OBČINA AJDOVŠČINA
Občinski svet
SKRAJŠANI ZAPISNIK
3. redne seje Občinskega sveta Občine Ajdovščina, ki je bila 18. decembra 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. Valentin Krtelj
OSTALI PRISOTNI:
Janez FURLAN, občinska uprava
Karmen SLOKAR, občinska uprava
Zlata ČIBEJ, občinska uprava
Gordana KRKOČ, občinska uprava
Alenka Č. KOBOL, občinska uprava
Sandra HAIN, občinska uprava
Alenka TRATNIK, Primorske novice
Karin ZORN, Radio Koper
Marko GREGORC, Radio Robin
Rosana RIJAVEC, STA
Predsedujoči je ugotovil sklepčnost.
TADEJ BEOČANIN je najprej pozdravil prisotne ter Tino Koren, stegovodjo ajdovskih skavtov,
ki je prinesla luč miru in prebrala poslanico.
Predsedujoči je vprašal, če je kaka pripomba na zapisnik 2. seje?
Ker ni želel nihče razpravljati, je predlagal, da glasujejo o predlaganem zapisniku.
H glasovanju se je prijavilo 23 svetnikov. ZA je glasovalo
Predsedujoči je ugotovil, da je zapisnik 2. redne seje sprejet.

24 svetnikov.

Predsedujoči je predlagal glasovanje o poročilu o izvajanju sklepov 2. redne seje.
ZA je glasovalo 24 svetnikov. Predsedujoči je ugotovil, da je poročilo 2. redne
seje sprejeto.
TADEJ BEOČANIN je navedel dnevni red in vprašal, če je kaka pripomba.
Ker ni želel nihče več razpravljati, je predlagal, da glasujejo o navedenem dnevnem redu.
ZA je glasovalo 24 svetnikov. Predsedujoči je ugotovil, da je sprejet naslednji
DNEVNI RED:
1. Informacije in pobude;
2. Odlok o rebalansu proračuna občine Ajdovščina za leto 2014;

3. Sklep o višini najemnine za komunalno infrastrukturo;
4. Sklep o vrednost točke za izračun NUSZ na območju občine Ajdovščina za leto

2015;

5. Odlok o proračunu občine Ajdovščina za leto 2015;
6. Načrt razvoja širokopasovnih omrežij elektronskih komunikacij;
7. Razglasitev občinskega interesa pri nakupu delnic družbe Mlinotest d.d.
8. Sprememba odloka o komunalnem prispevku v občini Ajdovščina;
9. Predstavitev statističnih podatkov občine Ajdovščina;
10. Imenovanja:
• Nadzorni odbor;

