Na podlagi določil 29. člena in drugega odstavka 49. člena Zakona o lokalni samoupravi
/ZLS/ (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 –
ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18) in 16. člena Statuta Občine Ajdovščina
(Uradni list RS, št. 44/12, 85/15, 8/18, 38/18) je Občinski svet Občine Ajdovščina na svoji
10. redni seji, dne 19. 12. 2019 sprejel
Odlok o spremembah
Odloka o organizaciji in delovnem področju
Občinske uprave Občine Ajdovščina
1. člen
V Odloku o organizaciji in delovnem področju Občinske uprave Občine Ajdovščina
(Uradni list RS št. 6/17, 38/19) se besedilo petega odstavka 4. člena spremeni, tako da se
glasi:
»(5) Naloge občinskega inšpekcijskega nadzorstva, občinskega redarstva, pravne službe in
notranje revizije opravlja Medobčinska uprava Mestne občine Nova Gorica, Občine
Ajdovščina in Občine Brda (v nadaljevanju: medobčinska uprava), ki lahko opravlja tudi
druge naloge, določene z odlokom o njeni ustanovitvi.«.
2. člen
Peta alineja drugega odstavka 6. člena se spremeni tako, da se glasi:
»- oddelek za prostor«..
3. člen
V naslovu, v prvem delu stavka prvega odstavka in v drugem odstavku 11. člena se ime
oddelka »oddelek za okolje in prostor« spremeni tako, da se glasi »oddelek za prostor«.
4. člen
Četrta alineja prvega odstavka 12. člena se črta.
Prehodni in končna določba
5. člen
Ne glede na 4. člen tega odloka, se bodo do prevzema javnih uslužbenk s strani Javnega
zavoda za turizem Nova Gorica in Vipavska dolina (matična številka: 8240949000), naloge
turistično informacijskega centra izvajale v okviru občinske uprave.
6. člen
Župan mora uskladiti pravilnik, ki ureja notranjo organizacijo in sistemizacijo delovnih
mest občinske uprave v roku enega meseca od uveljavitve tega odloka, oziroma v roku
enega meseca od pričetka izvajanja nalog izven občinske uprave, za katere je tako
določeno s tem odlokom.

7. člen
Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in prične veljati 1. januarja 2020.
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