OBČINE AJDOVŠČINA
Občinski svet
Na podlagi 18. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Ajdovščina (Uradni list RS, št.
5/00, 41/05, 38/10) je Občinski svet Občine Ajdovščina na svoji 36. redni seji dne 20. 03.
2014 sprejel
OKVIRNI PROGRAM DELA OBČINSKEGA SVETA OBČINE AJDOVŠČINA
IN TERMINSKI PLAN SEJ OBČINSKEGA SVETA
ZA LETO 2014
I.
Okvirni program dela Občinskega sveta Občine Ajdovščina (v nadaljevanju: občinski svet) v
letu 2014 je razdeljen po področjih, in sicer po nalogah iz delovnega področja posamezne
notranje organizacijske enote občinske uprave, kot sledi:
a) Urad župana načrtuje, da bo pripravil in predlagal občinskemu svetu v sprejem naslednje
akte:
- Poslovnik Občinskega sveta Občine Ajdovščina,
- Odlok o organizaciji in delovnem področju Občinske uprave Občine Ajdovščina,
- Sklep o povračilu stroškov volilne kampanje,
- v zvezi s konstituiranjem občinskega sveta,
- v zvezi z imenovanjem delovnih teles občinskega sveta.
b) Oddelek za družbene dejavnosti načrtuje, da bo pripravil naslednje gradivo za seje
občinskega sveta:
b1) za sprejem naslednje akte:
- Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Otroški vrtec Ajdovščina,
- Spremembe in dopolnitve Odloka o organizaciji pomoči na domu,
- Pravilnik o podeljevanju štipendij v občini Ajdovščina in podeljevanju nagrad
učencem, dijakom in študentom za izjemne dosežke,
- Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o sofinanciranju mladinskih in
otroških programov in projektov ter letovanj,
- Pravilnik o uporabi Dvorane prve slovenske vlade,
- Regijski izvedbeni načrt na področju socialnega varstva 2014-2016 za Goriško regijo,
- Program za neodvisno življenje invalidov za obdobje 2015-2018,
- Lokalni program kulture za obdobje 2015-2018,
- Letni program športa v Občini Ajdovščina za leto 2015,
- Izvedbeni načrt Strategije za mlade v občini Ajdovščina za leto 2014,
- Sklep o uporabi normativov in soglasje k sistemizaciji Otroškega vrtca Ajdovščina,
- Sklep o cenah programov Otroškega vrtca Ajdovščina,
- Podelitev priznanj Občine Ajdovščina,
- Imenovanja:
 imenovanje predstavnikov ustanovitelja oz. lokalne skupnosti v svete javnih
zavodov: Lavričeve knjižnice Ajdovščina in Ljudske univerze Ajdovščina
 soglasje oz. mnenje k imenovanju direktorja/ravnatelja Srednje šole Veno
Pilon, OŠ Dobravlje, OŠ Šturje, Ljudske univerze Ajdovščina
 imenovanje direktorja Pilonove galerije 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 2013.

c) Oddelek za finance načrtuje, da bo pripravil in predlagal občinskemu svetu
c1) v sprejem naslednje akte:
- Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Ajdovščina za leto 2013,
- Odlok o rebalansu proračuna Občine Ajdovščina za leto 2014,
- Odlok o proračunu Občine Ajdovščina za leto 2015,
- Odlok o proračunu Občine Ajdovščina za leto 2016,
C2) v seznanitev naslednje akte:
- Poročilo o polletni realizaciji proračuna za leto 2014.
d) Oddelek za investicije, gospodarstvo in gospodarske javne načrtuje, da bo pripravil
in predlagal občinskemu svetu:
d1) v sprejem naslednje akte:
-

