OBČINA AJDOVŠČINA
Občinska uprava
POROČILO O IZVAJANJU SKLEPOV
5. REDNE SEJE Z DNE 26.03.2015
1. Informacije in pobude

Odgovori na podana vprašanja in pobude so v gradivu za 6. redno sejo.

2. Zaključni račun proračuna Občine Ajdovščina za leto 2014

Zaključni račun proračuna Občine Ajdovščina za leto 2014 je bil sprejet ter 30.03.2015
objavljen v Uradnem listu RS št. 22.

3. Odlok

o organizaciji in delovnem področju Občinske uprave Občine
Ajdovščina
Odlok o organizaciji in delovnem področju Občinske uprave Občine Ajdovščina je bil
sprejet v obeh obravnavah. Odlok je bil posredovan v objavo v Uradni list RS.

4. Poslovnik Občinskega sveta Občine Ajdovščina

Poslovnik Občinskega sveta Občine Ajdovščina je bil sprejet v prvi obravnavi.

5. Pravilnik o dodeljevanju proračunskih sredstev za pospeševanje razvoja

gospodarstva v občini Ajdovščina
Občinski svet se je seznanil s Pravilnikom o dodeljevanju proračunskih sredstev za
pospeševanje razvoja gospodarstva v občini Ajdovščina.
6. Novelacija IP – Osnovna šola Danilo Lokar Ajdovščina

Novelacija IP – Osnovna šola Danilo Lokar Ajdovščina je bila potrjena. IP je bil
posredovan Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo.

7. Kodeks ravnanja izvoljenih predstavnikov na lokalni ravni
Kodeks ravnanja izvoljenih predstavnikov na lokalni ravni je bil potrjen, dan v podpis
svetnikom ter objavljen na spletni strani občine.
8. Sklep o spremembi sklepa o organiziranju in pričetku delovanja javne blagajne

Sklep o spremembi sklepa o organiziranju in pričetku delovanja javne blagajne je bil
potrjen. Na osnovi potrjenega sklepa so bili v sistem brezplačne provizije za občane
vključeni računi vseh Krajevnih skupnosti v občini Ajdovščina.

9. Poročilo in sklep o izplačilu delnega povračila stroškov volilne kampanje za

lokalne volitve v letu 2014
Poročilo in sklep o izplačilu delnega povračila stroškov volilne kampanje za lokalne
volitve v letu 2014 je bil sprejet. O sprejemu sklepa so bili obveščeni organizatorji
volilnih kampanj in izvedena izplačila organizatorjem, ki so dali zahtevke za izplačilo.

10. Posamezen program nakupa delnic družbe Mlinotest d.d. Ajdovščina

Posamezen program nakupa delnic družbe Mlinotest d.d. Ajdovščina je bil sprejet.

11. Letna poročila javnih zavodov, katerih ustanovitelj je Občina Ajdovščina in

soglasja k
razporeditvi presežkov:
• Razvojna agencija ROD
Občinski svet se je seznanil s letnim poročilom ter podal soglasje k razporeditvi
presežka prihodkov nad odhodki. Soglasje je bilo posredovano javnemu zavodu.
• Gasilsko reševalni center Ajdovščina
Občinski svet se je seznanil s letnim poročilom ter podal soglasje k razporeditvi
presežka prihodkov nad odhodki. Soglasje je bilo posredovano javnemu zavodu.
• Lekarna Ajdovščina
Občinski svet se je seznanil s letnim poročilom ter podal soglasje k razporeditvi
presežka prihodkov nad odhodki. Soglasje je bilo posredovano javnemu zavodu.
• Zdravstveni dom Ajdovščina
Občinski svet se je seznanil s letnim poročilom ter podal soglasje k razporeditvi
presežka prihodkov nad odhodki. Soglasje je bilo posredovano javnemu zavodu.
• Zavod za šport Ajdovščina
Občinski svet se je seznanil s letnim poročilom ter podal soglasje k razporeditvi
presežka prihodkov nad odhodki. Soglasje je bilo posredovano javnemu zavodu.
• Pilonova galerija Ajdovščina
Občinski svet se je seznanil s letnim poročilom zavoda.
• Lavričeva knjižnica Ajdovščina
Občinski svet se je seznanil s letnim poročilom ter podal soglasje k razporeditvi
presežka prihodkov nad odhodki. Soglasje je bilo posredovano javnemu zavodu.
12. Imenovanja:
• Sklep o zaključku razpisa in imenovanje direktorja Pilonove galerije Ajdovščina

