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.
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