OBČINA AJDOVŠČINA
Občinski svet
SKRAJŠANI ZAPISNIK
2. redne seje Občinskega sveta Občine Ajdovščina, ki je bila 20. novembra 2014, ob 15.30 uri, v
sejni sobi občinske uprave, Cesta 5. maja 6/a.
Sejo je vodil TADEJ BEOČANIN, župan Občine Ajdovščina.
PRISOTNI ČLANI SVETA:
- od 26 članov prisotnih
25 članov (opr. Jordan Polanc)
OSTALI PRISOTNI:
- Janez FURLAN, občinska uprava
- Alenka Č. KOBOL, občinska uprava
- Karmen SLOKAR, občinska uprava
- Zlata ČIBEJ, občinska uprava
- Irena RASPOR, občinska uprava
- Sandra HAIN, občinska uprava
- Alenka TRATNIK, Primorske novice
- Mateja POLJŠAK, Radio Robin
Predsedujoči je ugotovil sklepčnost.
TADEJ BEOČANIN je pozdravil prisotne. Vprašal je, če je kaka pripomba na zapisnik.
Ker ni želel nihče razpravljati, je predlagal, da glasujejo o predlaganem zapisniku.
H glasovanju se je prijavilo 24 svetnikov. ZA je glasovalo 25 svetnikov. Predsedujoči je
ugotovil, da je zapisnik 1. redne seje sprejet.
Predsedujoči je predlagal glasovanje o poročilu o izvajanju sklepov 1. redne seje.
ZA je glasovalo 24 svetnikov. Predsedujoči je ugotovil, da je poročilo o izvajanju
sklepov 1. redne seje sprejeto.
TADEJ BEOČANIN je rekel, da prehajajo na dnevni red. Ker predlog za imenovanje Nadzornega
odbora ni oblikovan, 1. alineo pri 1. točki umika z dnevnega reda. Vprašal je, če je kaka pripomba
oz. če želi kdo razpravljati.
ANGEL VIDMAR je ugotavljal, da je na platnu drugačen dnevni red, kot so ga dobili z gradivom.
TADEJ BEOČANIN je rekel, da je že umaknjeno imenovanje nadzornega odbora, drugače je enak.
Ker ni želel nihče več razpravljati, je prosil, da glasujejo o spremenjenem dnevnem redu.
- ZA je glasovalo 24 svetnikov. Predsedujoči je ugotovil, da je sprejet naslednji
DNEVNI RED :
1. Imenovanja delovnih teles občinskega sveta:
• statutarno pravne komisije,
• komisije za vloge in pobude občanov,
• odbora za gospodarstvo in gospodarske javne službe,
• odbora za finance in premoženjske zadeve,
• odbora za družbene zadeve,
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• 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. Mnenje – imenovanje ravnatelja OŠ Danila Lokarja Ajdovščina;
4. Informacija o imenovanju podžupanov:
5. Informacije in pobude.
K 1. točki dnevnega reda
Imenovanja delovnih teles občinskega sveta
- statutarno pravna komisija
Predsedujoči je povedal, da bodo o vsaki alineji posebej ločeno opravili razpravo in glasovanje.
Ker je g. Polanc odsoten, bo obrazložitev v imenu komisije podal g. Bajc.
MATJAŽ BAJEC je podal uvodno obrazložitev oz. predlog komisije.
Ker ni želel nihče razpravljati, je predsedujoči predlagal glasovanje o sklepu.
H glasovanju se je prijavilo 24 svetnikov. ZA je glasovalo 24 svetnikov. Predsedujoči je
ugotovil, da je sprejet naslednji sklep:
»V Statutarno pravno komisijo se za obdobje mandata Občinskega sveta Občine Ajdovščina v letih
2014 do 2018 imenujejo:
1. Nina Štrancar, Tovarniška cesta 3/č, 5270 Ajdovščina, predsednica
2. Matej Furlan, Kožmani 28, 5270 Ajdovščina, član
3. Angel Vidmar, Lokavec 135/d, 5270 Ajdovščina, član
4. Uroš Medvedec, Na trati 4, 5270 Ajdovščina, član
5. Marjan Krpan, Vilharjeva ulica 24/b, 5270 Ajdovščina, član.
Ta sklep velja takoj.«
- komisija za vloge in pobude občanov
MATJAŽ BAJEC je podal uvodno obrazložitev oz. predlog komisije.
Ker ni želel nihče razpravljati, je predsedujoči predlagal glasovanje o sklepu.
ZA je glasovalo 24 svetnikov. Predsedujoči je ugotovil, da je sprejet naslednji sklep:
»V Komisijo za vloge in pobude občanov se za obdobje mandata Občinskega sveta Občine
Ajdovščina v letih 2014 do 2018 imenujejo:
1. Vilko Brus, Vrtovin 76, 5262 Črniče, predsednik
2. Matej Furlan, Kožmani 28, 5270 Ajdovščina, član
