Številka: 007-1/2015
Datum: 27. 11. 2019
Obinski svet Obine Ajdovšina

Zadeva:

Predlog Odloka o spremembah Odloka o organizaciji in delovnem
delovnem
podroju Obinske uprave Obine Ajdovšina – 1. obravnava

Predlagatelj: župan Tadej Beoanin
Gradivo pripravil: Urad župana, Zlata 0ibej
Pristojno delovno telo:
telo Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja

5. toka 10. redne seje Obinskega sveta Obine Ajdovšina

Predlagam, da Obinski svet Obine Ajdovšina na 10. redni seji dne 19. 12. 2019
obravnava in sprejme odlok:

Na podlagi doloil 29. lena in drugega odstavka 49. lena Zakona o lokalni samoupravi
/ZLS/ (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno preišeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 –
ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18) in 16. lena Statuta Obine
Ajdovšina (Uradni list RS, št. 44/12, 85/15, 8/18, 38/18) je Obinski svet Obine
Ajdovšina na svoji 10. redni seji, dne 19. 12. 2019 sprejel
Odlok o spremembah
Odloka o organizaciji in delovnem podroju
Obinske uprave Obine Ajdovšina
1. len
V Odloku o organizaciji in delovnem podroju Obinske uprave Obine Ajdovšina
(Uradni list RS št. 6/17, 38/19) se besedilo petega odstavka 4. lena spremeni, tako da
se glasi:
»(5) Naloge obinskega inšpekcijskega nadzorstva, obinskega redarstva, pravne službe
in notranje revizije opravlja Medobinska uprava Mestne obine Nova Gorica, Obine
Ajdovšina in Obine Brda (v nadaljevanju: medobinska uprava), ki lahko opravlja tudi
druge naloge, doloene z odlokom o njeni ustanovitvi.«.
2. len
Peta alineja drugega odstavka 6. lena se spremeni tako, da se glasi:
»- oddelek za prostor«..
3. len
V naslovu, v prvem delu stavka prvega odstavka in v drugem odstavku 11. lena se ime
oddelka »oddelek za okolje in prostor« spremeni tako, da se glasi »oddelek za prostor«.
4. len
0etrta alineja prvega odstavka 12. lena se rta.
Prehodni
Prehodni in konna
konna doloba
doloba
5. len
Ne glede na 4. len tega odloka, se bodo do prevzema javnih uslužbenk s strani
Javnega zavoda za turizem Nova Gorica in Vipavska dolina (matina številka:
8240949000), naloge turistino informacijskega centra izvajale v okviru obinske uprave.

6. len
Župan mora uskladiti pravilnik, ki ureja notranjo organizacijo in sistemizacijo delovnih
mest obinske uprave v roku enega meseca od uveljavitve tega odloka, oziroma v roku
enega meseca od prietka izvajanja nalog izven obinske uprave, za katere je tako
doloeno s tem odlokom.
7. len
Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in prine veljati 1. januarja
2020.
Številka: 007-1/2015
Datum:
Župan
Obine Ajdovšina
Tadej Beoanin, l. r.

Poroilo komisije
Na 12. seji dne 3. 12. 2019 je Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja
obravnavala Odlok o spremembah Odloka o organizaciji in delovnem podroju
Obinske uprave Obine Ajdovšina in sprejela:
mnenje, da je vsebina tega odloka primerna za obravnavo na obinskem svetu in
predlaga, da ga obinski svet sprejme.

Datum: 3. 12. 2019
Matjaž Bajec, l. r.
predsednik Komisije za mandatna vprašanja,
volitve in imenovanja

Obrazložitev
1. Pravni temelj podroja, ki ga ureja odlok:
- drugi odst. 49. lena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 - uradno
preišeno besedilo, 27/08 - odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 - odl. US, 40/12 - ZUJF,
14/15 - ZUUJFO, 76/16 - odl. US, 11/18 - ZSPDSLS-1, 30/18)
- Uredba o notranji organizaciji, sistemizaciji, delovnih mestih in nazivih v organih javne
uprave in v pravosodnih organih (Uradni list RS, št. 58/03, 81/03, 109/03, 22/04, 43/04,
58/04 - popr., 138/04, 35/05, 60/05, 72/05, 112/05, 49/06, 140/06, 9/07, 33/08, 66/08, 88/08,
8/09, 63/09, 73/09, 11/10, 42/10, 82/10, 17/11, 14/12, 17/12, 23/12, 98/12, 16/13, 18/13, 36/13,
51/13, 59/13, 14/14, 28/14, 43/14, 76/14, 91/14, 36/15, 57/15, 4/16, 44/16, 58/16, 84/16, 8/17,
40/17, 41/17, 11/19, 25/19, 54/19, 67/19)

