. 41/03, 17/06 in Uradni list RS, št. 70/07), 17. in 
58. člena Statuta Občine Miren – Kostanjevica (Uradni list RS, št. 112/07), 19. in 42. 
člena Statuta Mestne občine Nova Gorica (Uradne objave, št. 6/02, 25/02 in Uradni list 
RS, št. 38/05, 24/06), 18. in 65. člena Statuta Občine Renče – Vogrsko (Uradni list RS, 
št. 7/07) ter 14. in 48. člena Statuta Občine Šempeter – Vrtojba (Uradni list RS, št. 88/04) 
so Občinski svet Občine Brda dne………, Občinski svet Občine Kanal ob Soči dne…….., 
Občinski svet Občine Miren – Kostanjevica dne ……, Mestni svet Mestne občine Nova 
Gorica dne ……, Občinski svet Občine Renče – Vogrsko dne in Občinski svet Občine 
Šempeter – Vrtojba dne……. , sprejeli 
 
 

O D L O K 
o ustanovitvi skupne notranje revizijske službe občin Brda, Kanal ob Soči, Miren – 
Kostanjevica, Renče – Vogrsko, Šempeter – Vrtojba in Mestne občine Nova Gorica 

 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 

 
1. člen 

 
S tem odlokom se ustanovi organ skupne občinske uprave Mestne občine Nova Gorica in 
Občin  Brda, Kanal ob Soči, Miren – Kostanjevica, Renče – Vogrsko, Šempeter – Vrtojba 
(v nadaljevanju: občine ustanoviteljice), določi njegovo ime in sedež, delovno področje, 
notranja organizacija, vodenje ter zagotavljanje sredstev in drugih pogojev za njegovo 
delo. 
 
S tem odlokom so določene pravice in obveznosti občin ustanoviteljic in njihovih organov 
v razmerju do skupne uprave in v medsebojnih razmerjih. 
 

2. člen 
 

Mestna občina Nova Gorica, Občina Brda, Občina Miren Kostanjevica, Občina Renče – 
Vogrsko in Občina Šempeter – Vrtojba  ustanovijo skupna notranje revizijsko službo  za 
skupno opravljanje nalog notranjega revidiranja občin ustanoviteljic ter njihovih posrednih 
in neposrednih proračunskih uporabnikov. 
 
Posredni oziroma neposredni proračunski uporabniki občin ustanoviteljic, ki imajo status 
samostojne pravne osebe lahko pristopijo k skupni notranje revizijski službi po sklenitvi 
pogodbe s pristojno občino ustanoviteljico in skupno notranje revizijsko službo. 
  

3. člen 
 
Organ skupne občinske uprave občin ustanoviteljic se imenuje »Skupna notranje 
revizijska služba občin Brda, Kanal ob Soči, Miren – Kostanjevica, Renče – Vogrsko, 
Šempeter – Vrtojba in Mestne občine Nova Gorica«.  
 
Sedež skupne notranje revizijske službe je: na sedežu Mestne občine Nova Gorica, Trg 
Edvarda Kardelja 1.  
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Skupna notranje revizijska služba ima žig okrogle oblike, ob zunanjem robu je napis 
»Skupna notranje revizijska služba občin«, v sredini je napis »Nova Gorica, Brda, Kanal, 
Miren – Kostanjevica, Renče – Vogrsko, Šempeter - Vrtojba«.  

 
4. člen 

 
Ustanoviteljske pravice občin, razen sprejema sprememb in dopolnitev tega odloka ter       
zagotavljanja proračunskih sredstev za delovanje skupne notranje revizijska službe, za 
kar so pristojni  občinski sveti, izvršujejo župani občin ustanoviteljic. 
 
Župani imenujejo in razrešujejo vodjo skupne notranje revizijska službe, sprejmejo 
kadrovski načrt, program dela in finančni načrt skupne notranje revizijska službe, 
nadzorujejo delo ter dajejo skupne usmeritve glede splošnih vprašanj organiziranja in 
delovanja skupne notranje revizijska službe. 
 
Vodja skupne notranje revizijske službe najmanj enkrat letno pripravi poročilo o delu, ki 
ga župani predložijo občinskim svetom.  
 
