OBČINA AJDOVŠČINA
Občinski svet
SKRAJŠANI ZAPISNIK
2. redne seje Občinskega sveta Občine Ajdovščina, ki je bila 2. decembra 2010, ob 16. uri, v sejni
sobi občinske uprave, Cesta 5. maja 6/a.
Sejo je vodil MARJAN POLJŠAK, župan Občine Ajdovščina.
PRISOTNI ČLANI SVETA:
- od 26 članov prisotnih
26 članov
OSTALI PRISOTNI:
- Janez FURLAN, občinska uprava
- Alenka Č. KOBOL, občinska uprava
- Karmen SLOKAR, občinska uprava
- Zlata ČIBEJ, občinska uprava
- Irena RASPOR, občinska uprava
- Katarina AMBROŽIČ, občinska uprava
- Sandra HAIN, občinska uprava
- Alenka TRATNIK, Primorske novice
- Artur LIPOVŽ, Radio Koper
Predsedujoči je ugotovil sklepčnost.
MARJAN POLJŠAK je pozdravil prisotne. Vprašal je, če je kaka pripomba na zapisnik.
ALOJZ KLEMENČIČ je rekel, da ne ve, ali je napačen zapisnik, ali pa so bili napačni predlagani
sklepi. Dva sklepa sta popolnoma napačna. Občinski svet ne potrjuje mandata županu in je to v
nasprotju z zakonom. Niti slavnostna prisega, ki jo je župan izrekel, ni v skladu s poslovnikom.
ZLATA ČIBEJ je rekla, da 9. člen poslovnika govori, da svet na svoji prvi seji potrdi mandat
izvoljenih svetnikov in mandat župana.
ALOJZ KLEMENČIČ je rekel, da občinski svetniki niso krivi nič, če je poslovnik v nasprotju z
zakonom.
MARJAN POLJŠAK je dejal, da v prejšnjem mandatu niso popravljali poslovnika. Letos bodo
uskladili občinske akte z zakonom. Predlaga, da nadaljujejo.
ALOJZ KLEMENČIČ je protestiral, da sklep ni v skladu z zakonom. Če hočejo, lahko nadaljujejo,
vendar ni v skladu z zakonom.
ZLATA ČIBEJ je povedala, da sklep navaja, da se potrdi mandat župana. Zakon o lokalni
samoupravi v 15.b členu navaja, da Občinski svet na svoji 1. seji imenuje komisijo za potrditev
mandatov članov občinskega sveta in ugotovitev izvolitve župana. Gre za razliko med ugotovitvijo in
potrditvijo mandata.
MARJAN POLJŠAK je rekel, da je s tem, ko je mandat potrjen, tudi ugotovljen. Beseda
»ugotovitev« v sklepu res ni uporabljena.
ZLATA ČIBEJ je rekla, da je sklep veljaven. Istočasno s potrditvijo mandata je tudi podana
ugotovitev, da je župan izvoljen.
ALOJZ KLEMENČIČ je dejal, da je varuh zakonitosti župan, ne svetnik, niti občinska uprava.

1

MARJAN POLJŠAK je rekel, da je zadeva povedana malo drugače, vendar vsebinsko vsebuje
potrebno. V prisegi je res zamenjana ena beseda (dolžnost – funkcija), vendar zaradi tega stvar ne
more biti sporna.
ANGEL VIDMAR je rekel, da ga moti, da ob sprejemanju sklepa ni nihče oporekal, da je sklep
napačen. Ni pošteno, da pri zapisniku oporekajo stvari. Sklep bi lahko popravili pred glasovanjem.
ALOJZ KLEMENČIČ je rekel, da danes obravnavajo zapisnik. Zapisnik je tak, da je moral nanj dati
pripombe.
MITJA TRIPKOVIĆ je dejal, da lahko pri besedah »potrditev« in »ugotovitev« ugotovijo, da sta
sinonima. Zamenjati »dolžnost »in »funkcija« je sintaktična in smiselna razlika. Dolžnosti ljudje
sprejemajo na subjektivni ravni, kar nekdo razume, da mu je dolžnost. Pri funkciji pa delujejo
objektivni kriteriji. Tako domač ne bi bil, ker se potem sklep lahko spodbija, zato je treba popraviti.
