OBČINA AJDOVŠČINA
Občinski svet
Na podlagi 16. člena Statuta Občine Ajdovščina ( Uradni list RS, št. 44/2012, 85/2015 ) je
Občinski svet Občine Ajdovščina na svoji 28. redni seji dne 1.2.2018 sprejel
PROGRAM DELA OBČINSKEGA SVETA OBČINE AJDOVŠČINA
ZA LETO 2018
I.
Program dela Občinskega sveta Občine Ajdovščina v letu 2018 je razdeljen po delovnih
področjih posamezne notranje organizacijske enote občinske uprave:
a) Urad župana načrtuje, da bo pripravil in predlagal občinskemu svetu v sprejem naslednje
akte:
- Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Ajdovščina,
- Spremembe in dopolnitve Poslovnika Občinskega sveta Občine Ajdovščina,
- Občinski program varnosti,
- Sklep o načinu izvedbe participativnega proračuna za leti 2019 in 2020,
- Odlok o določitvi volilnih enot za volitve članov svetov krajevnih skupnosti in o
določitvi
števila članov svetov krajevnih skupnosti v Občini Ajdovščina,
- razpis rednih volitev v svete krajevnih skupnosti na območju občine Ajdovščina,
- v zvezi s konstituiranjem občinskega sveta,
- v zvezi z imenovanjem delovnih teles občinskega sveta.
b) Oddelek za družbene zadeve načrtuje, da bo pripravil naslednje gradivo za seje
občinskega sveta:
b1) v sprejem naslednje akte:
- Strategija za mlade v občini Ajdovščina 2019-2023,
- Lokalni program kulture v občini Ajdovščina za obdobje 2019-2022,
- Odlok o mreži javne zdravstvene službe na primarni ravni v občini Ajdovščina,
- Odlok o subvencioniranju socialno varstvene storitve socialni servis,
- Pravilnik o dopolnitvi pravilnika o subvencioniranju stroškov šolanja dijakov programa
gimnazije Srednje šole Veno Pilon Ajdovščina,
- Pravilnik o spremembi pravilnika o štipendiranju ter nagradah za izjemne dosežke in
uspehe dijakov in študentov,
- Letni program izobraževanja odraslih v občini Ajdovščina 2019,
- Letni program športa v občini Ajdovščina za leto 2019,
- Izvedbeni načrt Strategije za mlade v občini Ajdovščina za leto 2019,
- Sklepi o spremembi trajanja koncesij za zobozdravstveno dejavnost,
- Sklep o spremembi trajanja koncesije za lekarniško dejavnost,
- Sklepa o določitvi subvencij k cenam pomoči na domu (DSO Ajdovščina, Zavodu za
socialno oskrbo Pristan);
- Sklep o uporabi normativov in soglasje k sistemizaciji Otroškega vrtca Ajdovščina,
- Sklep o cenah programov Otroškega vrtca Ajdovščina,
- Podelitev priznanj Občine Ajdovščina,
- Imenovanja:
- odstop člana Statutarno pravne komisije in imenovanje novega člana
- mnenje k imenovanju ravnatelja OŠ Col,

-

imenovanje predstavnikov ustanovitelja v svete javnih zavodov: Lavričeva
knjižnica Ajdovščina in Ljudska univerza Ajdovščina