2. Poglavitne rešitve odloka:
Obinski svet Obine Ajdovšina je na svoji 8. seji dne 26. 9. 2019 sprejel Ugotovitveni
sklep o izstopu iz skupne obinske uprave Medobinska uprava obin Šempeter Vrtojba, Rene - Vogrsko, Miren - Kostanjevica, Vipava in Ajdovšina in Sklep o nameri
za pristop k skupni obinski upravi z Mestno obino Nova Gorica in Obino Brda, s
ciljem, da bi bila medobinska uprava ustanovljena in priela z delovanjem s 1. 1. 2020.
Vse tri obine izvajajo potrebne aktivnosti za uresniitev tega cilja. Obine
ustanoviteljice bodo v okviru medobinske uprave izvajale obinsko inšpekcijsko
nadzorstvo, obinsko redarstvo, pravno službo in notranjo revizijo. Naloge obinskega
inšpekcijskega nadzorstva in obinskega redarstva se bodo v medobinski upravi
zaele opravljati s 1. januarjem 2020, preostale naloge pa najkasneje do konca leta 2020.
Zaradi navedenega je potrebno spremeniti peti odst. 4. lena sedaj veljavnega odloka,
ki doloa, da se naloge medobinske uprave opravljajo v Medobinski upravi obin
Šempeter – Vrtojba, Rene – Vogrsko, Miren – Kostanjevica, Vipava in Ajdovšina.
Zaradi namere, da bi se v bodoe v okviru medobinske uprave opravljale tudi naloge
varovanja okolja, ki se ne smejo podvajati s podrojem dela v obinski upravi,
predlagamo spremembo imena oddelka za okolje in prostor v oddelek za prostor (2. in
3. len).
V 45. lenu Odloka o ustanovitvi javnega zavoda »Javni zavod za turizem Nova Gorica in
Vipavska dolina« (Uradni list RS št. 43/18) je doloeno, da ta zavod prevzame javni
uslužbenki, zaposleni v Obinski upravi Obine Ajdovšina (v oddelku za gospodarstvo
in razvojne zadeve), ki opravljata naloge na strokovno tehninem delovnem mestu
»koordinator za turizem«, najkasneje v roku šestih mesecev po sprejetju akta, ki ureja
organizacijo in sistemizacijo delovnih mest zavoda. Zato se rta etrta alineja prvega
odst. 12. lena (naloge s podroja TIC-a), z doloitvijo prehodne ureditve v 5. lenu, ki
doloa, da se bodo do prevzema javnih uslužbenk naloge TIC-a še vedno izvajale v
okviru Obinske uprave Obine Ajdovšina.
Župan bo z navedenimi spremembami odloka moral uskladiti tudi akt o notranji
organizaciji in sistemizaciji delovnih mest obinske uprave, in sicer v roku 1 meseca po
vsaki spremembi.
V nadaljevanju so priloženi leni sedanjega odloka, ki se spreminjajo, z oznaenimi
spremembami.
3. Ocena finannih in drugih posledic sprejema odloka:
Ta odlok je potrebno sprejeti zaradi vsebinskih odloitev na drugih podrojih, zato sam
po sebi ne bo imel finannih posledic za obinski proraun.

Tadej Beoanin, l. r.
župan

0leni Odloka o organizaciji in delovnem podroju Obinske uprave Obine Ajdovšina
(Uradni list RS št. 6/17, 38/19), ki se spreminjajo (spremembe so oznaene z rdeo
barvo):
4. len
(naloge obinske uprave)
(1) Obinska uprava opravlja upravne, strokovne, pospeševalne, razvojne in druge
naloge, ter naloge v zvezi z zagotavljanjem javnih služb iz obinske pristojnosti. Tako
zlasti:
– pripravlja predloge razvojnih ter drugih programov in nartov iz svojega podroja
dela in jih izvršuje,
– pripravlja predloge programov in finannih nartov za proraun,
– izvršuje proraun,
– opravlja nadzor nad izvajanjem proraunsko financiranih dejavnosti, in sicer po
namenu, obsegu in dinamiki porabe ter pripravlja poroila in predloge iz svojega
delovnega podroja,
– upravlja s premoženjem obine in opravlja nadzor nad upravljanjem premoženja
obine, ki je preneseno v upravljanje posameznim drugim upravljavcem,
– spremlja in nadzoruje izvajanje obinskih predpisov in drugih aktov, s katerimi
ureja obina zadeve iz svoje pristojnosti,
– opravlja druga dela za potrebe župana, obinskega sveta in njegovih delovnih
teles ter drugih organov obine.
(2) Obinska uprava je pristojna za vodenje zbirke informacij javnega znaaja.
(3) Obinska uprava odloa na prvi stopnji v upravnih stvareh.
(4) Obinska uprava izvršuje predpise, ki jih sprejema obinski svet. Obinska
uprava izvršuje zakone in druge predpise, kadar v skladu z zakonom odloa o upravnih
stvareh iz državne pristojnosti.
(5) Naloge obinske inšpekcije in obinskega redarstva opravlja Medobinska
uprava obin Šempeter - Vrtojba, Rene - Vogrsko, Miren - Kostanjevica, Vipava in
Ajdovšina (v nadaljevanju: medobinska uprava). Medobinska uprava lahko opravlja
tudi druge naloge, doloene z odlokom o ustanovitvi medobinske uprave.
(5) Naloge obinskega inšpekcijskega nadzorstva, obinskega redarstva, pravne
službe in notranje revizije opravlja Medobinska uprava Mestne obine Nova Gorica,
Obine Ajdovšina in Obine Brda (v nadaljevanju: medobinska uprava), ki lahko
opravlja tudi druge naloge, doloene z odlokom o njeni ustanovitvi.
(6) Obinska uprava odgovarja županu za stanje na podroju, za katerega je bila
ustanovljena, spremlja stanje in razvoj na matinih podrojih, pravoasno opozarja na
pojave, ki jih ugotovi pri izvajanju zakonov in drugih predpisov, daje pobude in
predloge za reševanje vprašanj na teh podrojih in opravlja druge strokovne naloge.
6. len
(organizacija obinske uprave)
(1) Obinska uprava je sestavljena iz notranjih organizacijskih enot.
(2) Notranje organizacijske enote so:
– urad župana
– oddelek za družbene zadeve
– oddelek za finance
– oddelek za gospodarske javne službe in investicije
– oddelek za okolje in prostor
– oddelek za gospodarstvo in razvojne zadeve.