ZLATA ČIBEJ je rekla, da res nista sinonima. Če župan izjave ne bi dal, bi bil vseeno zavezan po
zakonu in naših aktih, da bo funkcijo opravljal v skladu z ustavo in zakoni. To je izjava, ki sodi k
protokolu in ne pomeni, da zaradi tega svoje funkcije ne bo dobro opravljal. Gre za formalno
pomanjkljivost, ni pa vsebinska in ne more vplivati na kvaliteto opravljanja funkcije.
MITJA TRIPKOVIĆ je dejal, da govorijo o zapisniku, in morajo potrditi, če so v njem navedene
stvari, ki so se dogajale na seji. Zapisnik torej lahko potrdijo. Če pa so stvari v nasprotju z zakonom,
postavlja pod vprašaj samo prisego. Narediti je treba tako, da bo prav.
MARJAN POLJŠAK je rekel, da zapisnik ustreza tistemu, kar je bilo izrečeno in o njem lahko
glasujejo. S pravnega vidika najbrž stvari niso sporne. Do prihodnje seje bodo strokovne službe
stvari pregledale in če bo treba kaj popraviti s pravnega vidika, bodo popravili. Prosil je, da glasujejo
o zapisniku.
K glasovanju se je prijavilo 23 svetnikov.
- Člani sveta so z glasovanjem (21 ZA, 1 PROTI) sprejeli predlagan zapisnik.
MARJAN POLJŠAK je rekel, da prehajajo na dnevni red. Dodali bodo še eno alinejo pri 1. točki in
sicer Svet za preventivo za vzgojo v cestnem prometu. Vprašal je, če želi kdo besedo v zvezi z
dnevni redom? (Ne.) Pred glasovanjem je svetnike prosil za odločitev, ali morajo 3 x prekinjati sejo.
KMVI bo zasedala po prejemu predlogov za 1. točko, potem bi morala še pred 2. in 3. točko.
Osebno bi predlagal samo eno prekinitev. Predloge za 2. in 3. točko bi svetniki ravno tako predložili
pri 1. točki, in bi s tem omogočili samo 1 prekinitev. Če zahtevajo, lahko naredijo 3. (člani so se
strinjali z 1 prekinitvijo.) Predsedujoči je prosil, da glasujejo.
- Člani sveta so z glasovanjem (23 ZA) sprejeli naslednji
DNEVNI RED :
1. Imenovanja delovnih teles občinskega sveta:
• statutarno pravne komisije,
• komisije za vloge in pritožbe,
• odbora za gospodarstvo in gospodarske javne službe,
• odbora za finance in premoženjske zadeve,
• odbora za družbene zadeve,
• odbora za urejanje prostora in varstvo okolja,
• komisije za kmetijstvo;
• predsednik sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu
2. Sklep o imenovanju pooblaščenca Občine Ajdovščina v skupščino Komunalno
stanovanjske družbe d.o.o.;
3. Sklep o predlogu za imenovanje sodnikov porotnikov pri Okrožnem sodišču v Novi Gorici:
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4. Informacije in pobude.
K 1. točki dnevnega reda
Imenovanja delovnih teles občinskega sveta
Predsedujoči je prosil, da mu podajo predloge.
ALOJZ KLEMENČIČ je dejal, da je postopek popolnoma napačen. KMVI bi morala samo razpisati
zbiranje predlogov za odbore in komisije, šele nato odločati. Še Občina Vipava je stvari peljala po
pravi poti, čeprav je kadrovsko šibkejša. S tem se je ukvarjal župan, ki nima nič s tem. Opozicijskim
predstavnikom je pisal župan.
MARJAN POLJŠAK je rekel, da je sedaj pot pravilna, tisto je bilo pred sejo. Na nek način je on
povezovalec koalicije, zato jih je vprašal za predloge.
ALOJZ KLEMENČIČ je rekel, da noče razumeti, da postopek ni pravi.
Predsedujoči je rekel, da je postopek pravi. Povedal je, da je dobil predloge s prvo podpisanim
Dragom Vidrihom. Podana sta tudi predloga za pooblaščenca KSD in imenovanje sodnikov
porotnikov (predloga je prebral).
Predlagal je, da naredijo odmor, da bo komisija pregledala predloge.
Po zasedanju KMVI je predsedujoči nadaljeval s sejo. Obravnavali bodo vsak predlog posebej.
