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PRISTOJNO DELOVNO TELO
OBČINSKEGA SVETA:

-

Predlagam, da Občinski svet Občine Ajdovščina na 2. redni seji dne 20. 12. 2018
obravnava in sprejme:

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Ajdovščina ( Uradni list RS, št. 44/2012, 85/2015 ) in 5.
člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Ajdovščina (Uradni list RS, št. 30/15) je Občinski
svet Občine Ajdovščina na svoji __ redni seji dne ___ sprejel

OKVIRNI PROGRAM DELA OBČINSKEGA SVETA OBČINE AJDOVŠČINA
ZA LETO 2019

1. člen
Terminski plan sej
(1) Seje občinskega sveta bodo predvidoma potekale ob četrtkih, ob 15.30. uri, v sejni sobi
Občine Ajdovščina, po naslednjem terminskem planu:
- 31. januar 2019,
- 7. marec 2019,
- 11. april 2019,
- 30. maj 2019,
- 27. junij 2019,
- julij – avgust (čas počitnic) – ni predvidene redne seje,
- 26. september 2019,
- 7. november 2019,
- 19. december 2019.
(2) Slavnostna seja občinskega sveta v počastitev občinskega praznika bo v nedeljo 5. maja
2019, v Dvorani prve slovenske vlade v Ajdovščini.
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2. člen
Program dela
(1) Okvirni program dela Občinskega sveta Občine Ajdovščina v letu 2019 je razdeljen po
delovnih področjih posamezne notranje organizacijske enote občinske uprave:
a) Oddelek za družbene zadeve načrtuje, da bo pripravil naslednje gradivo za seje
občinskega sveta:
a1) v sprejem naslednje akte:
- Letni program športa v občini Ajdovščina za leto 2019,
- Letni program izobraževanja odraslih 2019,
- Lokalni program kulture v občini Ajdovščina za obdobje 2020 – 2024 in sklep o
podaljšanju veljavnosti Lokalnega programa kulture za obdobje 2014-2018,
- Odlok o sofinanciranju športne dejavnosti v občini Ajdovščina,
- Pravilnik o spremembi pravilnika o sofinanciranju kulturnih dejavnosti v občini
Ajdovščina,
- Pravilnik o spremembi pravilnika o sofinanciranju mladinskih in otroških programov in
projektov ter letovanj v občini Ajdovščina,
- Pravilnik o zamenjavi stanovanj Občine Ajdovščina,
- Pravilnik o dodeljevanju namenskih najemniških stanovanj mladim in mladim družinam,
- Soglasje k sistemizaciji Otroškega vrtca Ajdovščina,
- Sklep o cenah programov Otroškega vrtca Ajdovščina,
- Sklep o manjši notranji površini v vrtcu,
- Sklep o podaljšanju koncesije - zobozdravstvo,
- Sklep o določitvi subvencij k ceni pomoči na domu (Pristan, DSO),
- Podelitev priznanj Občine Ajdovščina,
- Imenovanje predstavnikov ustanovitelja oz. lokalne skupnosti v svete javnih zavodov:
zavoda za šport Ajdovščina, OŠ Col, OŠ Dobravlje, OŠ Otlica, OŠ Šturje in razvojne
agencije ROD Ajdovščina ter predstavnika lokalne skupnosti v svet Centra za
socialno delo Severna Primorska,
- Mnenje k imenovanju ravnatelja: OŠ Danila Lokarja Ajdovščina, OŠ Dobravlje in OŠ
Šturje,
- Imenovanje članov Občinske volilne komisije, predstavnika ustanovitelja v družbi
Tehnološki park in inkubator d.o.o. in Upravnega odbora Univerze v Novi Gorici,
- Imenovanje pooblaščencev Občine Ajdovščina v družbah: Vodovodi in kanalizacija
Nova Gorica d.d., Hranilnica in posojilnica Vipava d.d., KSD d.o.o.
a2) 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),
- Predstavitev statističnih podatkov občine Ajdovščina.
b) Oddelek za finance načrtuje, da bo pripravil in predlagal občinskemu svetu
b1) v sprejem naslednje akte:
- Zaključni račun proračuna Občine Ajdovščina za leto 2018,
- Odlok o rebalansu proračuna Občine Ajdovščina za leto 2019,
- Odlok o proračunu Občine Ajdovščina za leto 2020,
- Odlok o proračunu Občine Ajdovščina za leto 2021,
- Spremembe in dopolnitve Strategije upravljanja s kapitalskimi naložbami.
b2) v seznanitev naslednje akte:
- Poročilo o polletni realizaciji proračuna za leto 2019.
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c) Oddelek za gospodarstvo in razvojne zadeve načrtuje, da bo pripravil in predlagal
občinskemu svetu
c1) v sprejem naslednje akte:
- Odlok o odmeri komunalnega prispevka za kmetijske namene,
- Spremembo pravilnika o pogojih, merilih in načinu dodeljevanja statusa perspektivnega
podjetja za Občino Ajdovščina,
- Spremembo odloka o ureditvi javne službe zagotavljanja zavetišča za zapuščene živali na
območju občine Ajdovščina,
- Spremembo pravilnika o dodeljevanju proračunskih sredstev za pospeševanje razvoja
gospodarstva v Občini Ajdovščina,
- Spremembo pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini
Ajdovščina za programsko obdobje 2015–2020,
- Spremembo pravilnika o subvencioniranju projektov inovacij.
c2) v obravnavo naslednje akte:
- Letno poročilo Razvojne agencije ROD,
- Letno poročilo javnega zavoda za turizem Nova Gorica in Vipavska dolina.
č) Oddelek za gospodarske javne službe in investicije načrtuje, da bo pripravil in predlagal
občinskemu svetu