11. Sklep o podelitvi spominskega priznanja.

K 1. točki dnevnega reda
Informacije in pobude
BORIS ŠAPLA je rekel, da je na Gregorčičevi ulici nasproti bencinske črpalke zapuščena in
zanemarjena lokacija. Tam bi lahko bila 4 parkirna mesta ali bi se uredilo kako drugo
dejavnost. Naprej je še ena travnik med avto Batičem in ABCjem. Tega lastnika je treba
opozoriti, da lokacijo očistil.
JANEZ FURLAN je povedal, da lokaciji nista v občinski lasti. Stara bencinska črpalka je v
lasti družbe Petrol. Večkrat so jo skušali prodati, vendar so postavljali visoko ceno. Travnik
zraven ABCja je v privatni lati. Opozorili bodo lastnika, da počisti.
JANEZ TRATNIK je glede pluženja na Gori vprašal ali se bo na mehanizacijo namestilo
GPS naprave. Naprave so enostavne za uporabo, cena za vozilo je 70 eur. Vrtec na Colu – s
cele Gore starši vozijo otroke v dolino. 28 otrok je v starostni skupini od 3 do 6 let, od 1 do 3
leta pa 13, skupaj 41. Zanima ga, koliko izmed teh otrok bi želelo hoditi na vrtec na Colu, če
bi imeli možnost. Prosi, da se izvede povpraševanje.
TADEJ BEOČANIN je rekel, da bo nov razpis vseboval, da imajo vozila med opravljanjem
zimske službe vgrajene GPS naprave, ki beležijo čas delovanja in spremljajo pot.
ANGEL VIDMAR je komentiral, da se glede na napoved lahko zgodi, da bo na Gori čez 6 dni
snežilo. To je neodgovorno do tistih, ki odgovarjajo za vzdrževanje in prevoznost javnih poti
(predsedniki KS). Okrog ponudb – danes se da vse preveriti. Krajani so povedali, da jim je
občinska uprava govorila, kake cene imajo v Tolminu, Postojni… in jih ob tem zavajala.
Stvari se da preveriti (lahko jim da telefon izvajalca v Tolminu).
TADEJ BOČANIN je dejal, da bodo ceste plužene, čeprav izvajalec za celotno obdobje še ni
izbran. Sklenjene bodo namreč naročilnici z izvajalci, ki so že opravljali zimsko službo. K
poslu so pristopili izredno odgovorno, ker ne pristajajo na cene, ki niso primerljive z ostalimi.
Občinska uprava ni nikogar zavajala, ker so cene pridobili od sosednjih občin (Kobarid, Idrija,
Cerkno..). Te cene so bile predstavljene našim ponudnikom. Do sedaj so cene v občini
bistveno presegale cene sosednjih občin. V razpisu so cene limitirane navzgor.
ALEKSANDER LEMUT je predlagal, da bi na prvo srečanje vodij svetniških skupin uvrstil
tudi točko okrog vsebine zasnove ajdovskih novic. Iz proračuna sklepa, da bodo ostale.
K 2. točki dnevnega reda
Odlok o rebalansu proračuna občine Ajdovščina za leto 2014

TADEJ BEOČANIN je podal uvodno obrazložitev.
POLONCA VOLK je dejala, da so o odloku razpravljali na skupni seji Odbora za finance,
Odbora za gospodarstvo, Odbora za družbene zadeve, Odbora za okolje in prostor in
Komisija za kmetijstvo ter sprejeli sklep, da se k odloku poda pozitivno mnenje.
Ker ni želel nihče razpravljati, je predsedujoči predlagal glasovanje o odloku v I. obravnavi.
H glasovanju se je prijavilo 23 svetnikov. ZA je glasovalo 24 svetnikov.
Predsedujoči je ugotovil, da je predlagan Odlok o rebalansu proračuna občine
Ajdovščina za leto 2014 v I. obravnavi sprejet.
Predsedujoči je predlagal glasovanj o sklepu, da izvedejo II. obravnavo odloka v enakem
besedilu, kot je bil sprejet v I. obravnavi.
ZA je glasovalo 22 svetnikov. Predsedujoči je ugotovil, da je predlagan
sprejet.

sklep

Ker ni želel nihče razpravljati, je predsedujoči predlagal glasovanje o odloku v II. obravnavi.
ZA je glasovalo 24 svetnikov. Predsedujoči je ugotovil, da je predlagan

rebalansu proračuna občine Ajdovščina za leto 2014 v II. obravnavi sprejet.

Odlok o

K 3. točki dnevnega reda
Sklep o višini najemnine za komunalno infrastrukturo
TADEJ BEOČANIN je podal uvodno obrazložitev.
POLONCA VOLK je dejala, da je odbor za finance predlagal sprejem sklepa.
MIRAN GREGORC je rekel, da je tudi odbor za gospodarstvo predlagal sprejem sklepa.
Ker ni želel nihče razpravljati, je predsedujoči predlagal glasovanje o naslednjem sklepu:
»Za javno infrastrukturo za izvajanje gospodarskih javnih služb oddano v najem KSD d.o.o.
se za leto 2015 določi najemnina v višini 886.851,14 eur.«
H glasovanju se je prijavilo 24 svetnikov. ZA je glasovalo
Predsedujoči je ugotovil, da je predlagan sklep sprejet.

24 svetnikov.

