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          Prva obravnava 
Na podlagi 49.a člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno 
prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09 in 51/10), 19. člena Statuta Mestne občine Nova Gorica 
(Uradne objave, št. 6/02, 25/02 in Uradni list RS, št. 38/05, 24/06) ter 21. člena Statuta 
Občine Brda (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 32/08) sta Mestni svet Mestne občine 
Nova Gorica dne _____________ in Občinski svet Občine Brda dne ____________ sprejela  
 

 
O D L O K 

o ustanovitvi Medobčinskega inšpektorata in redarstva Mestne občine Nova Gorica in 
Občine Brda 

 
 

Splošne določbe 
 

1. člen 
 
(1) S tem Odlokom Mestna občina Nova Gorica in Občina Brda (v nadaljevanju: občini 
ustanoviteljici) ustanavljata organ skupne občinske uprave - Medobčinski inšpektorat in 
redarstvo Mestne občine Nova Gorica in Občine Brda (v nadaljevanju: Organ skupne 
občinske uprave) za izvrševanje nalog in postopkov v inšpekcijskih in prekrškovnih zadevah, 
za izvajanje drugih upravnih nalog na področju inšpekcijskega nadzora, za izvajanje nalog s 
področja  občinskega redarstva, za izvajanje nalog s področja preventive in varnosti v 
cestnem prometu ter za izvajanje nalog s področja varnosti občanov in preventivnih 
dejavnosti na področju zmanjševanja kriminalitete na območjih Mestne občine Nova Gorica 
in Občine Brda ter določata njegovo delovno področje, notranjo organizacijo, vodenje ter 
zagotavljanje sredstev in drugih pogojev za njegovo delo. 
 
(2) S tem Odlokom so določene pravice in obveznosti občin ustanoviteljic in njihovih organov 
v razmerju do Organa skupne občinske uprave in v medsebojnih razmerjih. 
 

2. člen 
 
(1) Občini ustanoviteljici Organa skupne občinske uprave sta: 

1. Mestna občina Nova Gorica, Trg Edvarda Kardelja 1, 5000 Nova Gorica in 
2. Občina Brda, Trg 25. maja 2, 5212 Dobrovo. 

 
(2) Organ skupne občinske uprave je samostojni skupni upravni organ občin iz prvega 
odstavka tega člena za skupno opravljanje nalog na področju: 

• občinske inšpekcije 
• občinskega redarstva 
• preventive in varnosti v cestnem prometu in 
• varnosti občanov in preventivnih dejavnosti na področju zmanjševanja 

kriminalitete 
 
(3) Znotraj Organa skupne občinske uprave se oblikujeta 2 notranji organizacijski enoti in 
sicer inšpekcijska služba ter redarska služba. 
 
(4) Ustanoviteljske pravice občin ustanoviteljic, razen sprejema sprememb in dopolnitev tega 
Odloka ter zagotavljanja proračunskih sredstev za delovanje Organa skupne občinske 



uprave, za kar sta pristojna občinska sveta, v imenu občin ustanoviteljic izvršujeta njuna 
župana. 
 
(5) Župana občin ustanoviteljic imenujeta in razrešujeta vodjo Organa skupne občinske 
uprave, sprejmeta akt o sistemizaciji delovnih mest v Organu skupne občinske uprave, 
sprejmeta kadrovski načrt in program dela Organa skupne občinske uprave, nadzorujeta 
delo ter dajeta skupne usmeritve glede splošnih vprašanj organiziranja in delovanja Organa 
skupne občinske uprave. 
 

3. člen 
 
(1) Uradni naziv Organa skupne občinske uprave je »Medobčinski inšpektorat in redarstvo 
Mestne občine Nova Gorica in Občine Brda«. 
 
(2) Sedež Organa skupne občinske uprave je v Novi Gorici, Trg Edvarda Kardelja 1, 5000 
Nova Gorica. 
 
(3) Organ skupne občinske uprave uporablja žig okrogle oblike. V sredini žiga se nahaja 
napis »Medobčinski inšpektorat in redarstvo Mestne občine Nova Gorica in Občine Brda«. 
Žig je obrobljen z dvema črtama in je premera 38 mm.  
 
Naloge Organa skupne občinske uprave 
 

4. člen 
 
(1) S tem Odlokom se kot prekrškovni organ za območje občin ustanoviteljic določi Organ 
skupne občinske uprave, ki se pooblasti za odločanje o kršitvah na področju občinskih 
predpisov in drugih aktov. 
 
(2) Postopek pri prekrškovnem organu vodi in v njem odloča pooblaščena uradna oseba 
Organa skupne občinske uprave, ki mora za vodenje postopka, izdajo plačilnega naloga ter 
odločbo o prekršku izpolnjevati vse z zakonom in drugimi predpisi določene pogoje za 
opravljanje teh dejanj. 
 

5. člen 
 
(1) Organ skupne občinske uprave opravlja upravne in strokovne naloge izvajanja 
inšpekcijskega nadzorstva nad izvajanjem in spoštovanjem občinskih predpisov kot tudi 
predpisov iz prenesene pristojnosti ter naloge občinskega redarstva na področjih, ki jih 
urejajo predpisi občin ustanoviteljic skladno z zakoni, podzakonskimi predpisi in predpisi 
občin ustanoviteljic na tem področju. 
 
(2) Organ skupne občinske uprave opravlja strokovno-tehnične naloge in daje predloge, 
priporočila in usmeritve na področjih, povezanih s preventivo in varnostjo v cestnem 
prometu, zlasti še:  
- na področju pospeševanja prometne vzgoje in izobraževanja udeležencev v cestnem 
prometu, zlasti najbolj ogroženih skupin: otrok in mladostnikov 
- na področju izdajanja in razširjanja prometno-vzgojnih publikacij 
- na področju organiziranja raznih vzgojno-preventivnih akcij 
- na področju sodelovanja z drugimi deležniki in skupnega nastopanja pri izvajanju 
preventivne dejavnosti 
 
(3) Organ skupne občinske uprave opravlja strokovno-tehnične naloge in daje predloge, 
priporočila in usmeritve na področjih, povezanih s splošno varnostjo občanov, zlasti še: 



- na področju varnosti, preventive, in reševanja problematike na področju kriminalitete in 
drugih odklonskih pojavov 
- na področju preprečevanja uničevanja javne lastnine 
- na področju zagotavljanja javnega reda in mira 
- na področju spodbujanja k varnostnemu samoorganiziranju občanov 
- na področju dviga varnostne kulture in strpnosti med ljudmi 
 
 (4) Naloge Organa skupne občinske uprave se podrobneje določijo v Dogovoru o 
medsebojnih pravicah, obveznostih in odgovornostih. 
 

6. člen 
 
(1) Plačane globe za prekrške, ki jih izreče Organ skupne občinske uprave, so prihodek 
proračuna občine, na območju katere je bil prekršek storjen oziroma katere predpis je bil 
kršen. 
 
Organizacija dela 
 

7. člen 
 
(1) Organ skupne občinske uprave vodi vodja z nazivom vodja Medobčinskega inšpektorata 
in redarstva Mestne občine Nova Gorica in Občine Brda, ki se izbere po natečajnem 
postopku glede na strokovno usposobljenost v skladu z  zakonodajo s področja javnih 
uslužbencev in ga imenujeta župana občin ustanoviteljic. 
 
