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Vprašanja in pobude svetnikov
Polletna realizacija prora%una Ob%ine Ajdovš%ina za leto 2019 – poro%ilo župana

Poro%ilo župana k o Polletni realizaciji prora%una Ob%ine Ajdovš%ina za leto 2019, ki je
bilo svetnikom posredovano 30. 7. 2019:
V obdobju od januarja do junija 2019 so bili prihodki realizirani 34%, skupna realizacija
odhodkov je znašala 39%.
Realizacija dav%nih prihodkov iz naslova dohodnine je bila 44%, nedav%nih prihodkov
34% (na to vpliva predvsem obra%un komunalnih prispevkov), pri kapitalskih prihodkih
v prvi polovici leta ni prišlo do ve%jih prodaj premoženja.
Teko%i odhodki in teko%i transferi so bili realizirani sorazmerno s šest mese%nim
obdobjem.
Investicije so se izvajale v skladu s sprejetim prora%unom:
- Dokon%ana so bila glavna gradbeno obrtniška dela za energetsko sanacija stavbe 2 za
glasbeno šolo.
- Dokon%ana je bila projektna dokumentacija za rekonstrukcijo ceste ob potoku v
Vrtovinu in nova varianta komunalne in prometne ureditve Lavri%eve ulice.
- V pripravi so bili projekti za novo krožiš%e na obvoznici, Poslovno cono Mirce in Pod
Fructalom.
- Pridobljeno je bilo uporabno dovoljenje za Poslovno cono v Talih.
- Objavljen je bil javni razpis za asfaltacijo dostopnih poti v Obrtni coni Goja%e.
- V teku je bila izvedba celovite prenove Lavri%evega trga, pri%eli so polaganjem kamna.
- V Gaberjah in na obmo%ju novega stanovanjskega naselja na Planini je bila izvedena
preplastitev cest.
- Dokon%ana je bila kanalizacija v Dolgi Poljani, zaklju%evala so se dela v Malih Žabljah,
gradnja kanalizacije se je izvajala tudi v Dobravljah.
- V izdelavi so bili projekti za vodooskrbo iz Hublja preko Skuka do Podkraja, vklju%no
z izgradnjo nove kanalizacije v Višnjah in Podkraju - glede na zahtevnost in predpisane
postopke sta zaklju%ek izdelave projektne dokumentacije in pridobitev GD
pri%akovana v letu 2020.
- Dokon%ana je bila zunanja ureditev na pokopališ%u v Šmarjah.
- Dokon%an je bil nadstrešek pred vhodom v prostore fizioterapije, za katero je bilo
pridobljeno uporabno dovoljenje.

- Izvedena so bila vzdrževalna dela ograj in javne razsvetljave na športnem igriš%u pred
ob%insko stavbo.
- Montirana je bila oprema na igriš%u v Podkraju.
- Za športno igriš%e na Planini je bilo pridobljeno gradbeno dovoljenje za legalizacijo,
v teku je bila ureditev elektri%nih instalacij za igriš%e.
- Urejen je bil samostojni vodovodni priklju%ek za šotor na Predmeji.
Ob%inska uprava je pri%ela z aktivnostmi za na%rtovanje in pripravo investicij v
komunalno opremljanje obmo%ij za stanovanjsko pozidavo.
Realizirane so bile naložbe v okviru projekta Moja pobuda: Tlakovane površine na Ulici
Vena Pilona z zeliš%nim vrtom, ureditev kala Sv. Martin na Brjah, vadbeni poligon v
Velikih Žabljah, naro%ena je bila plezalna stena v dvorani Lokavec, v izvedbi je bila
povezovalna pešpot ob vodotoku v Dolgi Poljani, ozna%itvena tabla za pohodne in
tekaške poti, kamniti pitnik za Ulico Vena Pilona ter projekti za postavitev pergole v
parku v Palah, izdelan je bil na%rt ureditve skate parka v Palah.
V prvem polletju so odhodki in izdatki prora%una za 2.361.888,29 eur presegali prihodke
in prejemke. Razlika se je pokrivala s prenosom iz preteklih let tako, da je bil rezultat
izvrševanja prora%una pozitiven in je znašal 497.889,22 eur.
Tadej Beo%anin, l. r.
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