 

II. NALOGE IN ORGANIZACIJA DELA 
 

5. člen 
 
Skupna notranje revizijska služba opravlja strokovne naloge: 
- revidiranja z namenom zagotavljanja stalnega in celovitega nadzora nad pravilnostjo 

in smotrnostjo poslovanja občine kot celote, neposrednih in posrednih uporabnikov 
proračuna ter institucij, v katerih ima občina delež ali jim daje pomoč;  

- svetovanja na področju obvladovanja tveganj, notranjih kontrol in postopkov 
poslovodenja in 

- druge strokovne naloge povezane z delovanjem službe. 
 

Svoje naloge opravlja skupna notranje revizijska služba v skladu z zakonom, 
podzakonskimi predpisi in predpisi občin ustanoviteljic. 
 

6. člen 
 

Skupno notranje revizijsko službo vodi vodja, ki ga imenujejo in razrešujejo župani občin 
ustanoviteljic v skladu z zakonom o javnih uslužbencih ter po pridobitvi predhodnega 
mnenja Ministrstva za finance, Urada Republike Slovenije za nadzor proračuna.  
 
Vodja  skupne notranje revizijske službe ima status uradnika na položaju. 
 
Vodja skupne notranje revizijske službe mora imeti univerzitetno ali visoko strokovno 
izobrazbo s specializacijo ali magisterijem, naziv državni notranji revizor ali preizkušen 
državni notranji revizor. 
 

7. člen 
 
Vodja skupne notranje revizijske službe odgovarja za izvrševanje nalog, ki spadajo v 
krajevno pristojnost posamezne občine ustanoviteljice, županu te občine, za delo skupne 
službe v celoti, pa skupaj vsem županom občin ustanoviteljic.  
 
V primeru revidiranja posrednega proračunskega uporabnika je vodja skupne notranje 
revizijske službe neposredno odgovoren njegovemu poslovodnemu organu. 
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8. člen 
 
Vodja predstavlja in zastopa skupno notranje revizijsko službo, organizira in koordinira 
opravljanje nalog, predlaga kadrovski načrt skupne službe, odloča v zadevah iz 
pristojnosti službe ter izvaja vse druge naloge, ki so potrebne za zagotovitev 
pravočasnega, zakonitega in strokovnega dela skupne notranje revizijske službe. 
 
Podrobneje se način dela opredeli s pravilnikom o delovanju skupne notranje revizijske 
službe, ki ga sprejmejo vsi župani občin ustanoviteljic. 
 

9. člen 
 
Javni uslužbenci skupne notranje revizijske službe sklenejo delovno razmerje v Mestni 
občini Nova Gorica, ki ima status delodajalca. 
 
Pravice in dolžnosti delodajalca izvršuje župan Mestne občine Nova Gorica.  
 
Akt o sistemizaciji delovnih mest skupne notranje revizijske službe sprejmejo župani 
občin ustanoviteljic soglasno.  
 

III. SREDSTVA ZA DELO 
 

10. člen 
 

Sredstva za delo skupne notranje revizijske službe in druga materialna sredstva 
zagotavljajo občine ustanoviteljice in sicer glede na število prebivalcev v naslednjem 
razmerju: 
- Mestna občina Nova Gorica  54,07 % 
- Občina Brda      9,66 % 
- Občina Kanal ob Soči                  10,09 % 
- Občina Miren – Kostanjevica         8,18 % 
- Občina Renče - Vogrsko       7,18 % 
- Občina Šempeter - Vrtojba           10,83 % 
 
V primeru, da se pokaže potreba po dodatnih zunanjih izvajalcih notranjega revidiranja, 
se župani posebej dogovorijo o izvedbi in financiranju. 
 

11. člen 
 
Skupna notranje revizijska služba opravlja svoje delo v prostorih občinske uprave občine 
ustanoviteljice, v kateri ima sedež in na sedežih ostalih občin ustanoviteljic.  
 

12. člen 
 
Skupna notranje revizijska služba je neposredni uporabnik proračuna občine 
ustanoviteljice, v kateri ima sedež.  
 