(2) Vodja Organa skupne občinske uprave ima status uradnika na položaju. 
 
(3) Vodja Organa skupne občinske uprave mora imeti univerzitetno izobrazbo ali visoko 
strokovno izobrazbo s specializacijo oziroma magisterijem ali prvo stopnjo po Zakonu o 
visokem šolstvu in najmanj 6 let ustreznih delovnih izkušenj, tako kot jih opredeljuje 13. točka 
6. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 56/2002 s spremembami). 
 
(4) Župana lahko skleneta pisni dogovor, da bo naloge vodje Organa skupne občinske 
uprave opravljal direktor občinske uprave ene izmed občin ustanoviteljic. 
  
(5) Vodja Organa skupne občinske uprave odgovarja za izvrševanje upravnih nalog, ki sodijo 
v krajevno pristojnost posamezne občine ustanoviteljice, županu te občine, za delo Organa 
skupne občinske uprave v celoti pa skupaj obema županoma občin ustanoviteljic. 
 

8. člen 
 
(1) Vodja Organa skupne občinske uprave predstavlja in zastopa Organ skupne občinske 
uprave. Vodja opravlja splošne organizacijske naloge in skrbi za administrativno-tehnično 
podporo pri izvajanju upravnih in strokovnih nalog za celotni Organ skupne občinske uprave. 
  
(2) Glede splošnih vprašanj organiziranja in delovanja Organa skupne občinske uprave se 
vodja ravna po usmeritvah obeh županov občin ustanoviteljic. 
 
(3) Vodja Organa skupne občinske uprave določi mesečni in tedenski razpored dela 
redarske službe, pri čemer je število opravljenih postopkov in izvedenih nalog v posamezni 
občini ustanoviteljici praviloma oziroma vsaj na daljši rok skladno z razmerjem števila 
prebivalcev. 
(4) Zaposleni v redarski službi so dolžni opravljati svoje naloge  po splošnih navodilih in 
usmeritvah vodje organa, pri čemer so pri opravljanju posamezne naloge iz svojega področja 



dela in pri vodenju in odločanju v posameznem postopku o prekršku oziroma drugemu 
postopku  popolnoma samostojni. 
 
(5) O pritožbah zoper upravne akte Organa skupne občinske uprave odloča župan občine, v 
katere krajevno pristojnost zadeva spada. 

 
9. člen 

 
(1) Občina, v kateri je sedež Organa skupne občinske uprave, ima za v organu zaposlene 
javne uslužbence status delodajalca in opravlja vse naloge s področja zaposlovanja in 
kadrovskih zadev v skladu z veljavno zakonodajo. 
 
(2) Župan sedežne občine, ki ima status delodajalca, oziroma vodja Organa skupne občinske 
uprave po pooblastilu in v soglasju z županoma občin ustanoviteljic, v skladu s kadrovskim 
načrtom, odloča o sklenitvi in prenehanju delovnega razmerja zaposlenih v Organu skupne 
občinske uprave. 
 

10. člen 
 
(1) O izločitvi vodje Organa skupne občinske uprave in ostalih zaposlenih v Organu skupne 
občinske uprave odloča direktor občinske uprave občine ustanoviteljice, v katere krajevno 
pristojnost zadeva spada, ki v primeru izločitve o stvari tudi odloči. 
 
Financiranje 
 

11. člen 
 
(1) Sredstva za delo Organa skupne občinske uprave zagotavljata občini ustanoviteljici v 
svojih proračunih. 
 
(2) Sredstva za delo Organa skupne občinske uprave zagotavljata občini ustanoviteljici v 
razmerju števila prebivalcev posamezne občine do števila vseh prebivalcev obeh občin 
skupaj, ki znaša: 

• Mestna občina Nova Gorica  84,55% 
• Občina Brda                15,45% 

 
 (3) Za škodo, povzročeno z nezakonitim delom zaposlenega v Organu skupne občinske 
uprave in za obveznosti iz delovanja Organa skupne občinske uprave občini ustanoviteljici 
odgovarjata solidarno. 
 
(4) Finančni načrt Organa skupne občinske uprave predlagata župana občin ustanoviteljic, 
sprejme pa ga občinski svet občine ustanoviteljice, v kateri ima Organ skupne občinske 
uprave svoj sedež, kot sestavni del proračuna te občine.  
 
(5) Organ skupne občinske uprave je neposredni uporabnik proračuna občine ustanoviteljice, 
v kateri ima sedež. 
 
(6) Občina ustanoviteljica, ki ni sedežna občina, zagotavlja sredstva za Organ skupne 
občinske uprave v svojem proračunu na posebni postavki, ob predložitvi proračuna v 
sprejem občinskemu svetu pa se predloži tudi finančni načrt Organa skupne občinske uprave 
kot posebno prilogo. 
 
(7) Svojo obveznost občina ustanoviteljica, ki ni sedežna občina, poravnava po dvanajstinah 
na podlagi zahtevka sedežne obćine. 
 



(8) Odredbodajalec za sredstva finančnega načrta Organa skupne občinske uprave je župan 
sedežne občine oziroma po njegovem pooblastilu vodja Organa skupne občinske uprave. 
 

12. člen 
 
(1) Za delo Organa skupne občinske uprave zagotavlja opremo in prostore Mestna občina 
Nova Gorica kot sedežna občina ustanoviteljica. Občina Brda je dolžna kriti sorazmerni del 
nadomestila za uporabo prostora in opreme iz prejšnjega stavka v skladu z drugim 
odstavkom 11. člena tega odloka. 
 
(2) Tekoče administrativne, strokovne, pomožne, finančne in druge naloge za Organ skupne 
občinske uprave opravlja občinska uprava Mestne občine Nova Gorica. Občina Brda je 
dolžna kriti sorazmerni del stroškov opravljanja teh nalog v skladu z drugim odstavkom 11. 
člena tega odloka. 
 
Dogovor o medsebojnih pravicah, obveznostih in odgovornostih 
 

13. člen 
 
(1) V Dogovoru o medsebojnih pravicah, obveznostih in odgovornostih, ki ga v skladu z 
drugim odstavkom 5. člena tega odloka skleneta župana občin ustanoviteljic, se podrobneje 
določijo pravice in obveznosti občin ustanoviteljic do Organa skupne občinske uprave, 
načrtovanje in način dela, način poročanja, način financiranja, opravljanje administrativnih, 
strokovnih, pomožnih, finančnih in drugih del za Organ skupne občinske uprave ter druge za 
nemoteno delo organa pomembne zadeve (v nadaljevanju Dogovor). 
 
Inšpekcijsko nadzorstvo 
 

14. člen 
 
(1) S tem odlokom se ureja opravljanje inšpekcijskega nadzorstva nad izvajanjem in 
spoštovanjem občinskih predpisov kot tudi predpisov iz prenesene pristojnosti ter drugih 
aktov, s katerimi občine urejajo zadeve iz svoje pristojnosti v okviru Organa skupne občinske 
uprave. 
 
(2) Inšpekcijsko nadzorstvo neposredno opravljajo občinski inšpektorji v inšpekcijski službi, ki 
je sestavni del Organa skupne občinske uprave, kot uradne osebe s posebnimi pooblastili in 
odgovornostmi, v skladu z zakonom, s katerim je urejen inšpekcijski nadzor. 

