SKUPNA OBČINSKA UPRAVA
MEDOBČINSKA UPRAVA OBČIN
Bovec, Kobarid,Tolmin IN Kanal ob Soči
(Medobčinska inšpekcija)

Številka: 0111-2/2009-4 (07-00)
Datum: 3.12.2009

ZADEVA: ODLOK O USTANOVITVI ORGANA SKUPNE OBČINSKE UPRAVE
»MEDOBČINSKA UPRAVA OBČIN BOVEC, KOBARID, TOLMIN IN KANAL OB
SOČI
PRAVNE PODLAGE:
- 6. člen Zakona o lokalni samoupravi – ZLS-UPB2 (Ur. List RS št. 94/07)
- Zakon o financiranju občin – ZFO-UPB1 (Ur. l. št. 32/06);
- Odlok o ustanovitvi organa skupne občinske uprave »MEDOBČINSKA UPRAVA
OBČIN Bovec, Kobarid, Tolmin in Kanal ob Soči (Ur. list RS, št. 65/09);
- Statuti Občin Bovec, Kobarid, Tolmin in Kanal ob Soči
PREDLAGATELJ: mag. Simon Leban, predstojnik
PRIPRAVLJALEC: Medobčinska uprava občin Bovec, Kobarid, Tolmin in Kanal ob Soči

OBRAZLOŽITEV:
Občine ustanoviteljice organa skupne občinske uprave, so Odlok sprejele in ga v uradnem
listu objavile dne 14.8.2009. Že pred koncem postopka sprejemanja splošnega pravnega akta,
pa je Služba vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko sporočila ugotovitve,
pojasnila in pripombe k odlokom, dogovorom (sporazumom) županov in aktom o
sistemizaciji delovnih mest. Temu je dodala še besedilo vzorca odloka o ustanovitvi organa
skupne občinske uprave kot strokovni pripomoček za uskladitev takih odlokov v vseh
organih skupnih občinskih uprav po Sloveniji.
Ugotovitve, pojasnila in vzorec prilagamo kot delovno gradivo. Bistveno za sprejem
ustreznega odloka pa je navedba SVRL, da je ta služba že v dopisu o zahtevku za dotacijo
navedla, da bo določila rok za uskladitev. Datuma v priloženem dopisu sicer ne navaja, ker je
usklajene akte treba priložiti v postopku zahtevka za sofinanciranje v naslednjem letu.
Opozorili pa so, da bodo morali v primeru, da aktov ne bomo uskladili, to zahtevati kot
dopolnitev zahtevka po 6. členu Pravilnika o vrsti odhodkov, načinu poročanja o
realiziranih odhodkih in nakazovanju sredstev občinam za sofinanciranje skupnega
opravljanja posameznih nalog občinske uprave. Za tovrstno uskladitev zahtevka, pa je
zakonsko predpisan zgolj osemdnevni rok.
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To pomeni, da bi se v primeru neusklajenosti odlokov, morali odpovedati donaciji v vrednosti
50% sredstev za delo Medobčinske uprave.
Edina bistvena in vsebinska sprememba tega odloka pa je ključ sofinanciranja
Medobčinske uprave.
Na sestanku županov štirih občin ustanoviteljic Medobčinske uprave z dne 7.10.2009 je bilo
sklenjeno, da se MU v letu 2010 in dalje financira po četrtinah, s tem da se ključ popravi za
stroške predstojnika, ki se financira po ključu prebivalstva in Občini Bovec prizna del
stroškov za obračun plač in finančnih odhodkov MU.
IZRAČUN:
1. Osnova je Finančni načrt Medobčinske uprave za leto 2009, št. 4101-1/2008-3 (07-00) z
dne 17.11.2008 (155.670,00) in Ocena finančnih posledic ZORed, ki so bile pripravljene za
občinski svet Občine Kanal dne 14.2.2008 (20.000,00 + 4.000,00 = 24.000,00).
Občini Bovec se priznajo stroški dela finančne referentke 2 dni mesečno (1.441,00 : 20 x 2 =
144,10 / 3 = 48,00 mesečno na občino x 12 = 576,00)
Skupaj stroški MU – 179.670,00
Od tega stroški za plačo predstojnika – 36.379,00 (bruto osnova za dohodnino 2008).
Financiranje po občinah - a:
OBČINA
Stroški MU brez Plača
predstojnika
plače
predstojnika
Bovec
35.822,75
4.638,32
Kobarid
35.822,75
6.340,87
Tolmin
35.822,75
16.825,28
Kanal
35.822,75
8.574,53
SKUPAJ
143.291,00
36.379,00

Računovo
denje

Sredstva za
sofinanc.

ključ

432,00
432,00
432,00
432,00
1,728,00

40.893,07
42.595,62
53.080,03
44.829,28
181.398,00

22,54
23,49
29,26
24,71
100,00
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