3. Ana Velikonja, Vojkova ulica 7/a, 5270 Ajdovščina, članica.
Ta sklep velja takoj.«
- Odbor za gospodarstvo in gospodarske javne službe
MATJAŽ BAJEC je podal uvodno obrazložitev oz. predlog komisije.
Ker ni želel nihče razpravljati, je predsedujoči predlagal glasovanje o sklepu.
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ZA je glasovalo 25 svetnikov. Predsedujoči je ugotovil, da je sprejet naslednji sklep:
»V Odbor za gospodarstvo in gospodarske javne službe se za obdobje mandata Občinskega sveta
Občine Ajdovščina v letih 2014 do 2018 imenujejo:
1. Miran Gregorc, Vilharjeva ulica 24, 5270 Ajdovščina, predsednik
2. Igor Furlan, Selo 76, 5262 Črniče, član
3. Vesna Uršič, Na Livadi 4, 5270 Ajdovščina, članica
4. Marcela Čermelj, Kamnje 31, 5263 Dobravlje, članica
5. Radovan Štor, Velike Žablje 45, 5263 Dobravlje, član.
Ta sklep velja takoj.«
- Odbor za finance in premoženjske zadeve
MATJAŽ BAJEC je podal uvodno obrazložitev oz. predlog komisije.
Ker ni želel nihče razpravljati, je predsedujoči predlagal glasovanje o sklepu.
ZA je glasovalo 24 svetnikov. Predsedujoči je ugotovil, da je sprejet naslednji sklep:
»V Odbor za finance in premoženjske zadeve se za obdobje mandata Občinskega sveta Občine
Ajdovščina v letih 2014 do 2018 imenujejo:
1. Polonca Volk, Plače 28/d, 5270 Ajdovščina, predsednica
2. Boris Šapla, Slomškova ulica 8, 5270 Ajdovščina, član
3. Ivan Krašna, Budanje 127/a, 5271 Vipava, član
4. Matej Velikonja, Lokavec 130/f, 5270 Ajdovščina, član
5. Miha Kapelj, Dobravlje 100, 5263 Dobravlje, član.
Ta sklep velja takoj.«
- Odbor za družbene zadeve
MATJAŽ BAJEC je podal uvodno obrazložitev oz. predlog komisije.
Ker ni želel nihče razpravljati, je predsedujoči predlagal glasovanje o sklepu.
ZA je glasovalo 25 svetnikov. Predsedujoči je ugotovil, da je sprejet naslednji sklep:
»V Odbor za družbene zadeve se za obdobje mandata Občinskega sveta Občine Ajdovščina v
letih 2014 do 2018 imenujejo:
1. Ivan Vodopivec, Batuje 75/b, 5262 Črniče, predsednik
2. Dušan Mikuž, Višnje 17, 5273 Col, član
3. Igor Česnik, Plače 24/a, 5270 Ajdovščina, član
4. Miloš Popović, Cebejeva ulica 42, 5270 Ajdovščina, član
5. Primož Novak, Selo 28/c, 5262 Črniče, član.
Ta sklep velja takoj.«
- Odbor za okolje in urejanje prostora
MATJAŽ BAJEC je podal uvodno obrazložitev oz. predlog komisije.
Ker ni želel nihče razpravljati, je predsedujoči predlagal glasovanje o sklepu.
ZA je glasovalo 25 svetnikov. Predsedujoči je ugotovil, da je sprejet naslednji sklep:
»V Odbor za urejanje prostora in varstvo okolja se za obdobje mandata Občinskega sveta Občine
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Ajdovščina v letih 2014 do 2018 imenujejo:
1. Valentin Krtelj, Šibeniška ulica 20, 5270 Ajdovščina, predsednik
2. Anton Kreševec, Kamnje 2c, 5263 Dobravlje, član
3. Kazimir Čebron, Brje 62, 5263 Dobravlje, član
4. Matej Štokelj, Cesta 83, 5270 Ajdovščina, član
5. Nadja Ušaj Pregeljc, Slejkoti 5, 5270 Ajdovščina, članica.
Ta sklep velja takoj.«
- Komisija za kmetijstvo
MATJAŽ BAJEC je podal uvodno obrazložitev oz. predlog komisije.
Ker ni želel nihče razpravljati, je predsedujoči predlagal glasovanje o sklepu.
ZA je glasovalo 25 svetnikov. Predsedujoči je ugotovil, da je sprejet naslednji sklep:
»V Komisijo za kmetijstvo se za obdobje mandata Občinskega sveta Občine Ajdovščina v letih
2014 do 2018 imenujejo:
1. Bogdan Slokar, Lokavec 175/a, 5270 Ajdovščina, predsednik
2. Marija Trošt, Budanje 6m, 5271 Vipava, članica
3. Aleksander Lemut, Cesta 27/a, 5270 Ajdovščina, član
4. Andreja Škvarč, Skrilje 69, 5263 Dobravlje, članica
5. Dragotin Štokelj, Velike Žablje 37/c, 5263 Dobravlje, član.
Ta sklep velja takoj.«
-