 
15. člen 

 
(1) Občinski inšpektorji lahko opravljajo tudi naloge iz pristojnosti občinskih redarjev, v kolikor 
so za to izpolnjeni vsi zakonski pogoji. 
 

16. člen 
 
(1) Za inšpektorja je lahko imenovana oseba, ki izpolnjuje pogoje s področja zakonodaje 
javnih uslužbencev ter inšpekcijskega nadzorstva. 
 
(2) Inšpektor opravlja naloge inšpekcijskega nadzora, vodi upravni postopek ter izdaja 
odločbe in sklepe v upravnem postopku po postopkih in na način, ki ga predpisuje zakon, ki 
ureja področje inšpekcijskega nadzora, zakon, ki ureja področje prekrškov in zakon, ki ureja 
splošni upravni postopek ter ostali predpisi.  
 
 



Medobčinsko redarstvo 
 

17. člen 
 
(1) S tem odlokom se ureja opravljanje medobčinskega redarstva v okviru redarske službe, ki 
je sestavni del Organa skupne občinske uprave, ki, v skladu z zakonom, ki ureja občinsko 
redarstvo, v skladu z drugimi predpisi, ki urejajo to področje ter v skladu z občinskim 
programom varnosti občin ustanoviteljic, nadzoruje spoštovanje pravil v cestnem prometu ter 
skrbi za javno varnost in javni red in mir na območju občin ustanoviteljic. 
 
(2) Naloge medobčinskega redarstva kot pooblaščene uradne osebe opravljajo občinski 
redarji. 
 

18. člen 
 
(1) Za občinskega redarja  je lahko imenovana oseba, ki izpolnjuje pogoje s področja 
zakonodaje javnih uslužbencev ter občinskega redarstva.  
 
Prehodne in končne določbe 
 

19. člen 
 

(1) V kolikor druge občine izrazijo interes, lahko pristopijo k Organu skupne občinske uprave, 
če sklep o tem sprejmejo na svojem občinskem svetu in se s pristopom strinjata tudi 
občinska sveta občin ustanoviteljic. Pristop se realizira s 1. 1. naslednjega leta, če so bile 
odločitve iz prejšnjega stavka sprejete najkasneje do 30. 9. tekočega leta. 
 
(2) V aktih iz prejšnjega odstavka, s katerimi občinski sveti odločajo o pristopu nove 
ustanoviteljice oziroma o strinjanju do takratnih ustanoviteljic, se določi tudi novo delitveno 
razmerje iz drugega odstavka 11. člena tega odloka. 
 

20. člen 
 
(1) Občinski svet občine ustanoviteljice lahko izrazi interes za izstop iz Organa skupne 
občinske uprave tako, da o tem sprejme poseben sklep, ki ga posreduje županom ostalih 
občin ustanoviteljic . Izstop se realizira s 1. 1. naslednjega leta, če je bil sklep iz prejšnjega 
stavka sprejet najkasneje do 30. 6. tekočega leta. 
 
(2) Če odločitev iz prejšnjega odstavka pomeni tudi ukinitev Organa skupne občinske 
uprave, skleneta župana občin ustanoviteljic poseben dogovor o pravicah in obveznostih, v 
katerem uredita vsa vprašanja povezana s prenehanjem delovanja Organa skupne občinske 
uprave in sicer najkasneje v roku 3 mesecev pred datumom prenehanja delovanja. 
 

21. člen 
 
(1) V primeru iz zadnjega odstavka prejšnjega člena občini ustanoviteljici prevzameta 
zaposlene ter razdelita stvari, denarna sredstva, pravice in obveznosti, razen prostorov in 
opreme, ki jo je zagotovila sedežna občina, po ključu odstotka števila prebivalcev občine 
ustanoviteljice. 
 
 (2) Vsaka občina ustanoviteljica mora prevzeti v izvršitev, izterjavo ali izpolnitev tudi pravice 
in obveznosti, ki izhajajo iz odločitev Organa skupne občinske uprave v že dokončanih 
postopkih ter dokončati že začete postopke glede na krajevno pristojnost. 
 
 



22. člen 
 
(1) Najkasneje v roku 1 meseca po uveljavitvi tega Odloka sprejmeta župana občin 
ustanoviteljic Dogovor iz 13. člena Odloka.  
 

23. člen 
 
(1) Najkasneje v roku 1 meseca po uveljavitvi tega Odloka določita župana občin 
ustanoviteljic kadrovski načrt Organa skupne občinske uprave in sprejmeta  akt o 
sistemizaciji delovnih mest v Organu skupne občinske uprave.  
 

24. člen 
 

(1) Organ skupne občinske uprave prične z delom, ko sedežna občina ustanoviteljica, 
zagotovi prostore in opremo, vendar najkasneje v treh mesecih po uveljavitvi tega odloka. 
 
(2) Organ skupne občinske uprave prevzame od občin ustanoviteljic javne uslužbence, ki so 
na dan pričetka njegovega dela razporejeni na delovna mesta inšpektorja oziroma 
občinskega redarja v posamezni občini ustanoviteljici ter upravne naloge in pristojnosti na 
področjih inšpekcijskega nadzorstva in redarstva skladno z Dogovorom iz 13. člena tega 
Odloka. Če se občini ustanoviteljici tako dogovorita, prevzame organ skupne občinske 
uprave od sedežne občine ustanoviteljice tudi javnega uslužbenca, ki opravlja strokovno-
tehnične naloge na področju preventive in varnosti v cestnem prometu ter podporne naloge 
pri delovanju sosveta za varnost občanov. Občini ustanoviteljici se lahko dogovorita tudi, da 
bo javni uslužbenec v organu skupne občinske uprave naloge iz prejšnjega stavka opravljal s 
krajšim delovnim časom od polnega. 
 

25. člen 
 
(1) Z dnem uveljavitve tega Odloka prenehajo veljati tista določila Odloka o organizaciji in 
delovnem področju občinske uprave Mestne občine Nova Gorica (Uradne objave - časopis 
OKO št. 13/2003), ki določajo organizacijo občinske inšpekcijske službe ter občinske 
redarske službe in so v nasprotju s tem Odlokom. 
 
(2) Z dnem uveljavitve tega Odloka prenehajo veljati tista določila Odloka o organizaciji in 
delovnem področju občinske uprave Občine Brda (Uradno glasilo slovenskih občin št. 
32/2008), ki določajo organizacijo občinske inšpekcijske službe ter občinske redarske službe 
in so v nasprotju s tem Odlokom. 

 
26. člen 

 
(1) Ta Odlok se sprejme v enakem besedilu v obeh občinah ustanoviteljicah. Vsaka občina 
ustanoviteljica objavi ta Odlok v uradnem glasilu svoje občine. Odlok začne veljati petnajsti 
dan po zadnji objavi. 
 