K 4. točki dnevnega reda
Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na
območju občine Ajdovščina za leto 2015
MARICA Ž. BRECELJ je podala uvodno obrazložitev.
POLONCA VOLK je dejala, da odbor predlagal sprejem sklepa.
MARIJA TROŠT je imela pripombo na trikratnik 20. člena odloka za gradbene parcele v
obrtnih conah. Ko so odlok sprejemali, so s tem hoteli pospešiti investiranje. V roku enega
leta bodo sicer imeli nov nepremičninski davek, vendar vseeno ta 20. člen ni upravičen. Z

njim samo polnijo proračun. Občani imajo sicer možnost ponuditi občini v odkup in so potem
oproščeni plačila davka. Cene so bile pri sprejemanju tudi 200 €/m2, danes 35 ali 30 €/m2.
TADEJ BEOČANIN je rekel, da danes predlog ni predmet razprave, bodo pa pobudo
upoštevali pri spremembi odloka.
VILKO BRUS je rekel, da bo glasoval proti zaradi anomalije. Celotne KS so zajete v eno
kategorijo. Kvaliteta življenja oz. vrednosti nepremičnine v Črničah ob glavni cesti je
neprimerljiva s Taborom (Ravne), zato se občanom dela velika krivica.
TADEJ BEOČANIN je dejal, da bodo tudi ta predlog vzeli kot pobudo za naprej.
ANGEL VIDMAR je rekel, da gre pri vsem skupaj za 7.000 €. Rekli so, da ne bodo dvigovali
davkov in ne ve, če je to vredno ali ne. Verjetno bi tistih 7.000 € dobili tudi kje drugje. Davki
naj ostanejo, kjer so.
TADEJ BEOČANIN je dejal, da gre za usklajevanje z rastjo življenjskih stroškov.
MIRAN GREGORC je rekel, da je to pomembnejši vir občine. Kakšna bo razlika v prihodkih,
če bo sprejet davek na nepremičnine. Koliko sredstev je bilo v zadnjih letih pridobljenih s
pomočjo tega predpisa – vezano na vprašanje ga. Trošt.
MARICA Ž. BRECELJ je rekla, da so delali primerjavo. Prihodek občine iz naslova davka bi
bil 1,5 mio., iz nadomestila je 1,2 mio., vendar bi občina morala dati bistveno več za občinske
objekte. Država naj bi pobrala 2x več. Prihodki iz obračunanih zemljišč so prikazani v tabeli
nezazidana stavbna zemljišča za poslovno gradnjo, večina prihodkov je iz obrtnih con, ki so
komunalno opremljena. Gradnja je možna takoj, zemljišča pa so še vedno nezazidana.
Skupnih prihodek je 175.000, 85 % je komunalno opremljenih con.
Ker ni želel nihče več razpravljati, je predsedujoči predlagal glasovanje o sklepu:
»Mesečna vrednost točke za 1m2 zazidanega in nezazidanega stavbnega zemljišča znaša
0,000183 EUR tako, da letna vrednost točke za 1m2 zazidanega in nezazidanega stavbnega
zemljišča znaša 0,00219 EUR .
Sklep prične veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu, uporablja pa se od 1. januarja
2015 dalje.«
H glasovanju se je prijavilo 24 svetnikov. ZA je glasovalo 22, PROTI 2 svetnikov.
Predsedujoči je ugotovil, da je predlagan sklep sprejet.
K 5. točki dnevnega reda
Odlok o proračunu Občine Ajdovščina za leto 2015
TADEJ BEOČANIN je podal uvodno obrazložitev. Po posvetu z vodji svetniških skupin je
sprejel odločitev, da sprejmejo proračun za leto 2015 v danes predlagani obliki zaradi
možnosti plačevanja začetih investicij. Proračun pa bodo oblikovali po pogovorih s
predsedniki KS in občinskimi svetniki (kot je napovedal) in sicer bodo rebalans predložili v I.
obravnavo marca 2015, v II. obravnavo aprila. Pokazalo se je veliko pomanjkanje prihodkov
zaradi investicij, ki so bile potrjene v prejšnjem sestavu OS. Proračun je uravnotežen, razliko
pokrivajo z najetjem posojila.
POLONCA VOLK je dejala, da so o odloku razpravljali Odbor za finance, Odbor za
gospodarstvo, Odbor za okolje in prostor, Odbor za družbene zadeve in Komisija za
kmetijstvo ter predlagali sprejem odloka.