Finančni načrt skupne notranje revizijska službe, ki ga na predlog vodje skupne notranje 
revizijske službe določijo župani občin ustanoviteljic, je sestavni del proračuna Mestne 
občine Nova Gorica.  
 
Občine soustanoviteljice zagotavljajo sredstva za skupno notranje revizijska službe v 
finančnih načrtih svojih občinskih uprav na posebni postavki. Finančni načrt skupne 
notranje revizijska službe je priloga k njihovim proračunom. 
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Odredbodajalec za sredstva finančnega načrta skupne notranje revizijska služba je njen 
vodja, ki je tudi skrbnik prihodkov. 
 

13. člen 
 
Tekoče strokovne in tehnične naloge za skupno notranje revizijsko službo opravlja 
občinska uprava Mestne občine Nova Gorica. Ostale občine ustanoviteljice so dolžne kriti 
te stroške v skladu z 10. členom tega odloka.   
 

14. člen 
 

Skupna notranje revizijska služba lahko zaradi neizpolnjevanja finančnih obveznosti 
posamezne občine ustanoviteljice preneha z opravljanjem nalog za to občino 
ustanoviteljico, ko višina zapadlih obveznosti preseže 25 odstotkov letne obveznosti 
občine ustanoviteljice, določene v finančnem načrtu skupne notranje revizijske službe. 
 
Z opravljanjem nalog za to občino skupna notranje revizijska služba ponovno prične, ko 
so poravnane vse zapadle obveznosti.  
 
Če višina zapadlih in neporavnanih obveznosti preseže letno obveznost občine 
ustanoviteljice, določene s finančnim načrtom skupne notranje revizijske službe, se to 
občino izključi iz skupne notranje revizijske službe.  
 
 

IV. MEDSEBOJNE PRAVICE IN OBVEZNOSTI OBČIN USTANOVITELJIC 
 

15. člen 
 
Župani občin ustanoviteljic z dogovorom podrobneje uredijo način izvrševanja 
medsebojnih pravic, obveznosti in odgovornosti, določenih z odlokom. 
 

   16. člen 
 

Občina ustanoviteljica lahko izrazi interes za izstop iz skupne notranje revizijske službe z 
enostransko izjavo v obliki sklepa občinskega sveta. Sklep o izstopu mora biti vročen 
ostalim županom občin ustanoviteljic najmanj 6 mesecev pred iztekom tekočega 
proračunskega leta in začne učinkovati s 1. 1. naslednjega leta. Do takrat mora občina, ki 
želi izstopiti, poravnati vse obveznosti do skupne notranje revizijske službe in stroške 
morebitnih presežnih delavcev v dogovorjenem deležu  
 
O izstopu ali izključitvi posamezne občine ustanoviteljice iz razlogov navedenih v 14. 
členu tega odloka, sprejmejo občinski sveti preostalih občin ustanoviteljic ugotovitveni 
sklep, v katerem se določi tudi rok, v katerem mora občina, ki izstopa, kriti delež stroškov 
morebitnih presežnih javnih uslužbencev. 
 
Izključitev ali izstop ima dokončni učinek, ko vse občine ustanoviteljice razveljavijo ta 
odlok in preostale občine sprejmejo nov odlok o ustanovitvi skupne notranje revizijske 
službe. 
 

17. člen 
 

V primeru prenehanja delovanja skupne notranje revizijske službe, prevzame Mestne 
občina Nova Gorica zaposlene, ki so bili na dan pred začetkom delovanja skupne 
občinske uprave že zaposleni v Mestni občini Nova Gorica. Tem zaposlenim se ne sme 
poslabšati položaj glede na položaj, ki so ga imeli v skupni občinski upravi.  
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Javnim uslužbencem, ki se na novo zaposlijo po začetku delovanja skupne notranje 
revizijske službe, so občine ustanoviteljice, v primeru izstopa ali izključitve posamezne 
občine ustanoviteljice ali v primeru prenehanja delovanja skupne notranje revizijske 
službe, dolžne zagotoviti pravice, ki jih določa zakonodaja za preseže delavce, glede na 
deleže, dogovorjene z dogovorom iz 14. člena tega odloka. 
 