 
Številka:  007-7/2011      Številka: 
Nova Gorica,        Dobrovo, 
 
 
Matej Arčon       Franc Mužič 
Župan         Župan  
Mestne občine Nova Gorica     Občine Brda 
 
 



O B R A Z L O Ž I T E V 
 
 
Uvod 
 
Skupna občinska uprava je ena izmed oblik medobčinskega sodelovanja, h kateremu 
pristopita 2 ali več občin. V Sloveniji je že preko 80 občin povezanih v različne medobčinske 
službe. Razlog za takšno povezovanje so predvsem boljša finančna, kadrovska in strokovna 
usposobljenost skupnih uprav za izvajanje z zakonom predpisanih nalog lokalne 
samouprave. 
 
1. Razlogi za sprejem in pravna podlaga 
 
Pravna podlaga za sprejem odloka so naslednji predpisi: 
 Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 - ZLS-UPB2 s spremembami), 
 Zakon o prekrških (Uradni list RS, št. 3/07 - ZP-1-UPB4 s spremembami), 
 Zakon o inšpekcijskem nadzoru (Uradni list RS, št. 43/07 - ZIN-UPB1), 
 Zakon o občinskem redarstvu (Uradni list RS, št. 139/06 s spremembami), 
 Zakon o financiranju občin (Uradni list RS, št. 123/06 - ZFO-1 s spremembami). 

 
50.a člen Zakona o lokalni samoupravi (v nadaljevanju: ZLS) določa, da opravlja občinska 
uprava nadzorstvo nad izvajanjem občinskih predpisov in drugih aktov, s katerimi občina 
ureja zadeve iz svoje pristojnosti. Zakon o občinskem redarstvu (v nadaljevanju: ZORed) 
nalaga, da morajo občine ustanoviti občinsko redarstvo. Zakon o prekrških (v nadaljevanju: 
ZP-1) in ZORed nalagata občini tudi obveznosti vodenja in odločanja v prekrškovnem 
postopku. 
 
Zaradi širine delovanja se lahko v okviru občinske uprave ustanovi medobčinski organ, ki 
lahko opravlja vse te z zakonodajo predpisane naloge. Zato dajeta tudi ZLS v svojem 49.a 
členu in ZORed v 2. členu občinam možnost, da se odločijo, da ustanovijo enega ali več 
organov skupne občinske uprave. 
 
2. Ocena stanja 
 
V zadnjem času zakonodaja s področja urejanja prostora, cest, javnega reda in mira in 
drugih področij nalaga občinskim upravam vedno več nalog v okviru izvajanja inšpekcijske in 
redarske službe, za izvrševanje katerih pa so potrebni različno usposobljeni kadri (inšpektor, 
redar, administrativni delavec). Zaposlitev inšpektorjev in redarjev, predvsem v manjših 
občinah, ni racionalna, zato daje ZLS v 49.a členu možnost, da se dve ali več občin odloči za 
ustanovitev skupne občinske uprave. Država pa tako odločitev stimulira tudi s finančnimi 
spodbudami. 
 
3. Cilji in načela odloka 
 
S tem, ko bosta občini ustanoviteljici sprejeli predlagani odlok, bosta obe občini ustrezno 
izpolnili svoje obveznosti, ki jim jih nalagajo ZLS, ZORed in ZP-1. 
 
Cilj predlaganega Odloka je namreč ta, da se na območju občin ustanoviteljic organizira in 
vzpostavi učinkovito inšpekcijsko in redarsko službo, ki bosta učinkovito, kvalitetno in v 
skladu s predpisi izvajali svoje naloge in izvrševali svoje pristojnosti. Namen Odloka je tudi, 
da skupna občinska uprava prevzame izvajanje strokovnih in podpornih nalog na področju 
preventive in varnosti v cestnem prometu ter na področju splošne varnosti občanov, glede na 
to, da gre za področji, ki sta zelo sorodni predvsem z redarskimi nalogami. Pri čemer ni 
predvideno, da bi ustanovili tudi medobčinski Svet za preventivo in vzgojo v cestnem 
prometu ter Sosvet za zagotavljanje večje varnosti občanov. Omenjena organa še naprej 



delujeta v vsaki občini posebej, ob tem pa jim skupna občinska uprava nudi strokovno pomoč 
pri načrtovanju dela in izvajanju njunih nalog. 
 
Glavna naloga inšpekcije je, da ugotavlja dejstva, preverja dokumentacijo in ravnanje 
subjektov in s tem poskuša preprečiti kršenje predpisov. Poleg nadzora nad spoštovanjem 
občinskih predpisov je tudi v pomoč republiški inšpekciji, ki izvaja nadzor nad izvajanjem 
zakonov in podzakonskih aktov. Njeno delovanje je tako preventivno kot tudi represivno. 
 
Občinsko redarstvo je v skladu z novim ZORed dolžno skrbeti za javno varnost in javni red in 
mir na območju obeh občin ustanoviteljic in v okviru tega predvsem pristojno za 
nadzorovanje varnega in neoviranega cestnega prometa v naseljih kot tudi na občinskih 
cestah izven naselij, skrbeti za varnost na občinskih javnih poteh, rekreacijskih in drugih 
javnih površinah in skrbeti za varovanje javnega premoženja, naravne in kulturne dediščine. 
 
4. Ocena finančnih in drugih posledic 
 
4a.  Razdelitev stroškov med občinama ustanoviteljicama 
 
Glede na določbo 49.č člena ZLS sredstva za delo skupne občinske uprave zagotavljajo 
občine ustanoviteljice v razmerju števila prebivalcev posamezne občine do števila vseh 
prebivalcev teh občin. Vseh prebivalcev v občinah ustanoviteljicah je po podatkih iz popisa 
prebivalstva 2002, preračun na občine, veljaven dne 1.1.2007, 37.303. Delež stroškov in 
delovne obveznosti po občinah, izračunan na podlagi števila prebivalcev posamezne občine, 
je razviden iz spodnje tabele. 
 
 

Občine Število prebivalcev1 Delež financiranja 
glede na skupno 
število prebivalcev 

Nova Gorica 31.538 84,55 % 
Brda 5.765 15,45 % 
Skupaj 37.303 100,00 % 

 
 
Sredstva za delo Organa skupne občinske uprave bosta občini ustanoviteljici zagotavljali v 
svojih proračunih skladno z zgornjo tabelo. Po Odloku se bodo sredstva za delo Organa 
skupne občinske uprave zbirala in celotno finančno poslovanje (knjigovodstvo) Organa 
skupne občinske uprave vodilo na način opredelitve tega Organa kot neposrednega 
proračunskega uporabnika v proračunu sedežne občine. Za Organ skupne občinske uprave 
se pripravi samostojen finančni načrt. 
 
Podrobno ureja način financiranja Organa skupne občinske uprave Dogovor o medsebojnih 
pravicah, obveznostih in drugih razmerjih. 
 
Glede na obseg teritorija obeh občin ustanoviteljic in obseg nalog in pristojnosti, ki jih bodo 
imeli zaposleni v Organu skupne občinske uprave ter ob racionalni organizaciji dela 
ocenjujemo, da bo potrebno v Organu zaposliti (ali premestiti iz občinske uprave MONG) 7 
javnih uslužbencev, od tega dva inšpektorja in pet redarjev Naloge vodje Organa skupne 
občinske uprave naj bi, vsaj v začetni fazi, opravljal eden izmed direktorjev občinskih uprav 
občin ustanoviteljic. Taka rešitev je predvidena tudi v 7. členu Odloka.  
 