11. len
(oddelek za okolje in prostor)
(1) Oddelek za okolje in prostor opravlja naloge s podroja:
– priprave prostorskih planskih in prostorskih izvedbenih aktov obine,
– sodelovanja pri pripravi medobinskih, regionalnih in državnih prostorskih aktov,
– vkljuevanja varstva okolja v nartovanje prostora,
– priprave urbanistinih rešitev za pomembnejše stavbne in infrastrukturne posege
obine,
– izdaje potrdil iz uradnih evidenc in drugih dokumentov v zvezi z nartovanjem
prostora in graditvijo objektov,
– vodenja prostorskega informacijskega sistema: zbiranje, evidentiranje in
analiziranje podatkov o namenski rabi prostora, vodenje evidenc o zemljiših za
gradnjo stavb, vodenje drugih evidenc za odmero nadomestil in davkov,
– nartovanja komunalnega opremljanja in priprave programov opremljanja
stavbnih zemljiš,
– odmere komunalnega prispevka,
– gospodarjenja z nepremininami v lasti obine,
– izvajanja prostorskih ukrepov: zaasnih ukrepov za zavarovanje urejanja prostora,
zakonite predkupne pravice obine, razlastitev in omejitev lastninske pravice,
komasacije in ukrepov pri prenovi,
– vodenja registra nepreminin,
– rezervnega sklada obinskih stanovanj,
– urejanja cestne infrastrukture,
– izdaje predpisanih dokumentov v zvezi s posegi v varovalnem pasu obinskih cest
pri nartovanju prostora in graditvi objektov,
– varnosti cestnega promet ter preventive in vzgoje v cestnem prometu,
– priprave strateških dokumentov s podroja dela tega oddelka,
– priprave predpisov in drugih gradiv za seje obinskega sveta in njegovih delovnih
teles, ki spadajo v delovno podroje tega oddelka,
– planiranja in nadzora nad porabo proraunskih sredstev s svojega delovnega
podroja,
– državnih pomoi, ki spadajo v delovno podroje tega oddelka.
(2) Oddelek za okolje in prostor opravlja tudi naloge, ki po naravi dela spadajo v
podroje dela tega oddelka ter naloge po navodilu župana in direktorja obinske
uprave.
12. len
(oddelek za gospodarstvo in razvojne zadeve)
(1) Oddelek za gospodarstvo in razvojne zadeve opravlja naloge s podroja:
– vodenja, organiziranja in koordiniranja dela razvojnih projektov obine,
– nartovanja in pospeševanja razvoja podeželja in kmetijstva,
– nartovanja in pospeševanja razvoja turizma,
– turistino informacijskega centra,
– nartovanja in pospeševanja razvoja gospodarstva in podjetništva,
– regionalnih razvojnih nalog,
– sodelovanja z drugimi razvojno naravnanimi organi in inštitucijami,
– priprave, vodenja in izvedbe evropskih projektov,
– priprave strateških dokumentov s podroja dela tega oddelka in koordiniranja
priprave strategije razvoja obine,

– priprave predpisov in drugih gradiv za seje obinskega sveta in njegovih delovnih
teles, ki spadajo v delovno podroje tega oddelka,
– planiranja in nadzora nad porabo proraunskih sredstev z delovnega podroja
tega oddelka,
– državnih pomoi, ki spadajo v delovno podroje tega oddelka,
– ki po naravi dela spadajo v podroje dela tega oddelka ter naloge po navodilu
župana in direktorja obinske uprave.
(2) Oddelek za gospodarstvo in razvojne zadeve opravlja tudi naloge, ki po naravi
dela spadajo v podroje dela tega oddelka ter naloge po navodilu župana in direktorja
obinske uprave.

