OBČINA AJDOVŠČINA
Občinska uprava
POROČILO O IZVAJANJU SKLEPOV 28. REDNE SEJE Z DNE 30.05.2013
1. Informacije in pobude;
Odgovori na zastavljena vprašanja oziroma pobude so v gradivu za 28. sejo občinskega sveta.
2. Odlok o uporabi sredstev proračunske rezerve za leto 2013;
Odlok o uporabi sredstev proračunske rezerve je bil sprejet v obeh obravnavah. Odlok je bil
objavljen 14.06.2013 v Uradnem listu RS št. 51.
3. Premoženjsko pravne zadeve:
Odprodaja solastniških deležev na parcelah v k.o. Vipavski Križ in Dobravlje; sklep o
odprodaji je bil sprejet. Solastnik je bil pozvan k sklenitvi pogodbe.
Odprodaja dela zemljišča v k.o. Podkraj; sklep je bil sprejet. Na podlagi sprejetega sklepa
je bila naročena parcelacija.
4. Volitve članov v Razvojni svet Severne Primorske (Goriške razvojne) regije na podlagi
liste kandidatov;
Volitve so bile izvedene, ugotovljen je bil rezultat, ki je bil v obliki zapisnika o izvedenih volitvah
posredovan Regijski razvojni agenciji.
5. Letno poročilo Komunalno stanovanjske družbe d.o.o. Ajdovščina za leto 2012;
Občinski svetniki os se seznanili z letnim poročilom KSD Ajdovščina.
6. DIIP in IP – Fekalna kanalizacija Velike Žablje;
Predlagana DIIP in IP – Fekalna kanalizacija Velike Žablje sta bila sprejeta. Potrjena
dokumenta sta osnova za nadaljevanje postopkov. Na podlagi potrjenih dokumentov bo izveden
javni razpis za izbiro izvajalca izgradnje fekalne kanalizacije.
7. DIIP in IP – Vodovod ČN Hubelj – Lokavec (Gorenje, Čohi, Brod, Slokarji);
Predlagana DIIP in IP - Vodovod ČN Hubelj – Lokavec (Gorenje, Čohi, Brod, Slokarji) sta bila
potrjena. Potrjena dokumenta sta osnova za pripravo in izvedbo javnega naročila za izgradnjo
vodovoda.
8. DIIP – DOLB Ajdovščina;
Predlagani DIIP – DOLB Ajdovščina je bil potrjen. Potrjen DIIP je osnova za pripravo projektne
dokumentacije ter prijave na javni razpis.
9. Soglasje k sistemizaciji delovnih mest razvojnega oddelka vrtca v CIRIUS Vipava in
sklep o ceni programa razvojnega oddelka vrtca;
Predlagan sklep o podaji soglasja k sistemizaciji ter ceni programa sta bila sprejeta. Sklepa sta
bila posredovana zavodu CIRIUS.
Ajdovščina, 17.06.2013
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