OBČINA AJDOVŠČINA
Občinski svet
SKRAJŠANI ZAPISNIK
1. redne seje Občinskega sveta Občine Ajdovščina, ki je bila 4. novembra 2010, ob 15.30 uri, v
sejni sobi občinske uprave, Cesta 5. maja 6/a.
Sejo je najprej vodil Anton KREŠEVEC, najstarejši svetnik, nato MARJAN POLJŠAK, župan Občine
Ajdovščina.
PRISOTNI ČLANI SVETA:
- od 26 članov prisotnih
25 članov
OSTALI PRISOTNI:
- Vili DURNIK, občinska uprava
- Alenka Č. KOBOL, občinska uprava
- Karmen SLOKAR, občinska uprava
- Zlata ČIBEJ, občinska uprava
- Sonja LOVREKOVIĆ, občinska uprava
- Katarina AMBROŽIČ, občinska uprava
- Janez FURLAN, občinska uprava
- Irena RASPOR, občinska uprava
- Sandra HAIN, občinska uprava
- Alenka TRATNIK, Primorske novice
- Artur LIPOVŽ, Radio Koper
Predsedujoči je ugotovil sklepčnost.
K 1. točki dnevnega reda
Ugotovitev števila navzočih novoizvoljenih članov občinskega sveta
ANTON KREŠEVEC je najprej pozdravil vse prisotne. Od 26 svetnikov je prisotnih 25. Njihova
istovetnost je ugotovljena s potrdilom o izvolitvi in osebnim dokumentom oz. na podlagi osebnega
poznanstva. Opravičil se je Peter Kodrič. Istovetnost je ugotovljena tudi za novoizvoljenega
župana, ki je na seji prisoten.
Predlagal je, da preidejo na dnevni red. Dnevni red je tak, kot so ga dobili z gradivom in nanj ni
možno podajati pripomb oz. sprememb.
DNEVNI RED:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Ugotovitev števila navzočih novoizvoljenih članov občinskega sveta;
Poročilo Občinske volilne komisije Občine Ajdovščina o izidu volitev v občinski svet in izidu
volitev župana;
Imenovanje začasne Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja;
Poročilo začasne Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja in potrditev
mandatov članov občinskega sveta;
Poročilo začasne Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja in potrditev mandata
župana;
Slovesna izjava župana in predstavitev;
Imenovanje komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja.

Predsedujoči je ugotovil, da je precej svetnikov novih. Ker glasovanje poteka z glasovalno
napravo, bodo uvedeni in seznanjeni z načinom uporabe.

VILI DURNIK je opozoril svetnike, da so dobili dve obvestili o nezdružljivost funkcij. Bolj pozorni
morajo biti, kaj vse ne smejo biti npr. predsedniki društva, ker občina s takimi društvi ne sme
poslovati. Računalnike bodo novoizvoljeni svetniki dobili v roku 10 dni, izvedli bodo tudi
usposabljanje.
JANEZ FURLAN je pojasnil, kako poteka glasovanje
K 2. točki dnevnega reda
Poročilo Občinske volilne komisije Občine Ajdovščina o izidu volitev v občinski svet in
izidu volitev župana
Predsedujoči je prosil predsednika Občinske volilne komisije, da poda poročilo.
GROZDAN ŠINIGOJ je rekel, da ne bo podajal širokega tehničnega poročila. Kot predsednik
mora pohvaliti delo komisije, občinskih strokovnih služb, predvsem pa Vilija Durnika in Zlate Čibej,
ter vseh ostalih uslužbenk, ki so sodelovale. Volilna komisija je imela v njih popolno strokovno
podporo. Pohvaliti mora tudi delo volilnih odborov. Če se je karkoli pojavilo, so vprašali in so lahko
sproti reševali nejasnosti. Na delo odborov ni bilo nobenih ugovorov in pritožb na sodišče. Zadnji
rok je potekel s trenutkom začetka današnje seje. V volilni imenik je bilo vpisanih 15216 volivcev,
glasovalo jih je 8747 ali 57,49 %. Naštel je izvoljene svetnike. Volitve za župana so potekale v 2.
krogih, ker v 1. ni bil noben izvoljen. V 2. krog sta se uvrstila Boris Jež in Marjan Poljšak. Izvoljen
je bil Marjan Poljšak, ki je dobil 4248 glasov, ali 51,03 % glasov, pred Borisem Ježem, ki je prejel
4077 glasov ali 48,97 %. Vsem svetnikom in županu je OVK izdala potrdila o izvolitvi. Vsem
svetnikom in županu čestita k izvolitvi, starim svetnikom in županu želi, da bi uspešno nadaljevali
delo, novim svetnikom pa, da bi se čim prej vključili, da bi bilo delo v korist občine oz. vseh
občanov.
ANTON KREŠEVEC se je zahvalil in vprašal, če je kako vprašanje. Ker ni bilo razprave je
predlagal, da sprejmejo sklep.:
»Občinski svet se je seznanil s poročilom OVK o izidu rednih volitev v Občinski svet Občine
Ajdovščina in volitev župana Občine Ajdovščina, ki so bile dne 10.10. 2010 in 24.10.2010.«
- Člani sveta so z glasovanjem (od 25 prisotnih s 25 ZA) sprejeli

