OBČINA AJDOVŠČINA
Občinska uprava

POROČILO O IZVAJANJU SKLEPOV 11. REDNE SEJE Z DNE 26. 11. 2015
1. Odlok o proračunu občine Ajdovščina za leto 2016 - 2. obravnava;
Občinski svet je sprejel amandma župana Tadeja Beočanina k 7. členu odloka in Odlok o
proračunu občine Ajdovščina za leto 2016 sprejel v 2. obravnavi.
2. Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Razvojna agencija ROD Ajdovščina;
Občinski svet ni sprejel predlaganih štirih amandmajev predlagatelja Angela Vidmarja in
nato sprejel Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Razvojna agencija ROD Ajdovščina v 2.
obravnavi.
3. Odlok o dopolnitvi Odloka o komunalnem prispevku v Občini Ajdovščina;
Občinski svet je v 2. obravnavi sprejel Odlok o dopolnitvi Odloka o komunalnem prispevku
v Občini Ajdovščina.
4. Pravilnik o sofinanciranju letnega programa športa v Občini Ajdovščina
Občinski svet je zavrnil na seji predlagane tri amandmaje predlagatelja Vilka Brusa in nato
sprejel Pravilnik o sofinanciranju letnega programa športa v Občini Ajdovščina v 2.
obravnavi.
5. Letni program športa v občini Ajdovščina za leto 2016;
Občinski svet je sprejel Letni program športa v občini Ajdovščina za leto 2016.
6. Pravilnik za sofinanciranje prireditev v občini Ajdovščina;
Občinski svet je sprejel amandma župana Tadeja Beočanina k 6. členu pravilnika in
Pravilnik za sofinanciranje prireditev v občini Ajdovščina sprejel v 2. obravnavi.
7. Pravilnik o merilih za določitev podaljšanega obratovalnega časa gostinskih
obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost na območju občine
Ajdovščina;
Občinski svet je sprejel amandma župana Tadeja Beočanina k 10. členu pravilnika in
Pravilnik o merilih za določitev podaljšanega obratovalnega časa gostinskih obratov in
kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost na območju občine Ajdovščina, sprejel v
2. obravnavi.
8. Pravilnik o subvencioniranju stroškov prevozov oseb s posebnimi potrebami - 1.
obravnava oz. skrajšani postopek;
Občinski svet je Pravilnik o subvencioniranju stroškov prevozov oseb s posebnimi
potrebami sprejel po skrajšanem postopku - ker po opravljeni prvi obravnavi ni bilo
potrebno opraviti nobenih sprememb ali dopolnitev, se je skladno s poslovnikom opravila
na isti seji tudi druga obravnava.
9. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o postopku in kriterijih za vpis
otrok v vrtec - 1. obravnava oz. skrajšani postopek;

Občinski svet je Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o postopku in kriterijih
za vpis otrok v vrtec sprejel po skrajšanem postopku - ker po opravljeni prvi obravnavi ni
bilo potrebno opraviti nobenih sprememb ali dopolnitev, se je skladno s poslovnikom
opravila na isti seji tudi druga obravnava.
10. Pravilnik o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v občini
Ajdovščina za programsko obdobje 2015-2020 - 1. obravnava oz. skrajšani
postopek;
Občinski svet je opravil 1. obravnavo Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja
kmetijstva in podeželja v občini Ajdovščina za programsko obdobje 2015-2020.
11. Pravilnik o spremembah Pravilnika o dodeljevanju proračunskih sredstev za
pospeševanje razvoja gospodarstva v občini Ajdovščina - 1. obravnava oz.
skrajšani postopek;
Občinski svet je sprejel Pravilnik o spremembah Pravilnika o dodeljevanju proračunskih
sredstev za pospeševanje razvoja gospodarstva v občini Ajdovščina po skrajšanem
postopku - ker po opravljeni prvi obravnavi ni bilo potrebno opraviti nobenih sprememb ali
dopolnitev, se je skladno s poslovnikom opravila na isti seji tudi druga obravnava.
12. Sklep o podaljšanju veljavnosti Strategije gospodarskega razvoja občine
Ajdovščina od 2005 do 2015;
Občinski svet je sprejel Sklep o podaljšanju veljavnosti Strategije gospodarskega razvoja
občine Ajdovščina od 2005 do 2015.
13. Sklepi o ukinitvi javnega dobra;
Občinski svet je sprejel dva sklepa o ukinitvi javnega dobra:
- Na delu nepremičnine s sedanjo oznako parc. št. 594/1 k.o. Ajdovščina, se po parcelaciji
(cca 3,6m2) ukine javno dobro,
- Na nepremičninah parc. št. 3718/15, parc. št. 3535/3, parc. št. 3534/1 in parc. št. 3535/1,
vse k.o. Vipavski Križ, se ukine javno dobro.
14. Sklep o cenah programov Otroškega vrtca Ajdovščina;
Občinski svet je sprejel predlagani Sklep o cenah programov Otroškega vrtca Ajdovščina,
ki prične veljati 1. 12. 2015.
Ajdovščina, 27.11.2015

