OBČINA AJDOVŠČINA
Občinska uprava
POROČILO O IZVAJANJU SKLEPOV 33. REDNE SEJE Z DNE 28.11.2013
1. Odlok o ustanovitvi javnega zavoda otroški vrtec Ajdovščina – 1. obravnava
Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Otroški vrtec Ajdovščina je bil potrjen v prvi obravnavi. Na podlagi
podanih predlogov bo pripravljeno besedilo za 2. obravnavo. Odlok bo dan v obravnavo po opravljeni
prvi obravnavi odloka na Občinskem sveti Občine Vipava.
2. Premoženjsko pravne zadeve
- ustanovitev javnega dobra v k.o. Planina – predlagani sklep je bil potrjen. izdana je bila odločba o
ustanovitvi javnega dobra;
- nakup zemljišč v k.o. Kamnje – predlagani sklep je bil potrjen. Pripravljena je bila pogodba in poslana
v podpis;
- nakup parcele v k.o. Brje – predlagani sklep ni bil sprejet;
- prodaja zemljišča v k.o. Ajdovščina - predlagani sklep je bil sprejet. Pripravljena je bila pogodba in
poslana v podpis;
- prodaja zemljišč v k.o. Vipavski Križ - predlagani sklep je bil sprejet. Pripravljena je bila pogodba in
poslana v podpis;
- ustanovitev javnega dobra v k.o. Ajdovščina - predlagani sklep je bil potrjen. izdana je bila odločba o
ustanovitvi javnega dobra;
- ustanovitev javnega dobra v k.o. Šturje - predlagani sklep je bil potrjen. izdana je bila odločba o
ustanovitvi javnega dobra.
3. RCERO
Predlagani sklepi so bili sprejeti. Sklepi so bili posredovani Regijski razvojni agenciji, Mestni občini
Nova Gorica in Svetu regije.
4. Odlok o kategorizaciji občinskih cest v občini Ajdovščina – 2. obravnava
Odlok o kategorizaciji občinskih cest v občini Ajdovščina je bil sprejet v 2. obravnavi. Odlok je bil
posredovan v objavo v Uradni list RS.
5. Odlok o spremembi Odloka komunalnem prispevku v občini Ajdovščina – 1. obravnava
Odlok o spremembi Odloka komunalnem prispevku v občini Ajdovščina je bil potrjen v obeh
obravnavah. Odlok je bil posredovan v objavo v Uradni list RS.
6. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sofinanciranju letnega programa športa v
Občini Ajdovščina - 1. obravnava
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sofinanciranju letnega programa športa v Občini
Ajdovščina je bil sprejet v obeh obravnavah. Pravilnik je bil posredovan v objavo v Uradni list RS.
7. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju
občine Ajdovščina za leto 2014
Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju občine
Ajdovščina za leto 2014 je bil sprejet . Sklep je bil posredovan v objavo v Urad ni list RS.
8. Sklep o cenah programov Otroškega vrtca Ajdovščina
Sklep o cenah programov Otroškega vrtca Ajdovščina je bil potrjen. Predhodno so bile cene potrjene tudi
na Občinskem svetu Občine Vipava. Sklep je bil je bil posredovan v objavo v Uradni list RS.

9. Sklep o določitvi višine najemnine za javno komunalno infrastrukturo za leto 2014
Sklep o določitvi višine najemnine za javno komunalno infrastrukturo za leto 2014 je bil potrjen. Sklep je
bil posredovan KSD Ajdovščina, ki je na podlagi sklepa pripravil novo kalkulacijo cen izvajanja
komunalnih storitev.
10. Sklep o določitvi višine subvencije za vodovodne priključke
Sklep o določitvi višine subvencije za vodovodne priključke je bil potrjen. Višina subvencije bo
upoštevana pri načrtovanju investicij v izgradnjo vodovodnih sistemov.
11. Poročila NO
- Pregled zaračunavanja in plačila najemnin za občinska stanovanja in poslovne prostore
- Pregled pravilnosti postopkov zaposlovanja v GRC Ajdovščina
- Pregled zaračunavanju turističnih taks in taks od iger na srečo za leto 2012 ter namenske porabe
pridobljenih sredstev iz tega naslova;
Občinski svet se je seznanil s poročili in priporočili Nadzornega odbora. Poročila so bila posredovana
pregledovancem.
12. Informacije in pobude
Odgovori na podana vprašanja in pobude so v gradivu za 34. redno sejo.
Ajdovščina, 11.12.2013
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