                                                 
1 Vir: spletna stran SURS, Prebivalstvo po starostnih skupinah in spolu, Slovenija, Popis 2002, preračun na 
občine, veljavne dne 1.1.2007. 



Izhajajoč iz te predpostavke smo izračunali, da bi stroški za plače in druge prejemke 
zaposlenih letno znašali cca. 163.000 EUR. Ostale stroške delovanja Organa skupne 
občinske uprave (prevozna sredstva, informacijska oprema, pisarniška oprema, uniforme, 
prostor za delovanje, drugi materialni stroški, stroški dela pri izvajanju podpornih storitev 
znotraj občinske uprave MONG) pa ocenjujemo na cca. 107.000 EUR letno. Oboje skupaj 
torej znese cca. 270.000 EUR letno.  
 
Ključ za razdelitev vseh stroškov je že po samem ZLS razmerje med številom prebivalcev 
posamezne občine do števila prebivalcev obeh občin ustanoviteljic. 
 
Delež stroškov, ki odpade na posamezno občino, glede na število prebivalcev, prikazuje 
naslednja tabela: 
 

Občine Število prebivalcev1 Delež financiranja 
glede na skupno 
število prebivalcev 

Razdelitev letnih 
stroškov 

Nova Gorica 31.538 84,55 % 228.285  EUR 
Brda 5.765 15,45 % 41.715  EUR 
Skupaj 37.303 100,00 % 270.000  EUR 

 
Novela ZLS (Uradni list RS, št. 60/07 - ZLS-N) določa, da se za finančno poslovanje organa 
skupne občinske uprave uporabljajo določbe zakona, ki urejajo javne finance pri neposrednih 
uporabnikih občinskih proračunov. Organ skupne občinske uprave je neposredni uporabnik 
občinskega proračuna tiste občine ustanoviteljice, v kateri ima sedež. 
 
4b. Refundacija dela stroškov iz državnega proračuna 
 
Izredno pomembno je, da država podpira ustanavljanje skupnih medobčinskih služb in je za 
to področje pripravila tudi finančne spodbude. Na podlagi 26. člena Zakona o financiranju 
občin (Uradni list RS, št. 123/2006, v nadaljevanju: ZFO-1), se občinam, ki v skladu z 
zakonom organizirajo skupno opravljanje posameznih nalog občinske uprave, v tekočem letu 
zagotavlja dodatna dotacija iz sredstev državnega proračuna v višini 50% v preteklem letu 
realiziranih odhodkov občinskih proračunov namenjenih financiranju skupnega opravljanja 
nalog. 
 
Na tej podlagi je bil sprejet Pravilnik o vrsti dohodkov, načinu poročanja o realiziranih 
odhodkih in nakazovanju sredstev občinam za sofinanciranje skupnega opravljanja 
posameznih nalog občinske uprave (Uradni list RS, št. 66/2007) s prilogami, ki velja od 
25.07.2007. 
 
Na tej podlagi lahko organi skupne občinske uprave pridobijo sredstva za: 

- plače in izdatke zaposlenih, 
- prispevke delodajalcev za socialno varnost in 
- izdatke za blago in storitve. 

 
4c. Ocena finančnih posledic za Mestno občino Nova Gorica in Občino Brda 
 
Za delovanje Organa skupne občinske uprave bi potrebovali cca. 270.000 EUR letno. Se 
pravi, da bi znesek financiranja za Mestno občino Nova Gorica znašal cca. 228.285 EUR, za 
Občino Brda pa cca. 41.715 EUR in to brez refundacije stroškov iz državnega proračuna. Ob 
refundaciji stroškov bi stroški za Mestno občino Nova Gorica znašali cca. 114.142 EUR in 
za Občino Brda 20.857 EUR. Samo za primerjavo, zgolj stroški dela za sedaj zaposlene 4 
redarje in enega inšpektorja v občinski upravi MONG znašajo cca 118.000 EUR.   
 
 



5. Dodatna obrazložitev besedila členov Odloka 
 
Z Odlokom o ustanovitvi Organa skupne občinske uprave občinskih uprav Mestne občine 
Nova Gorica in Občine Brda se ustanavlja kot organ skupne občinske uprave za izvrševanje 
upravnih nalog na področju inšpekcijskega nadzora in občinskega redarstva na območjih 
Mestne občine Nova Gorica in Občine Brda Medobčinski inšpektorat in redarstvo Mestne 
občine Nova Gorica in Občine Brda.  
 
Nov organ naj bi pričel z delom najkasneje v roku 3 mesecev po uveljavitvi Odloka. Deloval 
bo kot samostojni organa skupne občinske uprave, ne bo pa samostojna pravna oseba. 
Sedež organa bo v Novi Gorici na naslovu: Trg Edvarda Kardelja 1, 5000 Nova Gorica. 
 
Organ skupne občinske uprave bo opravljal upravne in strokovne naloge izvajanja 
inšpekcijskega nadzorstva nad izvajanjem in spoštovanjem občinskih predpisov kot tudi 
predpisov iz prenesene pristojnosti ter naloge občinskega redarstva na področjih, ki jih 
urejajo predpisi občin ustanoviteljic skladno z zakoni, podzakonskimi predpisi in predpisi 
občin ustanoviteljic na tem področju. Posebej so v Odloku naštete tudi temeljne naloge, ki jih 
bo Organ skupne občinske uprave opravljal na področju preventive in varnosti v cestnem 
prometu ter na področju varnosti občanov in preventivnih dejavnosti na področju 
zmanjševanja kriminalitete. 
 
Besedilo Odloka nadalje določa, da inšpekcijsko nadzorstvo v okviru Organa skupne 
občinske uprave opravljajo občinski inšpektorji kot uradne osebe s posebnimi pooblastili in 
odgovornostmi, v skladu z zakonom, ki ureja inšpekcijski nadzor. Občinski redar pa kot 
uslužbenec Organa skupne občinske uprave opravlja naloge občinskega redarstva skladno z 
Zakonom o občinskem redarstvu in ostalimi predpisi. 
 
Skupni organ vodi vodja Organa skupne občinske uprave z nazivom vodja Medobčinskega 
inšpektorata in redarstva Mestne občine Nova Gorica in Občine Brda, ki je v skladu z ZLS 
uradnik na položaju. Izbere se po natečajnem postopku v skladu z zakonodajo s področja 
javnih uslužbencev. Odlok nadalje določa, da predstojnika imenujeta župana občin 
ustanoviteljic. 
 
Vodja predstavlja in zastopa Organ skupne občinske uprave, organizira opravljanje nalog 
Organa skupne občinske uprave ter opravlja vse druge naloge, ki so potrebne za redno, 
pravočasno, strokovno in učinkovito delo Organa skupne občinske uprave. 
 
V pristojnosti županov občin ustanoviteljic je, da skupaj sprejmeta naslednje akte: 

- kadrovski načrt Organa skupne občinske uprave, 
- akt o sistemizaciji delovnih mest v Organu skupne občinske uprave, 
- letni program dela Organa skupne občinske uprave. 

 
Prav tako je v njihovi pristojnosti, da nadzorujejo delo ter dajejo skupne usmeritve glede 
splošnih vprašanj organiziranja in delovanja Organa skupne občinske uprave. 
  