Prosil je predsednika komisije, da poda prvi predlog.
- statutarno pravna komisija
MATJAŽ BAJEC je povedal, da KMVI potrjuje predlog imenovanja statutarno pravne komisije v
sestavi: predsednik Vidmar Angel, člani Krašna Ivan, Bačar Sandi, Jerončič Boštjan in Ušaj Pregeljc
Nadja.
Ker ni želel nihče razpravljati, je predsedujoči predlagal glasovanje. K glasovanju se je prijavilo 26
svetnikov.
- Člani sveta so z glasovanjem (16 ZA, 1 PROTI) sprejeli predlog za statutarno pravno
komisijo.
- Komisija za vloge in pritožbe
MATJAŽ BAJEC je povedal da KMVI potrjuje predlog komisije za vloge in pritožbe v sestavi
predsednik. Vidmar Angel, člani Ušaj Ivan in Beočanin Tadej.
Ker ni želel nihče razpravljati, je predsedujoči predlagal glasovanje.
- Člani sveta so z glasovanjem (15 ZA, 2 PROTI) sprejeli predlog sklepa.
- Odbor za gospodarstvo in gospodarske javne službe
MATJAŽ BAJEC je povedal, da KMVI potrjuje predlog imenovanja odbora za gospodarstvo in
gospodarske javne službe v sestavi: predsednik Kovač Boris, člani Vales Borut, Lemut Ivan, Pizzoni
David in Bolčina Dušan,
Ker ni želel nihče razpravljati, je predsedujoči predlagal glasovanje.
- Člani sveta so z glasovanjem (15 ZA, 1 PROTI) sprejeli predlog sklepa.
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- Odbor za finance in premoženjske zadeve
MATJAŽ BAJEC je povedal, da KMVI potrjuje predlog imenovanja Odbora za finance in
premoženjske zadeve v sestavi: predsednik: Kreševec Anton, člani Zelinšček Jan, Stibilj Jožef,
Lemut Aleksander in Tripković Mitja
Ker ni želel nihče razpravljati, je predsedujoči predlagal glasovanje.
- Člani sveta so z glasovanjem (15 ZA, 1 PROTI) sprejeli predlog sklepa.
- Odbor za družbene zadeve
MATJAŽ BAJEC je povedal, da KMVI potrjuje predlog za imenovanje odbora za družbene zadeve v
sestavi: predsednik Žagar Anton, člani Krašna Suzana, Stopar Saša, Rutar Andrej in Mikuž Dušan.
Ker ni želel nihče razpravljati, je predsedujoči predlagal glasovanje.
- Člani sveta so z glasovanjem (s 15 ZA ) sprejeli predlog sklepa.
- Odbor za okolje in urejanje prostora
MATJAŽ BAJEC je povedal, da KMVI potrjuje predlog za imenovanje Odbora za okolje in urejanje
prostora v sestavi: predsednik Furlan Igor, člani Božič Lozar Neva, Velikonja Peter, Brus Vilko in
Klemenčič Alojz.
Ker ni želel nihče razpravljati, je predsedujoči predlagal glasovanje.
- Člani sveta so z glasovanjem (15 ZA) sprejeli predlog sklepa.
- Komisija za kmetijstvo
MATJAŽ BAJEC je povedal, da KMVI potrjuje predlog za imenovanje Komisije za kmetijstvo v
sestavi: predsednik Štor Radovan, člani Zelinšček Jan, Gruntar Miloš, Kante Franko, Črv Miroslav,
Čebron Kazimir in Krašna Ivan.
Ker ni želel nihče razpravljati, je predsedujoči predlagal glasovanje.
- Člani sveta so z glasovanjem (15 ZA ) sprejeli predlog sklepa
- Predsednik Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu
MATJAŽ BAJEC je povedal, da KMVI potrjuje predlog imenovanja predsednika Sveta za preventivo
in vzgojo v cestnem prometu za območje Občine Ajdovščina in sicer Vales Boruta.
VALENTIN KRTELJ je rekel, da je imel namen predlagati za predsednika Angela Vidmarja.
MARJAN POLJŠAK je dejal, da bi moral prej podati pisni predlog s podpisi svetnikov.
Ker ni želel nihče več razpravljati, je predsedujoči predlagal glasovanje.
- Člani sveta so z glasovanjem (15 ZA ) sprejeli predlog sklepa.