Sklep o zaključku razpisa za direktorja Pilonove galerije je bil posredovan vsem
prijavljenim na javni razpis in Pilonovi galeriji. Za v.d. direktorice Pilonove Galerije
Ajdovščina je bila imenovana ga. Tina Ponebšek iz Ljubljane. Sklep o imenovanju je bil
posredovan imenovani in Pilonovi galeriji.
• Mnenje – imenovanje direktorja Ljudske univerze Ajdovščina,
Pozitivno mnenje je bilo podano ga. Anji Jamšek Furlan iz Šempetra pri N. Gorici in ga
Evi Mermolja iz Šempasa. Mnenje je bilo posredovano svetu zavoda Ljudske univerze
Ajdovščina.
• Imenovanje predstavnikov ustanovitelja, izvajalcev letnega program športa in
mladih v svet Zavoda za šport Ajdovščina
V svet Zavoda za šport Ajdovščina so bili imenovani Borut Černigoj, Dejan Hreščak in
Matej Furlan kot predstavniki ustanovitelja, Miloš Popović kot predstavnik izvajalcev
letnega programa športa ter Jure Gantar kot predstavnik mladine. Sklep o imenovanju
je bil posredovan imenovanim in Zavodu za šport Ajdovščina.
• imenovanje predstavnikov ustanovitelja v skupščino družbe TPI Ajdovščina
d.o.o.,
V skupščino TPI Ajdovščina d.o.o. je bil imenovan Ljubomir Vidrih za predsednika ter
Peter Velikonja in Primož Novak za člana. Sklep o imenovanju je bil posredovan
imenovanim.

razrešitev in imenovanje predstavnika ustanovitelja v svet zavoda Pilonove
galerije Ajdovščina,
Sklep o razrešitvi Mitje Premrla kot člana sveta zavoda in imenovanje nadomestne
članice Klare Remec v svet zavoda Pilonove galerije je bil posredovan Pilonovi galeriji
ter nadomestni članici in članu, ki je bil razrešen.
• imenovanje predstavnika ustanovitelja v svet zavoda Osnovne šole Danila
Lokarja Ajdovščina,
V svet zavoda Osnovne šole Danila Lokarja Ajdovščina je bila imenovana Jožica RandlMarc. Sklep je bil posredovan imenovani in Osnovni šoli Danila Lokarja Ajdovščina.
• imenovanje članov Upravnega odbora Univerze v Novi Gorici,
V Upravni odbor Univerze v Novi Gorici so bil imenovani dr. Gregor Cevc, predsednik
Advanced Treatments Institute, Gauting, Nemčija, dr. Boris Kovač, tehnični direktor
Mlinotest d.d, Slovenija, Borut Lavrič, upokojenec, nekdanji svetovalec direktorja
Instituta »Jožef Stefan« za pravne zadeve, Slovenija, prof. dr. Jadran Lenarčič, direktor
Instituta »Jožef Stefan«, Slovenija, dr. Dejan Paravan, izvršni direktor GEN-i, Slovenija,
dr. Boris Peric, predsednik upravnega odbora KB1909, Italija, prof. dr. Verica Trstenjak,
profesorica na Universitat Wien, Avstrija, generalna pravobranilka na Sodišču Evropske
unije (2006-2012), Luksemburg, sodnica na Sodišču Evropskih skupnosti (2004-2006),
Luksemburg, dr. Miran Veselič, upokojenec, nekdanji direktor Inštituta za rudarstvo,
geotehnologijo in okolje in nekdanji direktor Agencije za radioaktivne odpadke ter Ester
Slokar, študentka 2. letnika 2. stopnje Poslovno-tehniške fakultete, Univerze v Novi
Gorici. Sklep o imenovanju je bil posredovan Univerzi v Novi Gorici.
• imenovanje pooblaščencev za zastopanje Občine Ajdovščina na skupščinah:
Za zastopanje na skupščini CPG Nova Gorica d.d., je bila kot pooblaščenka imenovana
Polonca Volk. Za zastopanje na skupščini Vodovodov in kanalizacija Nova Gorica d.d.,
je bil kot pooblaščenec imenovan Janez Tratnik. Za zastopanje na skupščini Hranilnice
in posojilnice Vipava d.d., je bil kot pooblaščenec imenovan Alojzij Klemenčič. Sklepi so
bili posredovani imenovanim.
•

Ajdovščina, 09.04.2015
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