O sklenitvi in prenehanju delovnega razmerja zaposlenih v Organu skupne občinske uprave 
odloča župan sedežne občine, saj ima ta občina za vse zaposlene pri Organ skupne 
občinske uprave tudi status delodajalca. Župana občin ustanoviteljic pa lahko za odločanje o 
sklenitvi in prenehanju delovnega razmerja zaposlenih v Organu skupne občinske uprave 
pooblastita predstojnika tega organa. 
 
Za delovanje redarjev na območju posamezne občine se za letno obdobje izdela letni 
program dela. Vodja Organa skupne občinske uprave pa mesečno in tedensko določa tudi 
razpored dela. Ključ mesečne in tedenske razporeditve (število ur) prisotnosti in delovanja 



redarjev v posamezni občini praviloma oziroma vsaj na daljši rok predstavlja razmerje števila 
prebivalcev. 
 
Financiranje dela Organa skupne občinske uprave opredeljujeta 11. in 12. člen Odloka, ki 
določata, da sredstva za delo zagotavljata občini ustanoviteljici v razmerju števila prebivalcev 
posamezne občine do števila vseh prebivalcev občin ustanoviteljic.  
 
49.b člen ZLS določa, da se za finančno poslovanje organa skupne občinske uprave 
uporabljajo določbe zakona, ki ureja javne finance in sicer v tistem delu, ki opredeljuje 
neposredne uporabnike občinskega proračuna. Organ skupne občinske uprave je 
neposredni uporabnik občinskega proračuna tiste občine, v kateri ima sedež. 
 
Plačane globe in prihodki iz dejavnosti so prihodek proračuna občine, na območju katere je 
bil prekršek storjen ali katere predpis je bil kršen. 
 
Kot to določa 13. člen odloka, župana občin ustanoviteljic s posebnim Dogovorom 
podrobneje določita medsebojne pravice, obveznosti in odgovornosti ter svoje pravice in 
obveznosti do Organa skupne občinske uprave, načrtovanje in način dela, način poročanja, 
način financiranja, opravljanje administrativno-strokovnih, pomožnih in drugih nalog za Organ 
skupne občinske uprave ter druge, za nemoteno delo Organa pomembne, zadeve.  
 
Besedilo Dogovora je pripravljeno vzporedno z besedilom obravnavanega odloka in je 
priloženo kot dodatno gradivo.  
 
V prehodnih in končnih določbah Odloka je predvidena možnost izstopa občine 
ustanoviteljice iz Organa skupne občinske uprave kot tudi možnost pristopa nove občine v 
Organ skupne občinske uprave. 
 
V členu, ki določa prehod zaposlenih iz občinskih uprav občin ustanoviteljic v organ skupne 
občinske uprave, je predvideno, da organ skupne občinske uprave prevzame redarje in 
inšpektorje, ki te naloge sedaj opravljajo v občinski upravi MONG. 
 
Glede izvajanja nalog na področju preventive in varnosti v cestnem prometu ter nalog na 
področju splošne varnosti občanov pa besedilo odloka pušča odprtih več možnosti in končno 
odločitev prepušča naknadnemu dogovoru občin ustanoviteljic. V igri so tri variante: Prvič, da 
te naloge opravlja eden izmed redarjev, drugič, da te naloge izvaja prevzeti javni uslužbenec 
s polnim delovnim časom in tretjič, da te naloge opravlja prevzeti javni uslužbenec, vendar z 
delovnim časom, krajšim od polnega. 
 
V tem poglavju so opredeljeni tudi nekateri roki, do katerih morajo biti izpolnjeni vsi pogoji za 
nemoten začetek dela Organa skupne občinske uprave. 
 
Odlok mora biti sprejet v enakem besedilu v obeh občinskih svetih in stopi v veljavo 15 dni 
po zadnji objavi . 
 
6. Predlagana rešitev 
 
Besedilo tega Odloka je usklajeno z veljavno zakonodajo na področju, ki ga ureja. Glede na 
obveznost ureditve občinskega redarstva in inšpekcijske službe, ki jo občinam nalaga 
zakonodaja in glede na pripravljenost občin ustanoviteljic, da zagotovijo delovanje služb v 
skupnem organu, predlagamo, da predlog Odloka obravnavata občinska sveta obeh občin 
ustanoviteljic ter Odlok sprejmeta v enakem besedilu. Predlagamo obravnavo Odloka v dveh 
branjih. 
 

 



Pripravila: 
- Franko Kacafura, načelnik oddelka za splošne zadeve 
- Andrej Markočič, Direktor občinske uprave občine Brda  
 

 
 

Predlagatelj: 
 
Matej Arčon 
     Župan 

                                                                                  Mestne občine Nova Gorica 
 
 
Franc Mužič 
     Župan  
Občine Brda



PREDLOG 
 

DOGOVOR 
 

O MEDSEBOJNIH PRAVICAH, OBVEZNOSTIH, ODGOVORNOSTIH  
 

IN DRUGIH RAZMERJIH 
 
 

ki ga skleneta: 
 
 

1. Mestna občina Nova Gorica, Trg Edvarda Kardelja 1, 5000 Nova Gorica, ki jo zastopa 
župan Matej Arčon 
ID za DDV: SI 5153055730 
matična številka: 5881773 

 
2. Občina Brda, Trg 25. maja 2, 5212 Dobrovo, ki jo zastopa župan Franc Mužič 

ID za DDV: SI 8158633391 
matična številka: 5881781 

 
 

1. člen 
(predmet dogovora) 

 
Ta dogovor se sklepa na podlagi »Odloka o ustanovitvi Medobčinskega inšpektorata in 
redarstva Mestne občine Nova Gorica in Občine Brda« (v nadaljevanju: Odlok). 
 
S tem dogovorom se podrobneje določijo medsebojne pravice in obveznosti ter odgovornosti 
Mestne občine Nova Gorica in Občine Brda (v nadaljevanju: občini ustanoviteljici), kot 
ustanoviteljic »Medobčinskega inšpektorata in redarstva Mestne občine Nova Gorica in 
Občine Brda« (v nadaljevanju: Organ skupne občinske uprave), do Organa skupne občinske 
uprave, naloge, načrtovanje in način dela, način poročanja, način financiranja, opravljanje 
administrativnih, strokovnih in drugih nalog za Organ skupne občinske uprave ter druge za 
nemoteno delo organa pomembne zadeve. S tem Dogovorom se urejajo vsebine iz 
prejšnjega stavka, ki niso ali niso dovolj natančno določene z besedilom Odloka. 
 

2. člen 
(financiranje) 

 
Sredstva za nemoteno delo Organa skupne občinske uprave zagotavljata občini 
ustanoviteljici v svojih proračunih v razmerju števila prebivalcev posamezne občine 
ustanoviteljice do števila vseh prebivalcev občin ustanoviteljic. Če se razmerje iz prejšnjega 
stavka, ki je bilo osnova za določitev deležev financiranja iz 11. člena Odloka, spremeni za 
več kot 1 odstotno točko, lahko župana predlagata spremembo Odloka in popravek deležev. 
 