K 2. točki dnevnega reda
Sklep o imenovanja pooblaščenca Občine Ajdovščina v skupščino Komunalno stanovanjske
družbe d.o.o.
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MATJAŽ BAJEC je povedal, da KMVI potrjuje predlog imenovanja dr. Borisa Kovača za
pooblaščenca v KSD Ajdovščina.
ALOJZ KLEMENČIČ je rekel, da ima pomislek. O KSD se veliko govori okrog krepitve ekipe, ki bo
KSD vodila. Ker pa je pooblaščenec istočasno tudi nadzornik, bi bilo prav, da bi bil tam nekdo iz
opozicije. Drugače bo nastal divji lov, ki ga bodo vsi občani plačevali skozi položnice.
ZLATA ČIBEJ je dejala, da KSD nima nadzornega sveta, ampak skupščino in direktorja.
Pooblaščenec ustanovitelja glasuje na skupščini in soodloča z ostalimi družbeniki (razmerje 82:12).
To torej ni organ nadzora, temveč organ soodločanja.
MARJAN POLJŠAK je rekel, da KSD izvaja gospodarsko politiko občinskega sveta. Ker ima v
občinskem svetu odgovornost vodenja tega tudi koalicija, je po njegovem mnenju logično, da je to
predstavnik koalicije. Do sedaj je bil on kot župan, sedaj glede na zakon ne more biti.
ALOJZ KLEMENČIČ je dejal, da je vse logično dokler je razumljivo. Ker KSD nima nadzornega
organa, je predstavnik lastnika absolutno nadzornik. V KSD so imeli že kup težav in stroškov z
zamenjavami direktorjev in sedaj si delajo nove. On misli, da je naloga vodenja politike za občane
primerno razdeljena med vse svetnike. Smatra, da bi bilo etično, moralno, da bi bil to nekdo iz
opozicije, ki bi skrbel, da se ne bi dogajale nepotrebne zadeve.
MARJAN POLJŠAK je rekel, da se nadzor lahko izvaja tudi prek nadzornega odbora. Kot opozicija
želijo nekaj kontrolirati oz. pod to krinko ukazovati, odgovarjala pa bi koalicija.
SONJA ŽGAVC je želela vedeti, če vso odgovornost v tem svetu nosi samo koalicija, ker potem
opozicija lahko gre domov. Občani tudi nji očitajo, če so cene storitev previsoke., pa jih ni zanimalo,
če je v opoziciji. Od sedaj naprej jim bo tolmačila, da je opozicija in da ne odgovarja za nič.
MARJAN POLJŠAK je rekel, da iz prakse ve, da se krivdo vrže na župana.
MARIJAN BOŽIČ je menil, da beseda svetnik pomeni, da nekaj svetuješ. Ne ve, zakaj mora svet
delovati kot opozicijo in koalicijo. S takim načinom dela res lahko gredo domov. Tudi če bo predlog
opozicije še tako pameten, se ne bo upošteval. Pri koaliciji pa lahko gre tudi za osebne interese.
MARJAN POLJŠAK je dejal, da ni prav, da nekoga obtožuje z osebnimi interesi, ker jih lahko ima
tudi on.
MARIJAN BOŽIČ je rekel, da je šel v svet zato, ker vidi, da prevladujejo osebni interesi nad
občinskimi in nad županom.
MARJAN POLJŠAK je dejal, da je to njegova ocena.
JOSIP TROHA je rekel, da ne bilo take razprave, če bi bila na prvi seji imenovana KMVI, ki bi z
razpisom zbrala predloge vseh. Tako so opoziciji dali možnost za 1 člana v vsakem odboru, oz. niso
imeli možnosti predlagati svojih članov. Glede pooblaščenca KSD, ki bo zastopal lastnika, bi bilo
prav, da bi jim dali možnost, da predlagajo svojega človeka. Ker pooblaščenec zastopa 82 %, bo
veljalo, kar bo rekel. Tako se je imenovala direktorja itd., zato bi radi, da bi tja prišla drugačna
praksa. KSD ne dela proizvodov, ampak živi od uslug, ki jih plačujejo občani.
MARJAN POLJŠAK je dejal, da so imeli možnost, ker je prosil vodje svetniških skupin opozicije, da
dajo predloge za mesta, ki so jih predlagali. Poleg tega so imeli vso možnost, da bi sami predlagali
komisije s podpisi svetnikov. Če koalicija odgovarja glede KSD, potem mora imeti ustrezen vpliv.
