OBČINA AJDOVŠČINA
Občinska uprava
POROČILO O IZVAJANJU SKLEPOV
4. REDNE SEJE Z DNE 12.02.2015
1. Odlok o uporabi sredstev proračunske rezerve za leto 2015
Odlok o uporabi sredstev proračunske rezerve za leto 2015 je bil sprejet v obeh obravnavah.
Odlok je bi objavljen 20.02.2015 v Uradnem listu RS št. 11.
2. Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi Tehnološkega parka in inkubatorja
Ajdovščina d.o.o.
Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi Tehnološkega parka in inkubatorja Ajdovščina d.o.o.
je bil sprejet v obeh obravnavah. Odlok je bil 20.02.2015 objavljen v Uradnem listu RS, št. 11.
3. Lokalni program kulture v občini Ajdovščina za obdobje 2015-2018
Lokalni program kulture v občini Ajdovščina za obdobje 2015-2018 je bil sprejet. Na podlagi
programa je bil objavljen javni razpis.
4. Letni program športa v Občini Ajdovščina za leto 2015
Letni program športa v Občini Ajdovščina za leto 2015 je bil sprejet. Sprejeti program je bil
poslan Športni zvezi, na njegovi podlagi je bil objavljen javni razpis.
5. Izvedbeni načrt Strategije za mlade v Občini Ajdovščina za leto 2015
Izvedbeni načrt Strategije za mlade v Občini Ajdovščina za leto 2015 je bil sprejet. Sprejeti
izvedbeni načrt je osnova za izvajanje posameznih ukrepov.
6. Sklep o organiziranju in načinu delovanja svetniških skupin
Predlagani sklep je bil sprejet. Sklep je bil 20.02.2015 objavljen v Uradnem listu RS, št. 11.
7. Sklep o izdelavi Strategije lokalnega razvoja in vzpostavitvi Lokalne akcijske skupine
Vipavske doline
Sklep o izdelavi Strategije lokalnega razvoja in vzpostavitvi Lokalne akcijske skupine Vipavske
doline je bil sprejet. Sklep je bil posredovan v obravnavo še Občinskemu svetu Občine Vipava.
Občinski svet Občine Vipava je sklep potrdil 05.03.2015.
8. Sklep o ukinitvi podružnične šole Šmarje v šolskem letu 2016/17
Sklep o ukinitvi podružnične šole Šmarje v šolskem letu 2016/17 je bil sprejet ter posredovan
Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport ter OŠ Dobravlje.
9. Okvirni program dela Občinskega sveta Občine Ajdovščina in terminski plan sej
občinskega sveta za leto 2015
Okvirni program dela Občinskega sveta Občine Ajdovščina in terminski plan sej občinskega
sveta za leto 2015 je bil sprejet. Na osnovi programa dela bodo načrtovane seje Občinskega
sveta Občine Ajdovščina.
10. Poročilo Občine Ajdovščina o izvedenih ukrepih
energetskega koncepta in njihovih učinkih za leto 2014

iz

akcijskega

načrta

Občinski svet se je seznanil s Poročilo Občine Ajdovščina o izvedenih ukrepih iz akcijskega
načrta energetskega koncepta in njihovih učinkih za leto 2014. Poročilo je bilo skupaj z
zapisnikom seje občinskega sveta posredovano Ministrstvu za infrastrukturo in prostor.
11. Imenovanja in odstop:
• imenovanje predstavnikov ustanovitelja v svet zavoda Razvojne agencije ROD
Za predstavnike ustanovitelja v svet zavoda Razvojne agencije Rod je Občinski svet imenoval Mikuž Dušana iz Višenj in Peljhan Janija iz Ajdovščine.
• predhodno mnenje h kandidatki za direktorico Centra za socialno delo Ajdovščina,
Občinski svet Občine Ajdovščina je podal pozitivno predhodno mnenje kandidatki Bogomiri
Ipavec iz Ajdovščine, za direktorico Centra za socialno delo Ajdovščina.
• predlog kandidatov za Upravni odbor Univerze v Novi Gorici,
Občinski svet je predlagal dr. Rosano Hudej, iz Ajdovščine in dr. Borisa Kovača, iz Lokavca za
kandidata Upravnega odbora Univerze v Novi Gorici.
• odstop člana sveta zavoda Osnovne šole Danila Lokarja Ajdovščina
Občinski svet je sprejel ugotovitveni sklep o odstopu Igorja Benka iz sveta zavoda Osnovne
šole Danilo Lokar.

Ajdovščina, 13.03.2015
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