predlagan sklep.

K 3. točki dnevnega reda
Imenovanje začasne Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja
ANTON KREŠEVEC je rekel, da je dobil en predlog za imenovanje komisije in vprašal, če ga želi
še kdo predlagati. (Ne) Prebral je predlog sklepa: »Spodaj podpisani Alojz Klemenčič, Dušan
Mikuž, Mitja Tripković, Drago Vidrih, Matjaž Bajec v svojem imenu in v imenu svetniške skupine, ki
jo zastopajo, predlagajo naslednje kandidate v začasno komisijo: Dragotin Vidrih (predsednik),
Valentin Krtelj in Matjaž Bajec.
Komisija je začasna, njeno delovanje preneha takoj, ko opravi delo, ki je danes na dnevnem redu.
Ker ni bilo drugega predloga, je predsedujoči predlagal glasovanje o citiranem sklepu.
− Člani sveta so z glasovanjem (od 24 prisotnih s 25 ZA) sprejeli predlagan sklep.
K 4. točki dnevnega reda
Poročilo začasne Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja in potrditev
mandatov članov občinskega sveta
ANTON KREŠEVEC je predlagal, da se začasna komisija umakne v drug prostor in pregleda

dokumentacijo, ostali svetniki bi imeli ta čas odmor.
Po zasedanju komisije je predsednik začasne komisije podal poročilo.
DRAGO VIDRIH je povedal, da je komisija v sestavi Drago Vidrih, Valentin Krtelj in Matjaž Bajec
pregledala potrdila o izvolitvi članov občinskega sveta in ugotovila istovetnost izvoljenih in prisotnih
članov občinskega sveta. Komisija na podlagi potrdil o izvolitvi članov občinskega sveta ter na
podlagi ugotovitve, da na občinski svet ni bila dana nobena pritožba zoper odločitev OVK predlaga
občinskemu svetu, da potrdi mandate izvoljenih članov občinskega sveta.
Na osnovi poročil se potrdi mandat izvoljenih svetnikov.
- Člani sveta so z glasovanjem (od 24 prisotnih s 25 ZA) sprejeli predlagan
sklep.
K 5. točki dnevnega reda
Poročilo začasne Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja in potrditev
mandata župana
DRAGO VIDRIH je povedal, da je komisija v sestavi Drago Vidrih, Valentin Krtelj in Matjaž Bajec
pregledala potrdilo o izvolitvi župana in ugotovila istovetnost izvoljenega in prisotnega župana.
Komisija na podlagi potrdila o izvolitvi župana ter na podlagi ugotovitve, da na občinski svet ni bila
dana nobena pritožba zoper odločitev OVK, predlaga občinskemu svetu, da potrdi mandat
župana.
Ker ni želel nihče razpravljati, je predsedujoči predlagal glasovanje o predlaganem sklepu.
− Člani sveta so z glasovanjem (od 25 prisotnih s 25 ZA) sprejeli predlagan sklep.
Predsedujoči je ugotovil, da imajo novega in starega župana, ki mu je iskreno čestital.
Nekateri svetniki so ponovno izvoljeni – celo četrtič, nekaj je novih, četrtič je izvoljen tudi župan