Ker ni želel nihče razpravljati, je predsedujoči predlagal glasovanje o odloku s
popravkom 5. člena.
H glasovanju se je prijavilo 23 svetnikov. ZA je glasovalo 21 svetnikov.
Predsedujoči je ugotovil, da je predlagan Odlok o proračunu Občine Ajdovščina za leto
2015, s popravkom 5. člena, v I. obravnavi sprejet.
Predsedujoči je predlagal glasovanj o sklepu, da izvedejo II. obravnavo odloka v enakem
besedilu, kot je bil sprejet v I. obravnavi. Ker ni bilo razprave, je predlagal glasovanje.
sprejet.

ZA je glasovalo 21 svetnikov. Predsedujoči je ugotovil, da je predlagan

sklep

ANGEL VIDMAR je rekel, da mora spomniti, kako se nekateri svetniki koalicije delali v
drugem obdobju - ob takem proračunu so nasprotovali oz. celo zapustili sejo. Sedaj ni več
pomembno, da so obe obravnavi skupaj. Ne bo se spuščal, katere stvari so v proračunu
zapisane, katere ne. S proračunom dajejo slab signal, ker povečujejo banalne stvari –
načrtujejo 3 nove zaposlitve (10 %), nakupujejo nove avtomobile, urejajo pisarne za
podžupane ob tej krizi oz. 2 mio zadolžitvi, kupujejo brezpilotna letala, termovizijske kamere
itd.. Zgleda, da bodo v Ajdovščini ustvarjali svetovni red. Upa, da bo župan izpolnil obljube.
TADEJ BEOČANIN je dejal, da lahko marca pričakujejo proračun, pri katerem bodo
sodelovali vsi svetniki in predsedniki KS. Ravno zaradi pretekle politike v tem terminu nimajo
druge možnosti in morajo na hitro sprejeti proračun. Izvršujejo prej začrtano politiko, potem
bodo nastavili novo. Kar se tiče napr. nakupa avtomobilov - zadeve ne bodo realizirane,
dokler ne bodo potrjene z rebalansom, načrtovan pa je bil že prej. Podžupani potrebujejo
pisarno, saj ne morejo uradovati v lokalih. Kamere in letala so namenjena zaščiti in varnosti
občanov, financirane bodo iz drugih virov v višini 95 %. Predvideva se zaposlitev 3. novih
strokovnih sodelavcev. Eden bo prevzel naloge vodenja novega oddelka za razvojne in
evropske zadeve (iskanje novih virov financiranja). Drugi bo v službi za nepremičnine, kjer
imajo 800 zastalih vlog in sicer za določen čas, da bodo stare vloge rešili. Tretja zaposlitev je
vezana na zaupanje župana in na čas njegovega mandata - svetovalec za odnose z
javnostjo. Na informiranje občanov oz. komunikacijo z njimi bodo dali več pozornosti.
MITJA TRIPKOVIĆ je rekel, da je zadovoljen, da je g. Vidmar sprožil to tematiko. 800
zastaranih vlog je slab signal. Nekateri občani od 2006 nimajo rešenega problema. Ugotovili
so, da brez pomoči teh vlog ne bodo rešili. V dveh letih bi uspeli stvari normalizirati. Glede
oddelka za pridobivanje evropskih sredstev – morali bodo drugače pridobivati sredstva za
investicije. Tega občina v preteklosti ni počela. Stroški se bodo povečali za 100.000 letno.
Osebno je v prejšnjem mandatu hudo nasprotoval temu, da se zaposlitev veča. Ko bodo čez
leta videli rezultat tega oddelka, bodo ugotovili, da bodo v velikem plusu.
ALEKSANDER LEMUT je rekel, da so se dogovorili, da ta proračun sedaj sprejmejo, vendar
mora dati zadržek do zaposlovanja. Fama je med top 10 v Sloveniji in ima najbolj učinkovito
in racionalno upravo - 7 ljudi. Realizacija je v višini ajdovskega proračuna, imajo 112.000
izdanih dokumentov. Povečal je svoje delo na 7 dni po 15 ur. Ostro nasprotuje zaposlitvam.
Če bi imela Fama v upravi 32 ljudi, bi premaknili Čaven za 1 m.
VILKO BRUS je rekel, da ne bo glasoval. Od srednje šole dalje je družbeno politično zelo
aktiven, nikoli pa ni sprejemal avtoritet in diktatov. Tudi v bodoče jih ne bo. Pričakuje, da
bodo obljube marca izpolnjene. Njegov maksimalen kompromis je, da ne glasuje.
ANGEL VIDMAR je dejal, da ni vedel, da ljudje čakajo 10 let na rešitev vloge. Ne ve niti, če
so ostali stari svetniki vedeli. Seveda je treba stvari reševati, vprašanje je samo, kako, kar je
stvar razprave. G. Tripković je pred 2 leti zahteval analize o štev. zaposlenih po občinskih