b2) v obravnavo naslednje akte:
- Letna poročila javnih zavodov, katerih ustanovitelj je Občina Ajdovščina (Otroški vrtec
Ajdovščina, OŠ Danila Lokarja Ajdovščina, OŠ Col, OŠ Dobravlje, OŠ Šturje
Ajdovščina, OŠ Otlica, Glasbena šola Vinka Vodopivca Ajdovščina, Ljudska univerza,
Lavričeva knjižnica, Pilonova galerija, Zdravstveni dom, Lekarna),
- Poročilo o izvajanju Strategije za mlade v občini Ajdovščina za leto 2017,
- Predstavitev statističnih podatkov občine Ajdovščina.
c) Oddelek za finance načrtuje, da bo pripravil in predlagal občinskemu svetu
c1) v sprejem naslednje akte:
- Zaključni račun proračuna Občine Ajdovščina za leto 2017,
- Odlok o rebalansu proračuna Občine Ajdovščina za leto 2018.
C2) v seznanitev naslednje akte:
- Poročilo o polletni realizaciji proračuna za leto 2018.
č) Oddelek za gospodarstvo in razvojne zadeve načrtuje, da bo pripravil in predlagal
občinskemu svetu
č1) v sprejem naslednje akte:
- Odlok o ustanovitvi zavoda za turizem Nova Gorica in Vipavska dolina,
- Pravilnik o dodelitvi državne pomoči za izvedbo hišnih priključkov in prenovo zunanjih
zasebnih površin na območju mestnega jedra Kastre,
- Pravilnik o podrobnejših kriterijih in merilih za olajšave plačila komunalnega prispevka za
nestanovanjske kmetijske stavbe v občini Ajdovščina,
- Sprememba Odloka o turistični taksi na območju občine Ajdovščina,
- Strategija prilagajanja kmetijstva v občini Ajdovščina na podnebne spremembe v Vipavski
dolini v obdobju od leta 2018 do 2021,
- Načrt razvoja odprtega širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij v občini
Ajdovščina.
č2) v obravnavo naslednji akt:
- Letno poročilo Razvojne agencije ROD.
d) Oddelek za gospodarske javne službe in investicije načrtuje, da bo pripravil in predlagal
občinskemu svetu
d1) v sprejem naslednje akte:
- Odlok o ravnanju z odpadki v Občini Ajdovščina,
- Odlok o odvajanju in čiščenju odpadnih in padavinskih voda,
- Operativni program vzdrževanja lokalnih cest in javnih poti,
- Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o gospodarskih javnih službah (namakanje
Vogršček),
- Odlok o subvencioniranju izvedbe hišnih priključkov – poslovni subjekti Kastra,
- Sklepe o prevzemu zasebnih vodovodov (če bo izražen interes lastnikov),
- Cenik izvajanja gospodarskih javnih služb.
d2) v obravnavo naslednji akt:
- Letno poročilo Komunalno stanovanjske družbe d.o.o. za leto 2017.

e) Oddelek za okolje in prostor načrtuje, da bo pripravil in predlagal občinskemu svetu v
sprejem naslednje akte:
e1) v sprejem občinske prostorske akte in na prostorski razvoj vezane sklepe:
- Odlok o občinskem prostorskem načrtu Občine Ajdovščina (OPN),
- Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za prostorsko ureditev skupnega
pomena za sanacijo s plazom poškodovane državne ceste R3-609/2117 Ajdovščina –
Predmeja na območju plazu Stogovce,
- Dispozicije pozidave (Lokavec, ipd),
- Sklepi o lokacijski preveritvi (po novem Zakonu o urejanju prostora (ZUreP-2).
e2) v sprejem akte na področju upravljanja s stavbnimi zemljišči:
- Program opremljanja stavbnih zemljišč - dopolnitev,
- Spremembe in dopolnitve Pravilnika o obremenjevanju nepremičnin s služnostnimi
pravicami,
- Pravilnik o oddajanju nepremičnin v najem ali uporabo,
- Pravilnik o uporabi dvoran in prostorov v upravljanju krajevnih skupnosti v občini
Ajdovščina,
- Smernice za zagotavljanje dostopnosti (po novem Gradbenem zakonu (GZ)),
- Sklepi o ukinitvah ali vzpostavitvah javnega dobra.
e3) v sprejem akte s področja občinskih cest:
- Odlok o ureditvi cestnega prometa,
- Odredba o ureditvi cestnega prometa,
- Poročilo o izvajanju Celostne prometne strategije Občine Ajdovščina,
- Odlok o ureditvi cestnega prometa v mestu Ajdovščina – Kastra.
e4) v obravnavo in sprejem akte s področja civilne zaščite in protipožarne varnosti:
- Letno poročilo javnega zavoda Gasilsko reševalni center.
III.
Ta akt prične veljati s sprejetjem na Občinskem svetu Občine Ajdovščina.
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