Direktorica občinske uprave
Mojca Remškar Planinc

ODGOVORI NA VPRAŠANJA SVETNIKOV

-

Odgovor na vprašanje g. Valentina Krtelja glede podedovanega minusa
in glede vzdrževanja meteornega odvodnika Mirce

Podedovan minus
Občina Ajdovščina je imela na dan pričetka mandata župana Beočanina in novega
sveta, to je 4.11.2014 naslednje stanje neplačanih obveznosti iz najetih posojil:
kredit
kredit pri Banki Koper za investicije 2010
kredit pri Banki Koper za investicije 2011
kredit pri Delavski hranilnici za investicije 2014
skupaj

stanje na dan 4.11.2014
253.491,00
1.159.253,32
2.737.731,30
4.150.475,62

Pripravila: Karmen Slokar
Vzdrževanja meteornega odvodnika Mirce:
Za redno vzdrževanje meteornega odvodnika Mirce skrbi KSD, ki je v letu 2015
opravila dve košnji. Dogovorili smo se, da bo po dokončanju gradnje objekta
Codognotto jarek tudi temeljito očistila. Za zacevitev ter prekritje jarka so že bila
pridobljena potrebna soglasja, vendar v proračuna za leto 2016 za to investicijo ni
predvidenih sredstev.
Pripravil Peter Kete

-

Odgovor na pobudo g. Slokar Bogdana v zvezi s trajno varovanimi travišči

Urejanje področja varstvenih režimov so v pristojnosti Ministrstva za okolje in prostor
ter Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. V zvezi s podano problematiko
trajno varovanih travišč bo Občina Ajdovščina, skupaj s Kmetijsko svetovalno službo
Ajdovščina, pripravila ustrezen dopis pristojnemu Ministrstvu.
Pripravil: J. Furlan
-

Informacija o pripravi prijave na razpis Evropske banke za obnovo in
razvoj

Občina Ajdovščina skupaj z občinami Bovec, Brda, Divača, Hrpelje-Kozina, Idrija,
Ilirska Bistrica, Izola, Kanal ob Soči, Kobarid, Komen, Koper, Miren-Kostanjevica, Nova
Gorica, Pivka, Piran, Renče-Vogrsko, Sežana in Šempeter-Vrtojba s podporo Agencija
Golea in Inštituta Jožef Štefan iz Ljubljane pripravljamo prijavo na razpis Evropske
banke za obnovo in razvoj za pridobitev sredstev tehnične pomoči. Tehnična pomoč
je namenjena pripravi potrebne projektne in investicijske dokumentacije za kasnejša
vlaganja v izboljšanje energetske učinkovitosti javnih zgradbe, prenovo javne
razsvetljave, izgradnjo sistemov daljinskega ogrevanja, optimizacijo vodo-oskrbnih
sistemov, izgradnjo električnih polnilnic za avtomobile ter optimizacijo javnega

potniškega prometa. Tehnična pomoč predstavlja nepovratno pomoč v deležu 90%
stroškov priprave projektne in investicijske dokumentacije.
S sprejemom tehnične pomoči se občine zavezujejo v naslednjih 5-ih letih, v
energetsko učinkovitost investirati najmanj 20 kratnik vrednosti pridobljene tehnične
pomoči (investirati ali skleniti pogodbe z zasebnimi partnerji (JZP).
Občina Ajdovščina v projekt vstopa z naslednjimi investicijami: obnovo ŠC Polic,
obnovo OŠ Col (tudi zamenjavo energenta), obnovo OŠ Dobravlje (tudi zamenjavo
energenta), obnovo vrtca Ribnik – 1, obnovami domov krajanov (Ajdovščina,
Dobravlje, Dolga Poljana, Podkraj, Predmeja, Selo, Velike Žablje), obnovo občinske
stavbe, obnovo stavbe stare občine, obnovo šolskih stavb 1 in 2, obnovo vrtca Col,
obnovo Pilonove galerije, izgradnjo oziroma obnovo mikro DOLB-a med OŠ
Ajdovščina in objektom stavbe občinske uprave, izgradnjo hitrih električnih polnilnic za
avtomobile (3X) ter ureditvijo daljinskega spremljanje izgub in hidravlične izboljšave
vodovodnega sistema.
Celotna vrednost potencialnih investicij, ki bodo vključene v projekt je ocenjena na 50
mio eur, od tega v občini Ajdovščina cca 5 mio eur. Vlogo na razpis je potrebno oddati
do konca leta.
Pripravil: J. Furlan

-

Odgovor na vprašanje Marije Trošt glede gnojevke v potoku

O problemu smo obvestili odgovorne osebe na KSD. Preverili bodo stanje ter po
potrebi obvestili okoljsko inšpekcijo. Ob tem je potrebno opozoriti, da se na javno
kanalizacijo priključuje samo komunalna odpadna voda iz stanovanjskih objektov.
Hlevi z živino morajo imeti urejene gnojiščne jame, gnojevka pa se lahko uporablja v
kmetijstvu, gnojiščne jame se na javno kanalizacijo ne morejo priključiti.
Pripravil: Peter Kete

Ajdovščina, 7.12.2015
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Tadej BEOČANIN, s.r