č1) v sprejem naslednje akte:
- Spremembe in dopolnitve Odloka o gospodarskih javnih službah v občini Ajdovščina,
- Odlok o ravnanju s komunalnimi odpadki,
- Cene komunalnih storitev javnih služb,
- Pravilnik o uporabi dvoran in prostorov v upravljanju in v lasti krajevnih skupnosti v
občini Ajdovščina.
č2) v obravnavo naslednji akt:
- Letno poročilo Komunalno stanovanjske družbe d.o.o. za leto 2018,
- Letno poročilo javnega podjetja Snaga d.o.o.za področje odlaganja komunalnih
odpadkov v letu 2018.
č3) v potrditev:
- Letno poročilo o izvedenih ukrepih iz akcijskega načrta Lokalnega energetskega
koncepta in njihovih učinkih za leto 2018.
č4) v sprejem naslednje akte s področja investicijske dokumentacije:
- investicijska dokumentacija za investicijske projekte v vrednosti, ki presegajo
150.000,00 eur z vključenim DDV–jem in novelacije investicijske dokumentacije, če
so investicijski stroški višji od 20%.
d) Oddelek za okolje in prostor načrtuje, da bo pripravil in predlagal občinskemu svetu v
sprejem naslednje akte:
d1) 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,
- Sklepi o dispozicijah pozidav.
d2) v sprejem akte na področju upravljanja s stavbnimi zemljišči:
- Spremembe in dopolnitve Pravilnika o obremenjevanju nepremičnin s služnostnimi
pravicami,
- Navodilo o oddajanju nepremičnega premoženja v najem ali uporabo.
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d3) v sprejem akte s področja občinskih cest:
- Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o kategorizaciji občinskih cest,
- Odlok o nekategoriziranih cestah v Občini Ajdovščina,
- Odredbo o spremembah in dopolnitvah Odredbe o ureditvi prometa na območju mesta
Ajdovščina,
- Odredbo o spremembah in dopolnitvah Odredbe o ureditvi cestnega prometa,
- Operativni program vzdrževanja občinskih cest v občini Ajdovščina.
d4) v obravnavo in sprejem akte s področja civilne zaščite in protipožarne varnosti:
- Letno poročilo javnega zavoda Gasilsko reševalni center.
e) Urad župana načrtuje, da bo pripravil in predlagal občinskemu svetu v sprejem naslednje
akte:
- Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Ajdovščina,
- Kodeks ravnanja izvoljenih predstavnikov
- Sklep o povračilu stroškov volilne kampanje.
(2) Občinski svet se bo seznanil s Poročilom Medobčinske uprave občin Šempeter-Vrtojba,
Miren-Kostanjevica, Renče-Vogrsko, Vipava in Ajdovščina o delu v letu 2018 ter s Poročilom
Policijske postaje Ajdovščina o delu na območju občine Ajdovščina v letu 2018.
3. člen
Ta akt prične veljati s sprejetjem na občinskem svetu.
Številka: 010-2/2018
Datum:
ŽUPAN
Tadej BEOČANIN, l. r.
OBRAZLOŽITEV:
1. Pravna podlaga ravnanja:
- Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – upb, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 –
ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18),
- Statut Občine Ajdovščina ( Uradni list RS, št. 44/2012, 85/2015 ),
- Poslovnika Občinskega sveta Občine Ajdovščina (Uradni list RS št. 30/2015).
2. Obrazložitev Okvirnega plana dela Občinskega sveta Občine Ajdovščina za leto 2019:
Občinski svet sprejema statut občine, poslovnik občinskega sveta, odloke ter druge splošne in
konkretne akte:
- sprejema strategije in načrte razvoja občine,
- sprejema občinski proračun in zaključni račun,
- sprejema občinski prostorski načrt in druge prostorske akte,
- ustanavlja organe občinske uprave ter določi njihovo organizacijo in delovno področje,
- v sodelovanju z občinskimi sveti drugih občin ustanavlja skupne organe občinske
uprave ter skupne organe za izvrševanje ustanoviteljskih pravic v javnih zavodih in
javnih podjetjih,
- določa vrste lokalnih javnih služb in način izvajanja lokalnih javnih služb,
- ustanavlja javne zavode in javna podjetja ter druge pravne osebe javnega prava v
skladu z zakonom,
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-

imenuje in razrešuje člane sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu, člane
sveta občine za varstvo uporabnikov javnih dobrin ter člane drugih organov občine
ustanovljenih na podlagi zakona,
določi organizacijo in način izvajanja varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami,
odloča o pridobitvi in odtujitvi občinskega premoženja, če z zakonom, s statutom občine
ali z odlokom ni določeno drugače,
odloča o najemu posojila in dajanju poroštva,
odloča o drugih zadevah v skladu z Zakonom o lokalni samoupravi in statutom občine.

3. Ocena finančnih in drugih posledic:
S terminskim planom Okvirnega programa dela Občinskega sveta Občine Ajdovščina za leto
2019 je v naslednjem letu načrtovanih osem rednih sej in na ena slavnostna seja. V proračunu
se zagotavljajo sredstva za plačilo sejnin občinskih svetnikov za redne in izredne seje.
ŽUPAN
Tadej BEOČANIN, l. r.
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