upravah in rezultate. Pomembni ljudje potrebujejo piar službo, verjetno je bilo res premalo
narejeno na črpanju evropskih sredstev, vendar ali morebiti nimajo že zaposlenih ljudi, ki bi
to lahko delali, ali pa ROD. 10 % povečujejo zaposlovanje v javnem sektorju.
ANTON KREŠEVEC je rekel, da je on vedel, da stvari stojijo. V zadnjem letu se je marsikaj
rešilo. Če bo zaposlitev začasna, do ureditve, je prav. Občina pa drugače mora namenjati
sredstva za investicije, ne za zaposlovanje. Glede na to, bo proračun podprl.
TADEJ BEOČANIN je dejal, da nobena zaposlitev ne bo za nedoločen čas, vse so vezane
na mandat župana ali na delo. Pri pridobivanju evropskih sredstev imajo mnogo možnosti,
vendar omejene kapacitete. Če jih želijo povečati, lahko nekoga zaposlijo in računajo na
pozitivne neto učinke v proračunu. Ena taka zaposlitev je od 25 do 30.000 letno, če bodo
prijavo dali delati zunanjim izvajalcem, bo lahko stala tudi do 50.000. Zelo previdno bodo
dajali izdelovati razpise ven, skrbeli bodo za razvojne naloge in vzporedno pridobivanje
dodatnih virov.
Ker ni želel nihče več razpravljati, je predsedujoči predlagal glasovanje o odloku v II.
obravnavi.
ZA je glasovalo 20, PROTI 2 svetnikov. Predsedujoči je ugotovil, da je predlagan
Odlok o proračunu Občine Ajdovščina za leto 2015 v II. obravnavi sprejet.
K 6. točki dnevnega reda
Načrt razvoja širokopasovnih omrežij elektronskih komunikacij
JANEZ FURLAN je podal uvodno obrazložitev.
TADEJ BEOČANIN je dejal, da je bil presenečen, da je bil izražen ta ekonomski interes.
Ponudniki so morali zagotoviti, da bodo v obdobju 3. let vsem prebivalcem občine uredili
širokopasovne priključke. Javnost bodo seznanili, ugotovili bodo, kdo so operaterji, ki so
izrazili komercialni interes. Če jih ne bodo, so kazni velike. Občanom bodo pomagali, da
dobijo, kar jim s temi ugotovitvami pripada. V sklepu je predlagal spremembo in sicer bi
namesto besede »potrjuje« napisali »se seznanja«. Tudi na 2. strani načrta bi zamenjali
besedo »Odobril:« z »Obravnaval in seznanil:«.
MIRAN GREGORC je dejal, da se je odbor seznanil in sprejel sklep, da naj občina pozorno
bdi nad uresničevanjem in obvešča javnost o vseh potrebnih zadevah.
DUŠAN MIKUŽ je rekel, da je bil tudi on presenečen, ker do sedaj tega ni bilo in sploh niso
hoteli slišati. Podkraj je recimo prav brez hitrega interneta. Kakšne so kazni in kdo kaznuje.
JANEZ FURLAN je rekel, da so kazni od 20.000 do 40.000, kaznuje pa AKOS, ki bdi nad
telekomunikacijskimi storitvami oz. omrežji.
TADEJ BEOČANIN je prosil tudi svetnike, da občane usmerijo na ta dokument. Naj
pogledajo, ali imajo možnost priključitve in naj zahtevajo, da jim priključitev omogočijo.
IVAN KRAŠNA je rekel, da ne bo glasoval, ker je precej vpleten. Kjer je izražen komercialni
interes več ponudnikov, ali so dolžni omrežje zgraditi vsi, ali se lahko kdo temu izogne.
JANEZ FURLAN je menil, da ga mora vsak zase graditi, če so izrazili interes. Tako bi on
interpretiral.
IVAN KRAŠNA je vprašal, če bodo v Podkraju gradili 3 omrežja.