Predsednik Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu

MATJAŽ BAJEC je podal uvodno obrazložitev oz. predlog komisije.
Ker ni želel nihče razpravljati, je predsedujoči predlagal glasovanje o sklepu.
ZA je glasovalo 25 svetnikov. Predsedujoči je ugotovil, da je sprejet naslednji sklep:

»Za predsednico Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu za območje občine Ajdovščina
se za obdobje mandata Občinskega sveta Občine Ajdovščina v letih 2014 do 2018 imenuje Marijo
Trošt, Budanje 6m, 5271 Vipava.
Ta sklep velja takoj.«
K 2. točki dnevnega reda
Sklep o imenovanja pooblaščenca
stanovanjske družbe d.o.o.

Občine

Ajdovščina

v

skupščino

Komunalno

MATJAŽ BAJEC je podal uvodno obrazložitev oz. predlog komisije.
Ker ni želel nihče razpravljati, je predsedujoči predlagal glasovanje o sklepu.
H glasovanju se je prijavilo 25 svetnikov. ZA je glasovalo 25 svetnikov. Predsedujoči je
ugotovil, da je sprejet naslednji sklep:
»Za zastopanje na skupščini javnega podjetja Komunalno stanovanjske družbe d.o.o. Ajdovščina,
v obdobju mandata Občinskega sveta Občine Ajdovščina v letih 2014 do 2018, Občinski svet
Občine Ajdovščina pooblašča Stibilj Jožefa, Župančičeva ulica 14, 5270 Ajdovščina. »
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K 3. točki dnevnega reda
Mnenje – imenovanje ravnatelja OŠ Danila Lokarja Ajdovščina;
MATJAŽ BAJEC je podal uvodno obrazložitev oz. predlog komisije.
Ker ni želel nihče razpravljati, je predsedujoči predlagal glasovanje o sklepu.
H glasovanju se je prijavilo 25 svetnikov. ZA je glasovalo 25 svetnikov. Predsedujoči je
ugotovil, da je sprejet naslednji sklep:
»Občinski svet Občine Ajdovščina daje pozitivno mnenje h kandidatkama za ravnatelja Osnovne
šole Danila Lokarja Ajdovščina in sicer: Katarini Dolgan, Župančičeva ulica 3/a, 5270 Ajdovščina in
Ireni Kodele Krašna, Budanje 1/j, 5271 Vipava.«
K 4. točki dnevnega reda
Informacija o imenovanju podžupanov
TADEJ BEOČANIN je povedal, da bo funkcijo župana opravljal poklicno. Za prvega podžupana je
imenoval Mitja Tripkovića (za področje družbenih zadev), ki ga bo nadomeščal v primeru
odsotnosti. Za drugega podžupana (področje gospodarstva) pa je imenoval Alojzija Klemenčiča.
Verjame, da bosta zelo operativna in da mu bosta kvalitetno pomagala pri izvrševanju vseh nalog.
K 5. točki dnevnega reda
Informacije in pobude
TADEJ BEOČANIN je pojasnil novim svetnikom, da pri tej točki svetniki lahko podajo kakršnekoli
pobude občanov oz. vprašanja, ki so povezana z javnim delovanjem. Točka bo na vseh dnevnih
redih, enkrat na začetku, drugič na koncu.
VILKO BRUS je rekel, da z zaskrbljenostjo spremlja najavo Vlade RS o uvedbi novega davka na
sladke pijače, ker je neposredno ogroženih 270 delovnih mest v občini, še več pa posredno.
Teorija, da se bo zaradi tega izboljšalo zdravstveno stanje, ga ne prepriča. Vsakomur je jasen
namen, da bi na tak način radi napolnili proračun, vendar se to ne bo zgodilo, ker bodo potrošniki
kupovali manj teh pijač. Upravičeno pa so zaskrbljeni, da bo 270 zaposlenih na Fructalu ostalo
brez delovnih mest. Zanima ga, kaj bo župan v zvezi s tem ukrenil in prosil za pisni odgovor.
TADEJ BEOČANIN je rekel, da bo sledil pisni odgovor. Lahko pa pove, da se je že sestal z
