OBČINA AJDOVŠČINA
Občinska uprava
POROČILO O IZVAJANJU SKLEPOV 36. REDNE SEJE Z DNE 20.03.2014
1. Informacije in pobude:
Odgovori na podana vprašanja in pobude so v gradivu za 38. redno sejo.
2. Zaključni račun proračuna Občine Ajdovščina za leto 2013:
Zaključni račun proračuna Občine Ajdovščina za leto 2013 je bil sprejet v obeh obravnavah.
Zaključni račun je bil 28.03.2014 objavljen v Uradnem listu RS, št. 21.
3. Obvezna razlaga petega odstavka 8. člena Odloka o ustanovitvi javnega zavoda
Zdravstveni dom Ajdovščina:
Obvezna razlaga petega odstavka 8. člena Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni
dom Ajdovščina je bila sprejeta v prvi obravnavi. Občinski svet Občine Vipava o obvezni razlagi
še ni odločal.
4. Sklep o soglasju k izstopu Občine Komen iz javnega zavoda Razvojna agencija ROD
Ajdovščina:
Sklep o soglasju k izstopu Občine Komen iz javnega zavoda Razvojna agencija ROD
Ajdovščina je bil sprejet ter posredovan Občini Komen.
5. Program dela Občinskega sveta Občine Ajdovščina v letu 2014:
Program dela Občinskega sveta Občine Ajdovščina v letu 2014 je bil sprejet. V skladu s
okvirnim programom dela sveta bodo načrtovane prihodnje seje.
6. Premoženjsko pravne zadeve:
- prodaja nepremičnine v k.o. Col; predlagani sklep je bil sprejet. Zainteresiranemu kupcu je
bil posredovana informacijo o višini kupnine.
- Popravek sklepa o menjavi nepremičnin v k.o. Vipavski Križ – predlagani popravek sklepa
je bil sprejet. Sklep je bil realiziran s podpisom pogodbe.
- Menjava zemljišč v k.o. Ajdovščina, predlagani sklep je bil sprejet. Na podlagi sklepa je bil
sklenjen dogovor o menjavi.
- Prodaja nepremičnine v k.o. Višnje, predlagani sklep je bil sprejet. Sklep še ni realiziran.
- Ukinitev statusa javnega dobra in odprodaja nepremičnine v k.o. Podkraj, predlagani sklep
je bi sprejet. Sklep še ni realiziran.
- Ustanovitev statusa javnega dobra v k.o. Ajdovščina, Gojače, Kamnje in Šmarje,
predlagani sklep je bil sprejet. Sklep še ni realiziran.
- Ukinitev statusa javnega dobra in menjava nepremičnin v k.o. Šmarje, predlagani sklep je
bil sprejet. Sklep še ni realiziran.
7. IP Ureditev vaškega jedra v Krajevni skupnosti Cesta:
IP Ureditev vaškega jedra v Krajevni skupnosti Cesta je bil sprejet. V skladu s sprejetim
investicijskih programom bodo izvedene potrebne aktivnosti za realizacijo projekta.
8. Imenovanja:
- imenovanje direktorja/direktorice Pilonove galerije. Občinski svet je za v.d. direktorice
Pilonove galerije imenoval Natašo Kovšca. Sklep o imenovanju je bil posredovan Svetu
zavoda Pilonove galerije ter imenovani.

-

mnenje k imenovanju direktorja/direktorice Ljudske univerze. Občinski svet Občine
Ajdovščina je podal pozitivno mnenje h kandidatkama Anji Jamšek Furlan in dr. Niki
Vodopivec, za direktorico Ljudske univerze Ajdovščina. Sklep je bil posredovan Svetu
zavoda Ljudske univerze.
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