JANEZ FURLAN je rekel, da ni nujno da so optična omrežja, lahko so tudi brezžična.
IVAN KRAŠNA je vprašal, če je teoretično možno, da so 3 omrežja.
JANEZ FURLAN je rekel, da je teoretično lahko. Ko se je delala kanalizacija v Žapužah, so
vgrajevali dve omrežji.
IVAN KRAŠNA je rekel, da so se polagale dve cevi, omrežje se gradi samo eno. Ali je
izražen komercialni interes res zavezujoč za operaterja, ker strategija razvoja
širokopasovnega omrežja v Sloveniji še ni sprejeta in se odgovorni ukvarjajo šele z
osnutkom.
JANEZ FURLAN je menil, da je zavezujoč.
IGOR ČESNIK je rekel, da je glede odločbe agencije prav, da občina prevzame pobudo, da
na koncu vidijo, s kom se mora občan pogovarjati. Za Otlico je datum 31.12.2014. Na vsaki
seji je treba poročati, kaj se dela. Lahko se zgodi, da interes bo, vendar bodo lise ostale in ne
bo nič delovalo. V Podkraju naj bi imeli 2 operaterja, pa stvari ne funkcionirajo. Treba je
pridobiti podatek, kakšna bo cena priključka. Če bo stal 2000 €, se nihče ne bo priključil. Če
občina nima pooblastila, ga lahko da on, ker v Plačah menda že imajo dostop. Ko je
komercialni interes za celo občino, ne bo državnih niti evropskih sredstev.
TADEJ BEOČANIN je dejal, da bodo te stvari preverjali. Istočasno morajo gledati, da bo
stvar realizirana, ker ne bo potrebno vlagati občinskih sredstev. Izraziti bo treba jasna
pričakovanja do tistih, ki so izrazili interes, da bodo izvedli stvari do roka, ki so ga navedli.
Ker ni želel nihče več razpravljati, je predsedujoči predlagal glasovanje o sklepu:
»Občina Ajdovščina se seznanja z načrtom razvoja širokopasovnih omrežij elektronskih
komunikacij v občini Ajdovščina, ki jih je v decembru 2014 izdelal Zavod tehnološke mreže
ICT.
Ta sklep prične veljati s potrditvijo na Občinskem svetu Občine Ajdovščina.«
H glasovanju se je prijavilo 22 svetnikov. ZA je glasovalo
Predsedujoči je ugotovil, da je predlagan sklep sprejet.

21 svetnikov.

K 7. točki dnevnega reda
Razglasitev občinskega interesa pri nakupu delnic družbe Mlinotest d.d.
TADEJ BEOČANIN je podal uvodno obrazložitev. Prosil je vse, ki so lahko v navkrižju
interesov, da se izločijo iz postopkov.
MATJAŽ BAJEC je povedal, da se zaradi lastniške in zaposlitvene povezanosti izloča iz
razprave in glasovanja.
POLONCA VOLK je povedala, da so točko obravnavali skupaj na Odboru za finance,
Odboru za gospodarstvo, Odboru za okolje in prostor, Odboru za družbene zadeve in
Komisiji za kmetijstvo ter sprejeli sklep, da se k razglasitvi občinskega interesa da pozitivno
mnenje.
IVAN VODOPIVEC je rekel, da so si na neformalni razpravi mnogo stvari pojasnili. Študija
pokaže, da je to zelo smiselno. Tudi sam bo glasoval pozitivno. Sentimentalno je vezan na
Mlinotest, ker je bil tam zaposlen, potem je bil v nadzornem svetu ter predsednik
Rokometnega kluba Mlinotest. Tudi iz tega vidika je pomembno, da hiša ostane in da ji