izvršnim direktorjem Fructala, govoril je tudi z resornim ministrom g. Židanom. Predal mu je
informacije in mu predstavil argumente proti uvedbi takega davka. Zagotovo se bodo trudili za
ohranitev delavnih mest in prepričevanjem, da ne pride do uvedbe davka.
DUŠAN MIKUŽ je rekel, da svetniška skupina NSi daje pobudo vsem svetnikom, da vsak po
svojih močeh pristopi k aktivnostim za preprečitev uvedbe tega davka oz. ohranitev delavnih mest
v Fructalu. Predlog je prišel na dnevni red tudi v drugih državah evropske unije, pa so ga v veliko
državah zavrnili. Na Madžarskem, kjer davek je, se je poraba znižala za 8,4 %, vnos kalorij pa se
je znižal le za 0,008 %. Res poziva vse, da se aktivno pristopi.
VALENTIN KRTELJ je predlagal občini in odboru za kmetijstvo, da poiščejo lokacijo za klanje
živine oz. možnost kasnejše predelave.
ANGEL VIDMAR je rekel, da se pripravlja interventni zakon, ki bo vplival na delo nekaterih naših
zavodov (vsi ki imajo manj kot 15 zaposlenih - GRC, knjižnica, Ljudska univerza, OŠ Otlica,
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Pilonova galerija, ROD. Zavodi naj bi postali priveski občinske uprave. Zopet se pojavlja težnja o
spremembi statusa nekaterih šol - Šmarje in Otlica. OŠ Otlica ima malo zaposlenih. Tiste šole, ki
nimajo 9 oddelkov, naj bi spremenili v podružnico. Na šoli Otlica imajo danes svet zavoda,
verjetno bo z njihove strani predlog, da se to ne bi zgodilo. Če bo podružnica, se bodo otroci višjih
razredov morali voziti drugam, ostala bo 4-letka. To pomeni praznjenje prostorov v katere je
občina zadnja leta vložila veliko sredstev v sanacijo fasade, strehe, izgradnjo telovadnice… Lahko
bi tudi iz Ajdovščine vozili otroke na Col, če je tu premalo prostora. Druga stvar je ukinitev
brezplačnega prevoza za majhne otroke do 3 km, od 5. razreda dalje na razdalji manj kot 5 km.
Starši bodo morali prevoz za otroke iz Lokavca do Ajdovščine plačevati. Koliko in kakšne napore
bo vodstvo občine vložilo v to, da do sprejetja tega interventnega zakona ne bo prišlo.
TADEJ BEOČANIN je dejal, da zakon napoveduje kar nekaj rezov, tudi za občino glede investicij.
Po naših močeh si je treba prizadevali, da ta zakon vsaj v celoti ne bi stopil v veljavo. Glede
ukinjanja javnih zavodov, je z nekaterimi direktorji zavodov že govoril. Ugotavljajo, da ne bo
prinašal takih učinkov. Glede OŠ Otlica, ostanejo tudi otroci predmetne stopnje, vendar v obliki
podružnične šole - ne bo ravnatelja, ampak bo pomočnik. Res pa bodo verjetno morali ukiniti
podružnici v Vrtovinu in Šmarjah. V skupne aktivnosti se povezane vse občine preko Skupnost
občin in Združenje občin. Včeraj so na sestanku vseh KS razpravljali o ukinitvah KS, kjer so
predsedniki podali svoja mnenja proti ukinitvam. Kot je rekel, bodo delovali preko združenj, z
neposrednim odzivom, ki ga v občinski upravi že pripravljajo ter preko zbornic javnih zavodov.
Verjame, da župani ne bodo naklonjeni ukrepom, enaka bo pozicija naše občine s tem, da bodo
posamezne stvari z deležniki diskutirali. Celoten zakon v tem hipu ne bo dosegel soglasij. Ni pa
prepričan, da nekateri od teh ukrepov ne bodo realizirani.
