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         Skrajšani postopek 
Na podlagi 64. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93 in 
spremembe) in 19. člena Statuta Mestne občine Nova Gorica (Uradni list RS, št. 13/12 in 
18/17) je Mestni svet Mestne občine Nova Gorica na seji dne ________________ sprejel 
naslednjo 

 
 

S P R E M E M B O 
STATUTA  MESTNE  OBČINE  NOVA  GORICA 

 

 

1. člen 
 
 

Prvi odstavek 32. člena Statuta Mestne občine Nova Gorica (Uradni list RS, št. 13/12 in 
18/17) se spremeni tako, da se glasi: 
 
»Občina ima največ štiri podžupane. Podžupana imenuje izmed članov mestnega sveta 
župan, ki ga lahko tudi razreši. V primeru štirih podžupanov mora biti eden iz vrst 
svetniške manjšine.« 
 
 

2. člen 
 
 
Ta sprememba statuta začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike 
Slovenije. 
 
 
 
Številka: 007-6/2011 
Nova Gorica,     
                                                                                              dr. Klemen Miklavič 
                                                                                                         ŽUPAN      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Statutarno-pravna komisija       
 
Številka: 007-6/2011-38 
Nova Gorica, 11. februarja 2019 
 

O B R A Z L O Ž I T E V 
 

Župan Mestne občine Nova Gorica je dne 6. 2. 2019 na statutarno-pravno komisijo 
naslovil pobudo za spremembo prvega odstavka 32. člena Statuta Mestne občine Nova 
Gorica (Uradni list RS, št. 13/12 in 18/17), ki določa: 
 
»Občina ima največ tri podžupane. Podžupana imenuje izmed članov mestnega sveta 
župan, ki ga lahko tudi razreši. V primeru treh podžupanov mora biti eden iz vrst 
svetniške manjšine.« 
 
Župan meni, da dosedanja ureditev ne ustreza politični situaciji ob vsakokratnih 
volitvah in ovira učinkovito delovanje vodstva Mestne občine Nova Gorica, in da mora 
imeti župan ob izvolitvi priložnost sestaviti politično vodstvo, ki odraža volilni rezultat in 
večino v Mestnem svetu Mestne občine Nova Gorica. Prevzeto stanje ob nastopu 
mandata mu ne dopušča ažurnega oblikovanja ožjega političnega kabineta, saj zakon 
preprečuje nove zaposlitve v primeru začasnega financiranja. Vsi člani kabineta župana 
pa so zaposleni za nedoločen čas. Tudi sicer ni primerno, da se ob vsaki menjavi vodstva 
Mestne občine Nova Gorica dodatno obremenjuje proračun z novimi zaposlitvami v 
občinski upravi. 

 
Podžupan je tako edina funkcija, ki je v pristojnosti župana in ki vsebuje pristojnosti 
nadomeščanja župana v primeru njegove odsotnosti ali drugačne (začasne) nezmožnosti 
opravljanja funkcije. Hkrati je podžupan/ja vezan/a neposredno na mandat Mestnega 
sveta Mestne občine Nova Gorica in v političnem vodstvu mestne občine omogoča odraz 
volilnega rezultata - torej povezovanja političnih skupin v mestnem svetu. Za normalno 
funkcioniranje občine je torej smiselno in racionalno omogočiti širši krog podžupanov.  
 
Predlog spremembe statuta torej zasleduje naslednje cilje: 
 

1. Omogočanje formiranja političnega vodstva, ki odraža volilni rezultat in je vezano 
na trenutni mandat. 

2. Omogočanje imenovanja ožjega kroga političnih sodelavcev župana brez 
prekomernega širjenja občinske uprave. 

3. Omogočanje hitrega formiranja političnega vodstva za normalno delovanje občine 
(tudi v primeru, ko gre za zamik sprejemanja proračuna zaradi objektivnih 
okoliščin). 

 
Statutarno – pravna komisija je na seji, ki je bila 11. 2. 2019, obravnavala navedeno 
pobudo župana in jo sklenila podpreti. 
 
Mestnemu svetu Mestne občine Nova Gorica se predlaga, da predloženo spremembo 
Statuta Mestne občne Nova Gorica sprejme. 
 
 
PRIPRAVIL:         Valter Vodopivec 
Miran Ljucovič, podsekretar za področje MS      PREDSEDNIK 
 




