
 
 

 

Koper, 2. junij 2021 

»Sodelovanje se splača« 

Župani občin slovenske Istre so danes v Pretorski palači slovesno podpisali Odlok o 

ustanovitvi skupne občinske uprave »Medobčinska uprava Istre – Amministrazione 

intercomunale dell’Istria«, ki so ga potrdili občinski sveti vseh štirih občin. Občine se 

bodo tako povezale na področjih občinske inšpekcije in redarstva, notranje revizije, 

zaščite in reševanja ter varovanja okolja. 

Ž upani Đenio Zadković, Danilo Markočič, Aleš Bržan in Gregor Strmčnik so z danas njim 

slavnostnim podpisom odloka naredili naslednji korak k ustanovitvi skupne medobč inske 

uprave in tako sloz no sodelovanje zadnjih dveh let dvignili na novo raven.  

»Sodelovanje se nedvomno splač a,« je uvodoma povedal z upan Mestne obč ine Koper Aleš 

Bržan. »Ne samo v finanč nem smislu, sodelovanje se splač a tudi za uravnotez en razvoj območ ja 

vseh s tirih obč in slovenske Istre. Verjamem, da bo nas e sodelovanje tudi v prihodnje tvorno in 

da je to le prvi korak k vzpostavitvi enotne slovenske Istre.« 

Kot so povedali z upani, v Medobč inski upravi Istra vidijo več  prednosti. Najpomembnejs e je 

aktivnejs e sodelovanje in povezovanje na skupnih toč kah, izboljs anje servisa za obč ane, več ja 

strokovnost in uč inkovitost pri opravljanju nalog, izmenjava znanj in izkus enj, nadomes č anje 

in sodelovanje pri poveč anem obsegu dela. »Ž novim organom bomo odslej lahko izvajali tudi 

nove naloge, ki smo jih obč ine doslej izvajale s pomoč jo zunanjih izvajalčev, kot je notranja 

revizija,« je povedal z upan Mestne obč ine Koper Aleš Bržan. Dodal je, da bodo občine zaradi 

državnega sofinanciranja delovanja skupne občinske uprave v prvem letu skupaj 

prihranile najmanj 700.000 evrov. »Drz ava bo namreč  za stros ke dela delovanja skupne 

obč inske uprave finančirala v vis ini 55 odstotkov.« 

Obč ine se bodo povezale na področ jih obč inske ins pekčije in redarstva, notranje revizije, 

zas č ite in res evanja in varovanja okolja. Na skupno obč insko upravo bi se prenesle le nekatere 

naloge oz. področ ja obč inskih uprav posameznih obč in, medtem ko delovanje ostalih področ ij 

obstoječ ih obč inskih uprav ostaja nespremenjeno. Skupna občinska uprava bo začela 

delovati 1. septembra 2021, v prvem letu pa bo zaposlovala nekaj več  kot 60 oseb, od tega bo 

največ  obč inskih redarjev in ins pektorjev.  

Sedez  in prostori za delo skupne obč inske uprave bodo v poslovnih prostorih, ki so v lasti 

Mestne obč ine Koper, na Cankarjevi uliči 1, v prostorih, kjer je prej delovala Geodetska uprava 

Koper. Tam je z e danes Sluz ba za ins pekčijo, redarstvo, zas č ito in res evanje MOK. Izjema je 

področ je obč inskega redarstva, za katero bo imela vsaka od obč in ustanoviteljič svojo 

izpostavo. Avtonomija obč in ostaja enaka, kot je bila do zdaj, saj morajo zaposleni v 

Medobč inski upravi Istre ravnati v skladu z zakonodajo, ki jo sprejema vsaka obč ina zase.  

 


