OBČINA AJDOVŠČINA
Občinska uprava
POROČILO O IZVAJANJU SKLEPOV 31. SEJE OBČINSKEGA SVETA
OBČINE AJDOVŠČINA Z DNE 1. 10. 2009
1. Odlok o spremembi odloka o proračunu Občine Ajdovščina za leto 2009 in Odlok o spremembi odloka
o proračunu Občine Ajdovščina za leto 2010 sta bila objavljena v Uradnem listu RS, št.. 80/2009 z dne
13.10.2009 in sta pričela veljati naslednji dan po objavi.
2. Odlok o odvajanju in čiščenju odpadne in padavinske vode - I. obravnava; prvo branje ni bilo zaključeno
in se bo s podanimi predlogi in pripombami nadaljevalo na 32. redni seji OS.
3. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje zaselka Strane na Planini; odlok je bil
sprejet in objavljen v Uradnem listu RS, št. 80/2009 z dne 13.10.2009, ter bo stopil v veljavo petnajsti dan po
objavi.
4. Pravilnik o sofinanciranju humanitarnih, invalidskih in drugih neprofitnih organizacij; Pravilnik je
sprejet in objavljen v Uradnem listu RS, št. 80/2009 z dne 13.10.2009, ter je stopil v veljavo naslednji dan po
objavi.
5. IP varovanje povodja reke Vipave - izgradnja kanalizacije Budanje, Dolenje in Ustje ter Lokavec;
IP je sprejet in se bo uporabljal pri izvajanju investicije.
6. Novelacija IP Nogometni stadion Ajdovščina; Novelacija IP je sprejeta in se bo uporabljala pri izvajanju
investicije.
7. Predinvesticijska zasnova za izgradnjo MIC Nova Gorica z enoto Ajdovščina in sklep o podelitvi
stavbne pravice; je sprejeta in se bo uporabljala v postopkih pridobivanja sredstev in pri pripravi investicije.
8. DIIP Ureditev Stolpa 8 in Grajskega vrta in Sklep o določitvi javne infrastrukture na področju kulture;
sprejeta sklepa sta se uporabila za prijavo na razpis MK za investicije v kulturno infrastrukturo (datum oddaje
vloge 5.10.2009), sklep o določitvi javne infrastrukture na področju kulture je bil posredovan tudi na MK zaradi
vpisa v register in na zemljiško knjigo zaradi zaznambe statusa.
9. DIIP postavitev otroških igral na podeželju; je sprejet in se bo uporabljal za prijavo na razpis za pridobitev
sredstev in v postopku priprave in izvajanja investicije.
10. Sklep o podpori k predlogu za razglasitev Pilonove stalne zbirke za nacionalno bogastvo; sklep je
sprejet in posredovan zavodu v nadaljnjo uporabo.
11. Imenovanje predstavnikov ustanovitelja za Lekarno Ajdovščina in Zdravstveni dom Ajdovščina; sklep
je sprejet in posredovan zavodoma in imenovanim predstavnikom.
12. Premoženjsko pravne zadeve; so v realizaciji.
13. Informacije in pobude; odgovori so priloženi sklicu 32. redne seje.
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