ALEKSANDER LEMUT je dejal, da je državna birokracija modra. Dala je ostre varčevalne
ukrepe, ki so kot vedno udarec po podeželju oz. obrobnih pokrajinah. 100.000 ljudi dnevno hodi v
Ljubljano. Ob osamosvojitvi je državna uprava štela 8.884 zaposlenih, sedaj 56.000. Ministrstvo
za kulturo je imelo 38 ljudi, sedaj 152. Ko bodo govorili na združenjih županov, je treba reči, da je
tega ropanja podeželja dovolj in da mora država začeti varčevati pri sebi. Glede sladkih pijač so
imeli v torek elektronsko zbiranje mnenj energetsko zahtevnih firm. Njegovo mnenje predsedniku
Gospodarske zbornice je bilo, da je čas za generalni protes delodajalcev. Zaustaviti je treba
ropanje gospodarstva, država se mora spraviti v realne okvire. Ne morejo se zadolževati za 4
milijarde in letno plačevati milijardo obresti. Če gledajo javne zavode v občini – v svetniški skupini
so pred 8 leti ostro nasprotovali razdružitvi 4 zavodov, ker so dobili 4 uprave, 4 direktorje, 4
računovodje. Nekatere stvari je modro združiti. Gospodarstvo ne zmore več, zato bo treba zgodbo
prilagoditi temu, kar ustvarijo.
VILKO BRUS je dejal, da imajo svetniki različne urnike. Prosil je za kolikor toliko točne datume
sej. Prosil je še za informacijo v zvezi z ukinjanjem pošt. Očitno država ne funkcionira več brez
ukinjanj. Ker je župan imel sestanek s tangiranimi krajevnimi skupnostmi, ga zanima, kake
dogovore so sprejeli.
TADEJ BEOČANIN je povedal, da bo naslednja seja 18.12., kasneje pa zadnji četrtek v mesecu.
Na 2 seji v naslednjem letu bodo sprejeli termine za celo leto. Njegov predlog bo, da bi se odbori
sestajali teden prej, kot občinski svet, ker se potem predloge odborov lahko vključi v gradivo za
svet. To se bo skušal dogovoriti s predsedniki odborov. Pošte – dobili so informacijo o
reorganizaciji poštnih poslovalnic Črniče in Col. Ti dve pošti bodo dali koncesionarju. Praksa v
Sloveniji je, da se pošte selijo v trgovine, bifeje, TICe itd.., kar ne pomeni ukinitve pošte, ampak
samo spremembo lokacije. Tam je samostojno okence, kjer se lahko opravi storitev. Delovni čas
se na ta način podaljša. Glede pošte v Črničah je bila peticija 5 KS s katerimi so imeli sestanek.
Ko so dobili pojasnila s strani pošte, so se dogovorili, da dajo pozitivno mnenje s predlogom, da
se jih vseeno skuša ohraniti v sedanjih prostorih.
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MITJA TRIPKOVIĆ je rekel, da TIC ne sodi na obrobje mesta. Predlaga preselitev v središče
mesta, ali na vpadnici v mesto. Predlaga tudi, da Pilonova galerija odpre vrata, ko imajo prebivalci
čas – popoldan, konec tedna, prazniki in počitnice. Če se preseli TIC v isto stavbo (v sedanjo
trgovino, ki se bo zaprla 1.1.), bi z enim pultom na dve strani rešili dve muhi na en mah. En
uslužbenec bi poskrbel za turiste, na drugi bi bil tudi vratar za Pilonovo galerijo. Na občinski
spletni strani je opazil isto napako, kot pred 4 leti – stranka SD je uvrščena eno mesto pod svojim
rezultatom. Prosi, da se napaka popravi.
Ker ni želel nihče več razpravljati, je predsedujoči zaključil sejo.
Seja je bila zaključena ob 16.10.
ZAPISNIČARKA:
Mojca FERJANČIČ, l. r.

PREDSEDUJOČI:
TADEJ BEOČANIN, l. r.
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