Pravilnik o brezplačnem odlaganju odpadnih azbestcementnih gradbenih izdelkov z
objektov na območju občine Ajdovščina na odlagališču komunalnih odpadkov Dolga
Poljana,
- Pravilnik o brezplačnem prevzemanju klavničnih odpadkov,
- Odlok o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o subvencioniranju projektov inovacij,
- Spremembe in dopolnitve Pravilnika o dodeljevanju finančnih pomoči za programe in
investicije v kmetijstvu v Občini Ajdovščina,
- Spremembe in dopolnitve Pravilnika o pospeševanju in razvoju malega gospodarstva
na območju občin Ajdovščina in Vipava,
- Sprememba meril za določitev obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na
katerih se opravlja gostinska dejavnost v Občini Ajdovščina,
- Odlok o ureditvi zagotavljanja javne službe zavetišča za zapuščene živali,
- Odlok o ustanovitvi Razvojne agencije ROD,
- Strategija ravnanja z odpadki 2014-2020,
- Strategija razvoja turizma 2014-2020,
- Cene komunalnih storitev javnih služb,
- Novelacija operativnega programa ravnanja z odpadnimi komunalnimi vodami,
- Pravilnik o merilih za subvencioniranje malih čistilnih naprav.
d2) v obravnavo naslednji akt:
- Letno poročilo Komunalno stanovanjske družbe d.o.o.,
- Letno poročilo Razvojne agencije ROD,
d3) v sprejem naslednje akte s področja investicijske dokumentacije:
- IP Ureditev vaškega jedra Cesta
- DIIP Prostori KS Skrilje
- DIIP in IP Povezovalna cesta Quiliano – Lokavška
e) Oddelek za okolje in prostor načrtuje, da bo pripravil in predlagal občinskemu svetu v
sprejem naslednje akte:
e1) v sprejem občinske prostorske akte:
- 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 pozidav.
e2) v sprejem akte na področju upravljanja s stavbnimi zemljišči:
- Odlok spremembah in dopolnitvah Odloka o komunalnem prispevku v Občini
Ajdovščina,
- Program opremljanja stavbnih zemljišč,

- Odlok o komunalnem prispevku v občini Ajdovščina.
e3) v sprejem akte s področja občinskih cest:
- Odlok o občinskih nekategoriziranih cestah v Občini Ajdovščina,
- Odredba o spremembah in dopolnitvah Odredbe o ureditvi prometa na območju
mesta Ajdovščina,
- Odlok o ureditvi cestnega prometa,
- Odredba o spremembah in dopolnitvah Odredbe o ureditvi cestnega prometa.
e4) v obravnavo in sprejem akte s področja civilne zaščite in protipožarne varnosti:
- Letno poročilo javnega zavoda Gasilsko reševalni center,
- Odlok o merilih in postopku za določitev nevzdrževanih objektov in za izvedbo
vzdrževalnih del na objektih v Občini Ajdovščina.
II.
Seje občinskega sveta bodo predvidoma potekale ob četrtkih, ob 15.30. v sejni sobi Občine
Ajdovščina, po naslednjem terminskem planu:
- 03. april 2014,
- 16. april 2014 (sreda),
- 29. maj 2014,
- 26. junij 2014,
- julij (čas počitnic) – ni predvidene redne seje,
- avgust (čas počitnic) – ni predvidene redne seje,
- 25. september 2014,
- oktober (volitve) – ni predvidene redne seje,
- 27. november 2014,
- 18. december 2014.
Slavnostna seja občinskega sveta v počastitev občinskega praznika bo 5. maja 2014, v
Dvorani prve slovenske vlade v Ajdovščini.
III.
Ta akt prične veljati s sprejetjem na občinskem svetu.
Številka: 033-01/2011
Datum: 26. 03. 2014
Župan
Marjan Poljšak

OBRAZLOŽITEV:
1. Pravni temelj:
Pravna podlaga za sprejetje predlaganega akta je določena v 18. členu Poslovnika
Občinskega sveta Občine Ajdovščina (Uradni list RS, št. 5/00, 41/05, 38/10).
2. Razlogi za sprejem ter cilji in poglavitne rešitve:
V predlogu programa dela za občinski svet je pod točko I. po posameznih notranjih
organizacijskih enotah (oddelkih) zajeto načrtovano delo občinske uprave za tekoče
leto, ki je v zvezi z akti in drugimi odločitvami, določenimi za sprejemanje na
občinskem svetu. Program dela je okviren, ker vseh vsebin, o katerih mora odločiti
občinski svet, ni mogoče vnaprej predvidevati. Zato bo tekom leta gotovo prišlo do
odstopanj od programa, bodisi v smislu dodatnih postavk, bodisi v smislu črtanja
nerealiziranih postavk.
Pod točko II. je določen okvirni terminski plan sej občinskega sveta. V zvezi s tem 11.
člen poslovnika določa, da se redne seje, razen v času počitnic, izvedejo enkrat na
mesec, na vnaprej določen dan v tednu. Župan mora sklicati sejo občinskega sveta
najmanj 4 krat letno. Od marca naprej je v letu 2013 predlaganih še 7 sej, po
ustaljenem terminskem planu, kar pomeni praviloma enkrat na mesec, na dan
četrtka, ob 15.30. V terminskem planu je navedena tudi slavnostna seja občinskega
sveta ob občinskem prazniku 5. maju, ki sicer ni vsebovana v programu dela, sodi pa
v okvir planiranih sej občinskega sveta.
3. Ocena finančnih in drugih posledic sprejema:
Sprejem tega akta ne bo imel dodatnih finančnih posledic za občinski proračun.
Strošek izvedbe sej pa je že zajet v občinski proračun za leto 2013.

ŽUPAN
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