Občini ustanoviteljici sta dolžni pravočasno pripraviti zahtevek za pridobitev sredstev  po 26. 
členu veljavnega Zakona o financiranju občin, v skladu z veljavnim Pravilnikom o vrsti 
odhodkov, načinu poročanja o realiziranih odhodkih in nakazovanju sredstev občinam za 
sofinanciranje skupnega opravljanja posameznih nalog občinske uprave. Sedežna občina je 
dolžna poskrbeti, da se izpolnjeni obrazci pravočasno posredujejo Službi Vlade Republike 
Slovenije za lokalno samoupravo in regionalno politiko. 
 
Za potrebe izdelave finančnega načrta organa skupne občinske uprave se določi obseg 
potrebnih sredstev na naslednji način: 



 
- Višino stroškov dela zaposlenih, stroškov za blago in storitve ter stroškov za nakup 

osnovnih sredstev oceni in utemelji vodja organa skupne občinske uprave glede na 
dejansko število zaposlenih. 

- Višina stroškov uporabe prostora in opreme, ki je nameščena v teh prostorih in ki ni 
zajeta v prejšnji alinei, se določi v pavšalnem znesku 250 € mesečno na pisarno, ki jo 
dejansko uporablja organ skupne občinske uprave. Znesek se letno usklajuje z rastjo 
cen življenjskih potrebščin za preteklo leto. 

- Višina nadomestila za kritje posrednih stroškov dela, ki ga za organ skupne občinske 
uprave opravlja občinska uprava Mestne občine Nova Gorica, se določi tako, da se 
strošek dela zaposlenih javnih uslužbencev, ki opravljajo tovrstne naloge, deli s 
seštevkom zaposlenih v skupni občinski upravi in občinski upravi MONG, potem pa 
se rezultat množi s številom zaposlenih v skupni občinski upravi. Kot strošek dela 
zaposlenih javnih uslužbencev, ki opravljajo tovrstne naloge, se šteje strošek plače 
(drugi bruto), regres za prehrano, regres za letni dopust in strošek za prevoz na delo 
tistih javnih uslužbencev, ki v občinski upravi MONG opravljajo dela in naloge na 
področju računovodstva, financ, proračunskega planiranja, kadrov, informatike in 
glavne pisarne. V primeru, da javni uslužbenec občinske uprave MONG opravlja 
naloge za organ skupne občinske uprave na drugačen način in v večjem obsegu, kot 
izhaja iz predprejšnjega stavka, se strošek dela, ki bremeni organ skupne občinske 
uprave, določi po številu dejansko opravljenih ur letno, ki jih javni uslužbenec opravi 
za potrebe organa skupne občinske uprave (primeroma: tajniško – administrativna 
dela, če organ skupne občinske uprave nima sistemiziranega oziroma zasedenega 
delovnega mesta tajnice).  

 
Občina ustanoviteljica, ki ni sedežna občina, bo svoje obveznosti za delo organa skupne 
občinske uprave poravnavala na podlagi izstavljenega mesečnega zahtevka za povračilo 
stroškov s strani sedežne občine v skladu z dogovorjenim razdelilnikom stroškov v višini 
dejanske realizacije za pretekli mesec. 
 
Mesečni zahtevki iz prejšnjega odstavka bodo občini ustanoviteljici, ki ni sedežna občina, 
izstavljeni do petnajstega dne v mesecu za pretekli mesec in ga bo le-ta poravnala v roku 8 
dni od prejema zahtevka in sicer na podračun EZR Mestne občine Nova Gorica številka 
012840100014022. 
 
Za prvi mesec delovanja skupne občinske uprave se zahtevek glasi na ocenjeno vrednost 
višine stroškov, kot izhaja iz finančnega načrta. 
 
V primeru zamud pri plačilih je sedežna občina upravičena do zakonskih zamudnih obresti. O 
neporavnanih obveznostih ter o morebitnih izvršbah zaradi neplačil mora sedežna občina 
ažurno obveščati občino ustanoviteljico, ki ni sedežna občina. 
 
 

3. člen 
(pooblastila občinskih inšpektorjev in občinskih redarjev) 

 
Občinski inšpektorji samostojno vodijo postopke in izdajajo odločbe in sklepe v upravnem 
postopku in prekrškovnem postopku. 
 
Pooblastila občinskih redarjev pri opravljanju njihovih nalog so podrobneje opredeljena v 
zakonu, ki ureja področje občinskega redarstva in zakonu, ki ureja področje delovanja 



policije ter podzakonskih predpisih, ki urejajo obseg in način uporabe policijskih pooblastil pri 
delu občinskega redarja.  
 

4. člen 
(način dela Organa skupne občinske uprave) 

 
Inšpekcijsko nadzorstvo se opravlja: 

• kot reden inšpekcijski nadzor v skladu z letnim programom dela, ki ga sprejmeta 
župana občin ustanoviteljic; 

• glede na prijave in vloge občanov. 
 
 
Delo občinskih redarjev se opravlja: 

• kot reden redarski nadzor v skladu z letnim programom dela, ki ga sprejmeta župana 
občin ustanoviteljic ter mesečnim in tedenskim razporedom dela za posamično 
občino ustanoviteljico, ki ga sprejme vodja Organa skupne občinske uprave; 

• po dogovoru zaposlenega v redarski službi znotraj Organa skupne občinske uprave 
in vodje Organa skupne občinske uprave glede na nujnost in potrebe posamezne 
občine ustanoviteljice; 

• po napotitvi predstojnika Organa skupne občinske uprave glede na prijave in vloge 
občanov. 

 
 

5. člen 
(mesečni in tedenski razpored dela) 

 
Mesečni in tedenski razpored dela določi vodja Organa skupne občinske uprave. Pri tem 
upošteva kot temeljni kriterij razmerje števila prebivalcev posamezne občine do števila vseh 
prebivalcev občin ustanoviteljic, kot dodatne kriterije pa tudi naravo dela, organizacijo dela in 
potrebe po zagotavljanju in opravljanju nalog v okviru Organa skupne občinske uprave na 
območju posamezne občine ustanoviteljice. 
 
Delo redarjev v okviru tedenskega in mesečnega razporeda dela je razporejeno tako, da se 
opravlja kot: 

• redno delo, planirano in razporejeno glede na število prebivalcev v posamezni občini 
ustanoviteljice (50 % vsega opravljenega dela); 

• notranje delo (25 % vsega opravljenega dela); 
• preventivni in interventni dogodki (25 % vsega opravljenega dela). 

 
6. člen 

(prostori za delovanje Organa skupne občinske uprave) 
 

Organ skupne občinske uprave ima vse pisarne locirane na sedežu Organa skupne občinske 
uprave na naslovu Trg Edvarda Kardelja 1, 5000 Nova Gorica.  
 
Pisarne morajo zagotavljati tako organizacijske kot prostorske pogoje za nemoteno 
opravljanje dela vseh zaposlenih v Organu skupne občinske uprave.  
 
Na sedežu organa je zagotovljen tudi prostor namenjen za opravljanje razgovorov s 
strankami oziroma kot oblika informacijske pisarne. 
 
Občina ustanoviteljica, v kateri ni lociran sedež Organa skupne občinske uprave, zagotavlja 
neposreden kontakt med organom in občani preko kontaktne osebe, določene v 9. členu 
tega dogovora. 



 
7. člen 

(delovni in poslovni čas Organa skupne občinske uprave) 
 

Polni delovni čas zaposlenih v Organu skupne občinske uprave traja 40 ur na teden. 
 