JOSIP TROHA je rekel, da bi jim lahko pustili 3 mesta v odborih in komisijah, ki bi jih z veseljem
sprejeli in bi nosili tudi odgovornost.
MARJAN POLJŠAK je dejal, da ne more svet odločati, župan pa odgovarjati.
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MARIJAN BOŽIČ je rekel, da beseda opozicija pomeni oponirati oz. oporekati. Če hočejo, da jim
opozicija daje nasvete in jih sprejmejo, potem so tudi oni pozicija. Tukaj so svetniki, niso stranke. Če
jim pomagajo vladati, potem niso opozicija. V tem je nekaj narobe.
MARJAN POLJŠAK je dejal, da opozicija ne dobiva političnih točk, če samo oponira, pametno je
dajati dobre predloge.
ALOJZ KLEMENČIČ je rekel, da je bil njegov predlog zelo pošten. Prav bi bilo, da bi dosegli
ravnotežje glede na to, kar se bo tam dogajalo.
MARJAN POLJŠAK je dejal, da je njegov predlog tak, da bi oni vodili ne glede na župana.
ALOJZ KLEMENČIČ je rekel, da so že razčistili, da je vsak član sveta zavoda dolžan najprej
vprašati za navodila občino in tako tudi glasovati v svetih zavodov. Če se kdo ni ravnal tako, ga je bil
župan dolžan odpoklicati. Nič drugače ne bi delali, kot g. Kovač. Tako pa ne bodo nič vedeli, ker ne
bo informacij. Seje sveta bodo daljše, in bo marsikdo rdeč, ko bo moral odgovarjati. Če ni volje,
lahko nadaljujejo s sejo.
Ker ni želel nihče več razpravljati, je predsedujoči predlagal glasovanje. K glasovanju se je prijavilo
26 svetnikov.
- Člani sveta so z glasovanjem (s 15 ZA, 1 PROTI) sprejeli predlagan sklep.
MARJAN POLJŠAK je rekel, da jim je na začetku pozabil povedati glede podžupanov. Za prvega
podžupana namerava imenovati Igorja Česnika. Ker nima pogojev, ga bo imenoval v roku 1
meseca. Za drugega župana (gospodarstvo) pa je danes imenoval Draga Vidriha. Zahvaljuje se mu,
ker je sprejel funkcijo in mu želi, da bo uspešno delal ter mu čestita.
K 3. točki dnevnega reda
Sklep o predlogu za imenovanje sodnikov porotnikov pri Okrožnem sodišču v Novi Gorici:
MATJAŽ BAJEC je povedal, da KMVI potrjuj predlog za imenovanje sodnikov porotnikov v sestavi:

Purger Benjamin, Malovše 43, Čebron Kazimir, Brje 62, Čufer Elizabeta, Dobravlje 71,
Lemut Ivan, Polževa ulica 29, Mamić Ivan, Skrilje 70E, Kravos Albert, Cesta 95, Žgavec
Peter, Šibeniška 27a, Čibej Vesna, Predmeja 75, Blaško Zvonka, Predmeja 118, Curk
Danilo, Dolga Poljana 1f, Vidrih Cirila, Žapuže 108, Novak Majda, Selo 28c, Vidmar Zvonko,
Žapuže 102, Troha Karlo, Velike Žablje 74c, Vidmar Angel, Lokavec 135d, Troha Rajko,
Velike Žablje 74a, Bolčina Božena, Cankarjev trg 4b, Batagelj Suzana, Kamnje 56, Lozar
Lucija, Kamnje 10a, Ušaj Ivan, Batuje 32, Kosmač Ignac, Gradišče 16, Rušt Srečko, Gozd
1a, Čermelj Branka, Bevkova 12, Zupan Uroš, Vilharjeva 69.

Predsedujoči je vprašal, če lahko glasujejo o vseh predlaganih kandidatih hkrati. (Da.) K glasovanju
se je prijavilo 25 svetnikov.
- Člani sveta so z glasovanjem (s 23 ZA) sprejeli predlagan sklep.
