OBČINA AJDOVŠČINA
Komisija za mandatna vprašanja,
volitve in imenovanja

OBČINSKI SVET
OBČINE AJDOVŠČINA
ZADEVA:

Predlog za obravnavo na 12. seji Občinskega sveta
Občine Ajdovščina

GRADIVO PRIPRAVIL:

Sklep – imenovanje predstavnika občine v upravni
odbor Lokalne akcijske skupine Vipavska dolina
Oddelek za družbene zadeve, Erika Zavnik

PRISTOJNO DELOVNO TELO
OBČINSKEGA SVETA:

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in
imenovanja

NASLOV:

PREDLOG SKLEPA:
Na podlagi 112. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Ajdovščina (Uradni list RS, št.
30/2015) je Občinski svet Občine Ajdovščina na …. seji dne, ………………., sprejel naslednji

SKLEP
I.
Občinski svet Občine Ajdovščina v upravni odbor Lokalne akcijske skupine Vipavska dolina kot
predstavnika občine imenuje:
- Furlan Janeza, Kamnje 2/a, 5263 Dobravlje.
II.
Ta sklep velja takoj.
Številka:
Datum:

ŽUPAN
Tadej BEOČANIN, s.r.
Obrazložitev:
Pravni temelj:
Poslovnik občinskega sveta Občine Ajdovščina v prvem odstavku 112. člena določa, da svet voli
in imenuje predstavnike občine v organe javnih zavodov, javnih podjetij, javnih agencij… ter
opredeljuje postopek predlaganja in imenovanja kandidatov. Šesti odstavek 112. člena pa
navaja, da se enak postopek predlaganja in imenovanja, uporablja tudi za imenovanje
predstavnikov občine v posvetovalna telesa in za imenovanje v drugih podobnih primerih.

2. Razlogi za sprejem ter cilji in rešitve sklepa:
Na seji občinskega sveta je bil 5.3.2015 sprejet Sklep o izdelavi Strategije lokalnega razvoja in
vzpostavitvi Lokalne akcijske skupine Vipavska dolina. ROD Ajdovščina je Občino Ajdovščina
zaprosil za imenovanje predstavnika občine v upravni odbor Lokalne akcijske skupine Vipavska
dolina.
Upravni odbor je sestavljen iz 10 članov in sicer:
- 4 predstavnikov javnega sektorja (en predstavnik Občine Ajdovščina in en predstavnik
Občine Vipava ter dva predstavnika, ki ju predlagajo člani LAS iz javnega sektorja),
- 3 predstavnikov zasebnega sektorja, ki jih predlagajo člani LAS iz zasebnega sektorja,
- 3 predstavnikov ekonomskega sektorja, ki jih predlagajo člani LAS iz ekonomskega
sektorja.
Mandatna doba članov upravnega odbora traja štiri leta, in so po preteku te dobe lahko ponovno
imenovani.
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je na svoji seji 11.12.2015 obravnavala
prejeti predlog ter občinskemu svetu predlaga, da sprejeme naslednji sklep: v upravni odbor
Lokalne akcijske skupine Vipavska dolina se kot predstavnika občine imenuje Furlan Janeza,
Kamnje 2/a, 5263 Dobravlje.
3. Ocena finančnih in drugih posledic sprejema sklepa:
Sprejem tega sklepa ne bo imel dodatnih finančnih posledic za občinski proračun.
Pripravila: Erika Zavnik, s.r.

PREDSEDNIK
Jordan POLANC, s.r.

OBČINA AJDOVŠČINA
Komisija za mandatna vprašanja,
volitve in imenovanja

OBČINSKI SVET
OBČINE AJDOVŠČINA
ZADEVA:

Predlog za obravnavo na 12. seji Občinskega sveta
Občine Ajdovščina

GRADIVO PRIPRAVIL:

Sklep – imenovanje predstavnikov ustanoviteljice in
uporabnika v sveta zavoda Razvojne agencije ROD
Ajdovščina
Oddelek za družbene zadeve, Erika Zavnik

PRISTOJNO DELOVNO TELO
OBČINSKEGA SVETA:

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in
imenovanja

NASLOV:

PREDLOG SKLEPA:
Na podlagi 16. člena Statuta Občine Ajdovščina (Uradni list RS, št. 44/2012, 85/2015) ter 11.
člena Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Razvojne agencije ROD Ajdovščina (Uradni list RS,
št. 92/2015 je Občinski svet Občine Ajdovščina na …. seji dne, ………………., sprejel naslednji

SKLEP
I.
Občinski svet Občine Ajdovščina v svet javnega zavoda Razvojne agencije ROD Ajdovščina
imenuje:
1. kot predstavnika ustanoviteljice:
- Lampe Janeza, Podkraj 12, 5273 Col
- Krašna Dašo, Na Brajdi 11, 5270 Ajdovščina
2. kot predstavnika uporabnikov:
- Premrn Franca, Orehovica 11/a, 5271 Vipava.
II.
Ta sklep velja takoj.
Številka:
Datum:

ŽUPAN
Tadej BEOČANIN, s.r.

Obrazložitev:
Pravni temelj:
V 11. členu Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Razvojne agencije ROD Ajdovščina je
določena sestava sveta zavoda ter postopek imenovanja članov v svet zavoda.
2. Razlogi za sprejem ter cilji in rešitve sklepa:
Občinski svet Občine Ajdovščina je na zadnji seji sveta sprejel Odlok o ustanovitvi javnega
zavoda Razvojne agencije ROD Ajdovščina. V odloku je v prehodnih in končnih določbah
določeno, da se nov svet zavoda konstituira do 31.12.2015.
Svet zavoda ima 6 članov in je sestavljen iz predstavnikov:ustanoviteljic - 4 člani,delavcev
zavoda - 1 član, uporabnikov - 1 član. Občina Ajdovščina imenuje 2 člana, Občina Vipava ter
Območno obrtno-podjetniška zbornica Ajdovščina pa imenujeta vsaka po 1 člana. Predstavnika
delavcev izvolijo delavci neposredno s tajnim glasovanjem. Predstavnika uporabnikov imenujeta
Občinski svet Občine Ajdovščina in Občinski svet Občine Vipava na predlog Območne obrtnopodjetniške zbornice Ajdovščina. Mandat članov sveta traja štiri leta in so po preteku te dobe
lahko ponovno izvoljeni oziroma imenovani.
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je na svoji seji 11.12.2015 obravnavala
prejete predloge. Območno obrtno-podjetniška zbornica Ajdovščina je posredovala predlog
kandidata za imenovanje predstavnika uporabnikov v svetu zavoda. Komisija občinskemu svetu
predlaga, da sprejeme naslednji sklep: v svet javnega zavoda Razvojne agencije ROD
Ajdovščina se kot predstavnika ustanoviteljice imenujeta: Janez Lampe, Podkraj 12, 5273 Col in
Daša Krašna, Na Brajdi 11, 5270 Ajdovščina ter kot predstavnik uporabnikov: Franc Premrn,
Orehovica 11/a, 5271 Vipava.
3. Ocena finančnih in drugih posledic sprejema sklepa:
Sprejem tega sklepa ne bo imel dodatnih finančnih posledic za občinski proračun.
Pripravila: Erika Zavnik, s.r.

PREDSEDNIK
Jordan POLANC, s.r.