V primeru prenehanja delovanja skupne notranje revizijske službe pripada posamezni 
občini ustanoviteljici tudi vrednost osnovnih sredstev skupne notranje revizijske službe v 
razmerju sofinanciranja pridobitve teh sredstev. 

 
18. člen 

 
Vstop nove občine v skupno notranje revizijsko službo se, na podlagi soglasne odločitve  
občin ustanoviteljic, izvede v skladu z veljavno zakonodajo in predpis občin ustanoviteljic.  
 

V. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
 

19. člen 
 
Po uveljavitvi tega odloka sprejmejo župani občin ustanoviteljic dogovor iz 15. člena tega 
odloka in kadrovski načrt skupne notranje revizijske službe.  
 

20. člen 
 
Skupna notranje revizijska služba začne z delom, ko občine ustanoviteljice zagotovijo 
sredstva za začetek dela in občina ustanoviteljica, v kateri ima skupna služba sedež, 
zagotovi prostore in opremo, vendar najkasneje v šestih mesecih po uveljavitvi tega 
odloka. 
 
Najkasneje do dne, ko začne z delom, prevzame skupna notranje revizijska služba javne 
uslužbence, zaposlene v občinskih upravah občin ustanoviteljic, ki so razporejeni na 
uradniška ali strokovno tehnična delovna mesta, na katerih se opravljajo naloge občinske 
uprave, ki jih na podlagi tega odloka prevzame skupna notranje revizijska služba. 
 
Javnim uslužbencem iz prejšnjega odstavka se izda sklepe v skladu z aktom o 
sistemizaciji delovnih mest v skupni notranje revizijski službi ter jim v podpis predloži 
pogodbe o zaposlitvi. 
 
Z akti iz prejšnjega odstavka se javnim uslužbencem, zaposlenim v skupni notranje 
revizijski službi, ne more poslabšati položaj glede na položaj, ki so ga imeli v občinski 
upravi posamezne občine ustanoviteljice. 
 

21. člen 
 

S tem odlokom se razveljavi šesti odstavek 10. člena Odloka o organizaciji in delovnem 
področju občinske uprave Mestne občine Nova Gorica (Uradne objave - časopis OKO št. 
13/2003) in določila Odloka o ustanovitvi skupne občinske uprave občin Miren – 
Kostanjevica, Renče – Vogrsko in Šempeter Vrtojba (Uradni list RS, št. 112/2008 in 
24/2010 in Uradno glasilo Občine Renče – Vogrsko, št. 16/2008 in 3/2010) v delu, ki se 
nanaša na organiziranje skupne notranje revizijske službe. 
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22. člen 

 
Župani občin ustanoviteljic objavijo ta odlok v uradnih glasilih svoje občine v petnajstih 
dneh po sprejemu na seji tistega občinskega sveta, ki je o odloku o ustanovitvi skupne 
notranje revizijske službe zadnji odločal. Odlok začne veljati petnajsti dan po objavi. 
 
Odlok se sprejme v enakem besedilu v vseh občinah ustanoviteljicah in se začne 
uporabljati petnajsti dan po zadnji objavi, če ni drugače določeno. 
 
 
 
 
 
Številka: ….. 
Dobrovo, …… 

Št. …………….. 
Nova Gorica, dne …….. 
 

        Župan 
  Občine Brda 
  Franc Mužič l.r. 

             Župan 
Mestne občine Nova Gorica 
      Mirko Brulc l.r. 
 
 

 
 
 
Številka: …..  
Kanal ob Soči, dne 

 
 
 
Številka: ………. 
Bukovica, …….. 

           
         Župan 
Občine Kanal ob Soči 
    Andrej Maffi l.r. 

 
              Župan 
Občine Renče – Vogrsko 
          Aleš Bucik l.r. 
 
 

 
 
 
 
 
Številka:007-0015/2010 
Miren, dne …….. 
 

 
 
 
 
 
Številka: ………. 
Šempeter, …….. 

                Župan 
Občine Miren – Kostanjevica 
   Zlatko Martin Marušič l.r. 

              Župan 
Občine Šempeter – Vrtojba 
      Dragan Valenčič l.r. 
 

 