Marjan Poljšak. OVK je opravila veliko delo, strokovno in zavzeto, zato ji izreka zahvalo. Želi, da bi
tudi člani OS in župan vedeli vsa 4 leta, da so jim občani zaupali mandat. Volivci pričakujejo, da
bodo pošteno, pregledno in zavzeto vodili to občino. Zavedati se morajo, da so tu zaradi občanov
in ne obratno. Če se bodo tega zavedali, bodo prerasli razlike in bodo dobre stvari nadgrajevali,
manj dobre pa skušali narediti dobre in tudi nove, ki bodo boljše, kot prejšnje. Že v naprej se
zahvaljuje za delo, ki jih čaka, za zmernost in potrpljenje.
K 6. točki dnevnega reda
Slovesna izjava župana in predstavitev
MARJAN POLJŠAK je prevzel vodenje seje in prebral slovesno izjavo: »IZJAVLJAM, DA BOM
SVOJO DOLŽNOST OPRAVLJAL PO USTAVI IN ZAKONIH, VESTNO IN ODGOVORNO, V
DOBROBIT OBČINE AJDOVŠČINA. »
Zahvalil se je volivcem, ki so mu dali zaupanje in vsem, ki so mu pomagali k izvolitvi. Funkcijo
župana bo opravljal profesionalno. Delo v občinskem svetu in občinski politiki namera organizirati
tako, kot doslej – koalicija in opozicija. Koalicijo bo oblikoval med tistimi, ki so si s programi dela in
načinom delovanja bolj podobni in se lažje usklajujejo, od opozicije pa pričakuje sodelovanje s
kritikami, nasprotnimi predlogi in podobno. Vrednote, ki so bile in bodo temelj njegovega dela, so
prijazni medčloveški odnosi, solidarnost v skupnosti, občutek skupnosti kot nekaj še boljšega v
kvaliteti življenja in dela. Še naprej bo podpiral športno in kulturno dejavnost društev ter drugih
organizacij in skupnosti, ker to pripomore k duhovni moči in uspešnosti pri delu v krajevnih
skupnostih in drugih organizacijah. Še naprej bo podpiral delovanje in napredek krajevnih

skupnosti na vseh področjih. Podpiral bo investicije v komunalno in cestno infrastrukturo ter
infrastrukturo šolstva in otroškega varstva. Nadaljeval bo s politiko podpore podjetništvu in
razvojnim projektom za nove izdelke in tehnologije.
Na mizo so jim dali vabilo za predstavitev projekta Razvojnega centra Ajdovščina, ki bo v
ponedeljek 8.11. ob 15,30. Vabi jih, da se udeležijo. Predvideva, da bodo prihodnji petek, 12.11.
imeli o tem obravnavo in odločanje na redni ali izredni seji.
Vsakemu svetniku posebej je čestital k izvolitvi in jim zaželel uspešno delo v občinskem svetu.
Po rokovanju je rekel, da zaključuje 6. točko in prekinja sejo. S 7. točko bodo nadaljevali, ko bo
on kot župan pripravljen na 7. točko. Na to odločitev ni razprave. Pričakuje, da bodo s točko
nadaljevali v roku 14 dni, ko bodo izpolnjeni pogoji.
ZAPISNIČARKA:
Mojca FERJANČIČ, l.r.
PREDSEDUJOČA:
Anton KREŠEVEC, l. r.
Marjan POLJŠAK, l. r.