omogočijo kvaliteten in smiseln strateški razvoj, ki ga lahko gradi sama ob pomoči
strokovnjakov iz tega območja.
ANGEL VIDMAR je rekel, da se morajo zavedati, da vlagajo javna sredstva v zasebni sektor.
Pazljivo je prebral študijo. Na str. 33 jasno opozarjajo, da je finančno gledano naložba
neupravičena, ekonomsko gledano upravičena in da je treba gledati širši družbeni interes.
Priporočajo, da občina pristopi k skupnemu upravljanju družbe, da vzpostavi kvaliteten
sistem upravljanja s svojimi kapitalskimi naložbami, in da ne pozabijo priporočil računskega
sodišča in na občinskem svetu sprejmejo strategijo upravljanja kapitalskih naložb in letne
načrte ter pristopi k nadzoru in upravljanju teh naložb. Misli, da bi to morali upoštevati. Upa,
da se bo vse dobro izšlo. Pogledal je razpravo 21. seje OS o Hranilnici Vipava, kjer so vložili
200.000 in je marsikaj zanimivega prebral.
TADEJ BEOČANIN je dejal, da bodo uveljavljali glasovalne pravice glede na odstotek
lastništva. Samo upravljanje občine mora biti usklajeno z načrtom upravljanja. Do
potencialnega nakupa delnic občinski svet ne bo več razpravljal. Imenoval bo komisijo, ki bo
še enkrat pregledala vso dokumentacijo in podala svoje izračune tiste cene, po kateri je
naložba smiselna.
sklepu:

Ker ni želel nihče več razpravljati, je predsedujoči predlagal glasovanje o naslednjem

»Visoka stopnja zaposlenosti prebivalstva je primarni cilj Občine Ajdovščina. Visoki stopnji
zaposlenosti pomembno prispevajo veliki zaposlovalci, med katerimi je tudi družba Mlinotest.
Velika stopnja zaposlenosti predstavlja predpogoj za socialno blaginjo občine in občanov.
Ohranitev delovnih mest, ohranitev sedeža družbe ter ohranitev dejavnosti družbe
Mlinotest d.d. v Ajdovščini zato predstavlja občinski interes.
Občinski interes se uveljavi na način povečanja kapitalskega vložka v družbo Mlinotest d.d.
Povečanje kapitalske naložbe v družbi Mlinotest se izvede na način neposredne pridobitve
delnic in sicer v obliki oddaje skupne ponudbe za nakup delnic z družbo zaposlenih
Mlino d.o.o.
Občina Ajdovščina za povečanje kapitalskega deleža v družbi Mlinotest d.d. nameni do
930.000 EUR.
Občinski svet pooblašča župana, da sklene ustrezno konzorcijsko pogodbo s partnerji, ki
bodo sooblikovali skupno ponudbo za odkup paketa delnic podjetja Mlinotest d.d. ter za
izpeljavo potrebnih postopkov za odkup delnic podjetja Mlinotest d.d.
Za izpeljavo postopka odkupa delnic župan imenuje strokovno usposobljeno komisijo
zunanjih svetovalcev, ki bo na podlagi izdelanih študij pripravila ponudbeno ceno.
Študija o utemeljenosti občinskega interesa pri nakupu delnic Mlinotesta d.d. Ajdovščina je
sestavni del tega sklepa
Ta sklep prične veljati s potrditvijo na seji Občinskega sveta Občine Ajdovščina.«
H glasovanju se je prijavilo 22 svetnikov. ZA je glasovalo
Predsedujoči je ugotovil, da je predlagan sklep sprejet.

