OBČINA AJDOVŠČINA
Občinska uprava

POROČILO O IZVAJANJU SKLEPOV 35. REDNE SEJE Z DNE 06.02.2014 TER
3. KORESPONDENČNE SEJE Z DNE 20.02.2014
35. REDNA SEJA
1. Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Otroški vrtec Ajdovščina
Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Otroški vrtec Ajdovščina je bil sprejet v drugi
obravnavi. Sprejeto besedilo odloka je bilo posredovano Občini Vipava. Z oziroma na
to, da je besedilo odloka, ki sta ga sprejela občinska sveta Občin Ajdovščina in Vipava
različno, odloka do uskladitve ni možno posredovati v objavo.
2. Odlok o uporabi sredstev proračunske rezerve za leto 2014
Odlok je bil sprejet v prvi in drugi obravnavi ter 17.02.2014 objavljen v Uradnem listu RS
št. 13.
3. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sofinanciranju mladinskih
in otroških programov in projektov ter letovanj
Pravilnik je bil sprejet v obeh obravnavah in 17.02.2014 objavljen v Uradnem listu RS
št. 13.
4. DIIP Celovita okoljska ureditev Vipavskega Križa
DIIP Celovita okoljska ureditev Vipavskega Križa je bil sprejet. Na osnovi sprejetega
DIIP-a je bila pripravljena Predinvesticijska zasnova in investicijski program.
5. DIIP Razvoj turističnega območja Vipavska dolina;
Občinski svet se je seznanil s projektom »Razvoj turističnega območja Vipavska
dolina«.
6. DIIP Dom krajanov Plače
DIIP Dom krajanov Plače je bil sprejet. Na podlagi potrjenega DIIP-a je bil objavljen
javni razpis za izbor izvajalca.
7. Soglasje k Statutu javnega zavoda Gasilsko reševalni center Ajdovščina
Občinski svet je podal soglasje k statutu GRC Ajdovščina. Soglasje je bilo posredovano
zavodu.
8. Poročilo Občine Ajdovščina o izvedenih ukrepih iz akcijskega načrta
lokalnega energetskega koncepta in njihovih učinkih za leto 2013
Občinski svet se je seznanil s poročilom Občine Ajdovščina o izvedenih ukrepih iz
akcijskega načrta lokalnega energetskega koncepta in njihovih učinkih za leto 2013.
Poročilo s povzetkom razprave je bilo posredovano pristojnemu ministrstvu.
9. Sklep o dispoziciji pozidave za območje stanovanjske gradnje v Dobravljah

Sklep o dispoziciji pozidave za območje stanovanjske gradnje v Dobravljah je bil
sprejet. Na podlagi sprejete dispozicije bodo investitorji lahko pričeli z izdelavo projektne
dokumentacije.
10. Premoženjsko pravne zadeve
Razglasitev javnega dobra - Sklep o razglasitvi javnega dobra na območju celotne
občine je bil sprejet. Na podlagi sklepa so bile izdane Odločbe o razglasitvi le tega.
Pravnomočne odločbe so bile posredovane Zemljiški knjigi, ki je že pričela z vpisom
statusa.
Prodaja zemljišča v k.o. Budanje – Izdana je bila odločba o ukinitvi javnega dobra ter
objavljena namera za sklenitev neposredne pogodbe.
Prodaja zemljišča v k.o. Podkraj - Izdana je bila odločba o ukinitvi javnega dobra ter
objavljena namera za sklenitev neposredne pogodbe.
11. Informacije in pobude
Odgovori na podana vprašanja in pobude so v gradivu za 36. redno sejo.

3. KORESPONDENČNA SEJA
1. PIZ in IP Celovita okoljska ureditev Vipavskega Križa
PIZ in IP Celovita okoljska ureditev Vipavskega Križa sta bila sprejeta. Na osnovi
sprejetih investicijskih dokumentov je bil objavljen javni razpis za izbor izvajalca. Izbran
izvajalec bo eden izmed pogojev za prijavo na razpis MGRT-ja. Razpis MGRT-ja se
pričakuje v mesecu marcu 2014.
2. DIIP Razvoj turističnega območja Vipavska dolina;
DIIP Razvoj turističnega območja Vipavska dolina je bil sprejet. Na osnovi sprejetega
investicijskega dokumenta je bil objavljen javni razpis za izbor izvajalcev investicijskega
dela projekta. DIIP je bi potrjen tudi na Občinskem svetu Občine Vipava, ki v projektu
sodeluje kot partner. Že izbran izvajalec bo eden izmed pogojev za prijavo na razpis
MGRT-ja. Razpis MGRT-ja se pričakuje v mesecu marcu 2014.
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