K 4. točki dnevnega reda
Informacije in pobude
NADJA UŠAJ PREGELJC je posredovala prošnjo sveta Glasbene šole, da bi občina pomagala pri
sanaciji zamakanja ene večje učilnice na Gregorčičevi ulici. V učilnici je 10 harmonik, vrednost je od
8 do 10.000 €, uničuje pa se tudi laminat. Prosijo, če lahko pomaga, da se čim prej reši.
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MARJAN POLJŠAK je rekel, da so prošnjo dobili tudi na občino, vendar mora neha deževati.
NADJA UŠAJ PREGELJC je rekla, da so učitelji zelo zadovoljni z novimi prostori in se ob tej priliki
zahvaljujejo.
MARIJAN BOŽIČ je dejal, da je bila pri Upravni enoti vojaška rampa, ki so jo odrezali 3 cm nad
cestiščem in ostanek ovira vozila. Čas bi bil, da bi tisto odrezali.
JOSIP TROHA je dejal, da je bilo začetek oktobra dano v uporabo novo skladišče CZ, prostore so
dobili RK in gorski reševalci. Na otvoritvi je ugotovil, da so z najlonsko ponjavo prekrili puščanje
skladišča. Vprašuje ali je bilo zamakanje ugotovljeno pri prevzemu stavbe, ali je bilo navedeno v
zapisniku oz. če je bilo mogoče že sanirano. Zanima ga, če bodo, oz. kdaj, vsi svetniki dobili GSM
aparat v uporabo. Kakšni morajo biti kriteriji za podelitev oz. kaj morajo izpolnjevati? Prosil je, če
lahko dobijo seznam službenih mobitelov.
DUŠAN MIKUŽ je rekel, da so občani pred enim mesecem dobili izračune nepremičnin z GU. V
Podkraju so zasledili polno občinskih poti, ki so v zasebni lasti. Poti so zapisane kot zazidano
zemljišče in imajo 10x vrednost travnika oz. gozda. Če bo šlo to naprej, bodo ljudje za občinske
ceste plačevali visoke davke. Predlaga, da se naredi evidenca vseh teh problemov in se jih začne
reševati. V veliko primerov bi to rešili brez znatnih sredstev oz. težav.
ALOJZ KLEMENČIČ je nadaljeval, da so lastniki parcel, kjer tečejo javne poti, dobili poziv neke
pravne pisarne, oz. jim prilagajo pooblastila, da to uredijo za njih z občino za naprej in za nazaj.
Ljudje vprašujejo, kaj narediti. Zato bi občina morala pristopiti do ljudi in jim povedati, da bodo to
uredili brez odvetnikov, drugače bodo ljudje podpisovali pooblastila.
MARJAN POLJŠAK je dejal, da so na občini seznanjeni s tem in bodo reagirali.
IRENA RASPOR je rekla, da bo treba v prihodnjih proračunih predvideli sredstva za to.
ALOJZ KLEMENČIČ je dejal, da je treba ljudi obvestiti, da ne bodo podpisovali pooblastil, ker jim
bodo drugače sledile same tožbe.
TADEJ BEOČANIN je rekel, da se investicija v mladinski center oz. hotel počasi zaključuje. Vsi so
zadovoljni, tudi z drugimi aktivnostmi z Zavodom za šport. Sprejeli so odločitev o prvem vodju
mladinskega centra. Spomniti želi še na par stvari, ki jih je treba urediti. Nepotrjen je statut Zavoda
za šport, kjer se ureja tudi stvari, ki se nanašajo na center in hotel. Statut je usklajen, čaka samo še
na potrditev občinskega sveta. Imenovati je treba še člane v svet zavoda. Predlaga, da se na
naslednji seji ti dve stvari uredi.
BORUT VALES je rekel, da zaposleni z Elektra Primorska prosijo občino, da naj pošlje KS dopis, da
se ne bi več dogajalo, da bi posamezniki priklapljali razne lučke na javno razsvetljavo brez njihove
vednosti.
KAZIMIR ČEBRON je rekel, da je vsako leto na medobčinski cesti Potoče – Branik poplava, ki
ustavi ves promet. Probleme imajo krajani Branika, Preserij, Potoč, Komna in zaledja, ker je to
edina povezovalna cesta. Cesto bi rešili z nasutjem minimalnih 250 m med mostom in železnico.