Delovni čas Organa skupne občinske uprave je od 7.00 do 15.00 ure in je vezan na gibljiv 
delovnik. 
 
Zaradi narave in organizacije dela in potreb uporabnikov je delovni čas zaposlenih v Organu 
skupne občinske uprave lahko neenakomerno razporejen in prilagojen potrebam delovanja 
organa, zlasti potrebi po izvajanju nadzorstva v popoldanskem času ali v času dela prostih 
dni. Razporeditev se določi z mesečnim in tedenskim razporedom dela. 
 
Poslovni čas Organa skupne občinske uprave je določen v skladu z Uredbo o upravnem 
poslovanju, upoštevaje naravo dela, organizacijo dela in potrebe po zagotavljanju in 
opravljanju nalog v okviru Organa skupne občinske uprave. Občina ustanoviteljica, ki ima 
status delodajalca zaposlenih v Organu skupne občinske uprave, mora pred začetkom 
koledarskega leta določiti letni razpored delovnega časa v Organu skupne občinske uprave. 
 

8. člen 
(uradne ure Organa skupne občinske uprave) 

 
Organa skupne občinske uprave ima uradne ure na sedežu organa najmanj v obsegu vsak 
ponedeljek in sredo od 9.00 do 11.00 ure. 
 
Skupen obseg in razpored uradnih ur določi vodja Organa skupne občinske uprave. 
 
Vodja Organa skupne občinske uprave odloči tudi o uradnih urah po telefonu. 
 

9. člen 
(pisne vloge, pripombe in mnenja občanov) 

 
Pisne vloge, pripombe in mnenja občanov se praviloma zbirajo na sedežu Organa skupne 
občinske uprave. 
 
Pisne vloge, pripombe in mnenja občanov v občini ustanoviteljici, ki ni sedežna občina, se 
lahko zbirajo tudi pri kontaktni osebi, ki jo določi ta občina, ki jih le-ta v skladu z določili 
zakona, ki ureja splošni upravni postopek, najkasneje v roku treh delovnih dni posreduje 
Organu skupne občinske uprave. V primeru mnenj in pripomb, ki jih sporočajo občani ustno 
ali preko telefona, je dolžna kontaktna oseba narediti uradni zaznamek, ki ga prav tako 
posreduje Organu skupne občinske uprave. 
 
Kontaktna oseba s strani Občine Brda, ki se bo dogovarjala neposredno z Organom skupne 
občinske uprave, je Nika Fabricijo. 
 

10. člen 
(obveščanje županov občin ustanoviteljic) 

 
Vodja Organa skupne občinske uprave je dolžan v primeru izvedenih nujnih ukrepov o teh 
obvestiti župana občine ustanoviteljice, na območju katere je bil tak nujni ukrep izveden. 
 

11. člen 
(poročila o delu) 

 



Inšpektorji in redarji so dolžni pisati tedensko in mesečno poročilo, ki se nanaša na njihovo 
opravljeno delo, ločeno za posamezno občino ustanoviteljico. 
 
Zbir tedenskih in mesečnih poročil za posamezno občino ustanoviteljico, se hrani na sedežu 
Organa skupne občinske uprave. 
 
Vodja Organa skupne občinske uprave enkrat letno o delu Organa skupne občinske uprave 
poroča županoma občin ustanoviteljic. 

 
12. člen 

(obvezni sestanki s kontaktnimi osebami) 
 

Kontaktna osebe iz 9. člena tega dogovora se sestane z vodjo Organa skupne občinske 
uprave na sedežu Organa najmanj vsake tri mesece na skupnem sestanku, kjer se 
dogovorijo o dosedanjem obsegu dela in potrebnem obsegu dela v naslednjih treh mesecih, 
v tistem delu, ki zadeva občino ustanoviteljico, ki ni sedežna občina. Po potrebi na teh 
sestankih sodelujejo tudi ostali zaposleni pri Organu skupne občinske uprave. 
 

13. člen 
(sklepanje delovnih razmerij) 

 
O sklenitvi in prenehanju delovnega razmerja zaposlenih v Organu skupne občinske uprave 
odloča župan sedežne občine, ki ima status delodajalca, oziroma vodja Organa skupne 
občinske uprave po pooblastilu in v soglasju z županoma obeh občin ustanoviteljic v skladu s 
kadrovskim načrtom, ki ga skupaj določita župana občin ustanoviteljic.  
 
V skladu s kadrovskim načrtom in aktom o sistemizaciji delovnih mest v Organu skupne 
občinske uprave izbirni postopek za izbiro najbolj strokovno usposobljenega kandidata za 
zasedbo prostega delovnega mesta vodi izbirna komisija, ki jo sestavljajo: vodja Organa 
skupne občinske uprave kot predsednik in direktorja občinskih uprav občin ustanoviteljic kot 
člana.  
 

14. člen 
(prevzem zaposlenih) 

 
Organ skupne občinske uprave na dan pričetka svojega dela prevzame javne uslužbence, 
zaposlene v občinskih upravah občin ustanoviteljic, ki so razporejeni na uradniška oziroma 
strokovno tehnična delovna mesta, na katerih se opravljajo naloge občinske uprave, ki jih na 
podlagi Odloka prevzame Organ skupne občinske uprave. 
 
Župan sedežne občine, ki ima status delodajalca, oziroma predstojnik Organa skupne 
občinske po pooblastilu in v soglasju z županoma obeh občin ustanoviteljic javnim 
uslužbencem iz prejšnjega odstavka v podpis predloži pogodbe o zaposlitvi oziroma anekse 
k pogodbi o zaposlitvi. 
 
Javnim uslužbencem iz prvega odstavka tega člena se ne more poslabšati položaj oziroma 
zmanjšati pravic glede na položaj in pravice, do katerih so bili upravičeni v upravi posamezne 
občine ustanoviteljice, razen v primeru, ko javni uslužbenec ne izpolnjuje pogojev za delovno 
mesto, ki ga zaseda. 
 
V primeru, da javni uslužbenec ne izpolnjuje pogojev za delovno mesto, ki ga zaseda, lahko 
občina ustanoviteljica, v katere upravi je zaposlen ta javni uslužbenec, za predmetno delovno 
mesto predlaga drugega zaposlenega iz občinske uprave. 
 
 



15. člen 
(spremembe in dopolnitve dogovora) 

 
Morebitne spremembe in dopolnitve tega dogovora se urejajo izključno s pisnimi dodatki k 
temu dogovoru. 
 

16. člen 
(reševanje sporov) 

 
Morebitne spore iz tega dogovora bosta občini ustanoviteljici reševale sporazumno. V kolikor 
do sporazuma ne bi prišlo, bo spore reševalo stvarno in krajevno pristojno sodišče. 
 

17. člen 
(veljavnost) 

 
Ta dogovor stopi v veljavo z dnem podpisa obeh občin ustanoviteljic. 
 

18. člen 
(število izvodov) 

 
Dogovor je sestavljen v treh (3) enakih izvodih, od katerih prejme vsaka stranka tega 
dogovora po en (1) izvod, en (1) izvod pa prejme Organ skupne občinske uprave. 
 
 
V Novi Gorici,  …………                                        Na Dobrovem, ………….…                                             
Matej Arčon                                                                      Franc Mužič                                                                                               
     Župan        Župan      