Prvaško in žabeljsko polje poplavi, Vipavo zapre in je to edina povezovalna cesta. Pobuda je prišla
tudi s komenske občine in KS Branik.
MITJA TRIPKOVIĆ je rekel, da bo prebral pobudo glede izrabe biomase. To je v obliki odprtega
pismo posredoval županu 28. 3. 2007, zato se v zadnjem delu malo razlikuje. V uvodu je opozoril na
segrevanje toplogrednih plinov in posledice. Občinski svet je leta 2007 sprejel Energetsko študijo.
Ta navaja, da vsi javni objekti porabijo za ogrevanje 5838 MWh energije letno. Če bi se vsi greli
samo z električnimi grelci, bi porabili cca 1/2 mio. € letno (navedel je porabo po zavodih). Študiji
manjka operativnih načrtov in dejanj. Predlagal je, da občina ustanovi gospodarsko družbo po
principu javno-zasebnega partnerstva za proizvodnjo lesnih sekance oz. biomase (65 % občine so
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gozdovi). Na področju Gore (med Predmejo in Otlico) v bližini električnega daljnovoda podjetje
sezida tovarno in postavi linijo za predelavo lesne mase v pelete (obstajajo evropska sredstva).
Podjetje zaposli odpuščene delavce, ki začnejo čistiti gozdove do mere optimalnega hektarskega
donosa. Za vsak očiščen ha gozda podjetje dobi cca 200 € državnih subvencij. Javni zavodi bi lahko
prešli na peči na biomaso, za kar eko-sklad povrne polovico stroškov. Hkrati bi šli na sodobnejše
peči z boljšim izkoristkom. Občinsko podjetje bi pokrivalo kurivo občinskim zavodom, viške pa bi
zlahka prodali na trgu. Gre za projekt, ki je uresničljiv v 2 letih in ima obilo strateških prednosti.
Občina postane energetsko neodvisna, izkoristi vrtine na Trnovski planoti, delo dobi 50 delavcev,
gozdovi postanejo subvencionirano očiščeni, izdelajo in vzdržujejo se gozdne ceste, Ajdovščina
postane vzorčen primer ekološke in gospodarne rabe energije. Kupci bi plačevali račune domačemu
podjetju, delo bi dobili domačini. Začetne študije bi lahko pripravila g. Durnik, ki je zamenjan (kot je
slišal zaradi slabega pravnega svetovanja) in g. Česnik, saj se bo KSD ojačala. Ta dva bosta gotovo
ta projekt ob svojem delu, speljala v življenje. Imela bosta dovolj časa in sposobnosti. Če so ti ljudje
že tukaj, je škoda plačevati neke študije. Lahko bi bila to varianta B, če januarja ne bo podpore za
projekt Razvojnega centra, čeprav si tega ne želi. V naslednji fazi bo treba vključiti strokovnjake, da
bi naredili kako toplarno v Ajdovščini. Predlaga, da se resno prouči in poskusi stvari izvesti.
MARJAN POLJŠAK je dejal, da je možno, da do naslednje seje ne bo odgovora, ker problematika
ni enostavna, bo pa na naslednji. O teh stvareh so že razmišljali in še bodo.
ANTON ŽAGAR je rekel, da je pred odločitvijo za politiko razmišljal tudi o tem področju. Ta projekt
je vsaj toliko vreden kot razvojni center, oz. je zelo pomemben. Če gredo samo v naše gozdove,
lahko vidijo, da težko hodijo, ker je vse križem. Naravno bogastvo bi morali izkoristiti. Obstajajo tudi
mobilni stroji za predelavo lesa v sekance. To bi morala biti njihova skupna želja, oz. bi morali
intenzivno razmišljati o tem. Prepričan je, da ima tudi Evropa razumevanje za take projekte.
MARJAN POLJŠAK je dejal, da bodo mogoče imeli točko dnevnega reda na to temo čez kake 3
seje.
ALOJZ KLEMENČIČ je rekel, da je med Stomažem in Lokavcem povodje, ki daje možnost, da bi
vsa zemlja zdrsnila. To ponavlja, ker plazove povzroča voda, ki nima kam odteč. Opozarja na
nejevoljno krajanov, ki imajo lastništvo na plazu Slano blato. Vsi so dobili obvestila, koliko je to
vredno, pa že 10 let ne smejo tja. Občina mora pomagati tem ljudem. Lastniki so pripravljeni prodati
občini ali državi in to po taki ceni, kot piše v izračunih. Opozoril je že, da odlok o pokopališčih in
pokopališčem redu nalaga izvajalcem nekatere naloge in jim grozi s kaznijo. Rečeno je bilo, da se
sprejema zakon in se bo odlok uskladil. Odlok je treba odpraviti ali popraviti.
MARJAN POLJŠAK je rekel, da je problematika plazov tako obširna, da bodo lahko imeli točko na
eni prihodnjih sej. Najprej se bodo s tem srečali že pri proračunu – proračunska rezerva.
ALOJZ KLEMENČIČ je rekel, da je v tem trenutku to vprašanje 10 - 15.000 €, ker je samo treba
spraviti vode v vodotoke. Ko bo pa zdrsnilo, bo pa treba milijarde.
MARJAN POLJŠAK je dejal, da strokovne službe to poznajo, vendar težko rešujejo. Urejanje
vodotokov je državna naloga, država pa nima sredstev.
NEVA BOŽIČ LOZAR je rekla, da posreduje prošnjo mater, ki imajo starejše prizadete otroke. Skrbi
jih, kam bodo šli otroci, ko bodo oni umrli ali šli v bolnico.
MARIJAN BOŽIČ je dejal, da je pri logističnem centru nesmiselno urejati križišče, ampak bi morali
razmišljati o krožišču. Ni treba, da se vloži veliko sredstev, ampak se uredijo enostavno (s
plastičnimi ovirami), rezervirati pa je treba zemljišče. Tam je že sedaj zelo nevarno, še bolj bo, ko
bo deloval logistični center.
IGOR ČESNIK je predlagal, da se pri tržnici omeji parkiranje na 15 minut. Sedaj parkirajo prodajalci,
namesto da bi kupci. Na parkirišču ob stadionu je treba prepovedati parkiranje za kamione, razen za
živinski sejem.
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RADOVAN ŠTOR je rekel, da je cesta proti Dolenjam pred mostom v obupnem stanju. Na
Napoleonovem mostu se kruši ograja, marmornati kosi so odtrgani. Kaj se dogaja na področju
cenitev po poplavah oz. kdaj se bo začelo popravljati?
IVAN KRAŠNA je vprašal, če je že kaj znan odgovor na razpis za širokopasovno omrežje?
JANEZ FURLAN je dejal, da je kar nekaj svetnikov opozarjalo na težave z računalnikom. Lahko ji
pustijo danes, ali pa prinesejo naknadno. 2.9. je občinski svet sprejel sklep o odprodaji skladišča CZ
MORSu. Bilo je polno problemov, v zadnjih dneh se kaže napredek. Sklep je predvideval cca 94 %
odprodajo, ostalo RK. Sedaj se kaže varianta, da bi MORS odkupil celotno skladišče in bi se oni
pogovarjali z RK in gorsko reševalno. 23.12. jim bodo verjetno podali predlog za spremembo
sklepa. Tisti, ki so v prostorih, jih ne bodo izgubili.
MARJAN POLJŠAK je dejal, da je enostavnejši posel, da je MORS lastnik celotnega objekta, RK in
reševalci bodo najemniki. Informirali so jih v naprej, ker so ocenili, da bo nekatere to zelo zanimalo.
Prej je bila mišljena zamenjava, sedaj ne bo potrebna. Stara hiša ostane RK.
VALENTIN KRTELJ je vprašal, kakšna je usoda starega skladišča CZ?
JOSIP TROHA je vprašal, če so RK seznanili, ker so mislili stvari nadgrajevati. (Da.)
DRAGO VIDRIH je rekel, da je bil med svetniki glede računalnikov drugačen predlog. Predlaga, da
ne bi preveč hiteli z nadgrajevanjem, da bi dobili enoten predlog.
JANEZ FURLAN je rekel, da je ne glede na odločitev treba te računalnike popraviti vsaj toliko, da
bodo funkcionirali.
Predsedujoči je svetnike obvestil, da bo 23. 12. naslednja seja.
Ker ni želel nihče več razpravljati, je predsedujoči zaključil sejo.
Seja je bila zaključena ob 18.30.
ZAPISNIČARKA:
Mojca FERJANČIČ, l. r.

PREDSEDUJOČI:
Marjan POLJŠAK, l. r.
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