18 svetnikov.

K 8. točki dnevnega reda
Odlok o spremembi Odloka o komunalnem prispevku v občini Ajdovščina
IRENA RASPOR je podala uvodno obrazložitev.
MIRAN GREGORC je dejal, da je odbor za gospodarstvo predlagal sprejem odloka.
Predlagali so, da bi o podobnem ukrepu razmišljali tudi za področje stanovanjske gradnje,
predvsem za zaposlene v podjetjih, ki so visoko tehnološka. Sedaj hodijo zaposleni iz drugih

krajev, kar pomeni, da gre tudi dohodnina drugam. Na ta način bi jih skušali spodbuditi, da bi
se preselili v našo občino.
KAZIMIR ČEBRON je dejal, da je odbor za okolje sprejel pozitivno mnenje.
Ker ni želel nihče razpravljati, je predsedujoči predlagal glasovanje o odloku v I. obravnavi.
H glasovanju se je prijavilo 23 svetnikov. ZA je glasovalo 23 svetnikov.
Predsedujoči je ugotovil, da je predlagan
Odlok o spremembi Odloka o komunalnem
prispevku v občini Ajdovščina v I. obravnavi sprejet.
Predsedujoči je predlagal glasovanje o sklepu, da izvedejo II. obravnavo odloka v enakem
besedilu, kot je bil sprejet v I. obravnavi.
ZA je glasovalo 23 svetnikov. Predsedujoči je ugotovil, da je predlagan
sprejet.

sklep

Ker ni želel nihče razpravljati, je predsedujoči predlagal glasovanje o odloku v II. obravnavi.
ZA je glasovalo 24 svetnikov. Predsedujoči je ugotovil, da je predlagan
Odlok o
spremembi Odloka o komunalnem prispevku v občini Ajdovščina v II. obravnavi sprejet.
K 9. točki dnevnega reda
Predstavitev statističnih podatkov občine Ajdovščina
TADEJ BEOČANIN je podal uvodno obrazložitev.
VILKO BRUS je rekel, da je to kvalitetno gradivo. Če prav razume, imajo ¼ stanovanj
praznih. Nekaj je zelo narobe, če to drži. Mlade družine do stanovanj ne pridejo, tukaj pa
1568 praznih stanovanj. V prihodnosti se bodo morali zelo zamisliti.
TADEJ BEOČANIN je potrdil, da je podatek glede stanovanj točen. Politiko bodo začrtali z
rebalansom.
Ker ni bilo več razprave, je predsedujoči predlagal, da nadaljujejo z drugo točko.
K 10. točki dnevnega reda
Imenovanje – Nadzorni odbor
JORDAN POLANC je podal uvodno obrazložitev k predlogu komisije.
sklepu:

Ker ni želel nihče razpravljati, je predsedujoči predlagal glasovanje o naslednjem

»V Nadzorni odbor Občine Ajdovščina se za obdobje mandata Občinskega sveta Občine
Ajdovščina v letih 2014 do 2018 imenujejo:
1.
2.
3.
4.
5.

Tomaž Bizjak, Tovarniška cesta 3/č, 5270 Ajdovščina
Matjaž Vidrih, Žapuže 108, 5270 Ajdovščina
Marjana Kobal, Dolga Poljana 3/c, 5271 Vipava
Dragotin Vidrih, Vilharjeva ulica 32/a, 5270 Ajdovščina
Jurij Bovcon, Cesta IV. Prekomorske 42/b, 5270 Ajdovščina.«

H glasovanju se je prijavilo 22 svetnikov. ZA je glasovalo
Predsedujoči je ugotovil, da je predlagan sklep sprejet.

23 svetnikov.

K 11. točki dnevnega reda
Sklep o podelitvi spominskega priznanja
JORDAN POLANC je podal uvodno obrazložitev k predlogu komisije.
ANTON KREŠEVEC je dejal, da je odbor predlagal sprejem sklepa.
Ker ni želel nihče razpravljati, je predsedujoči predlagal glasovanje o naslednjem sklepu:
»Spominsko priznanje Občine Ajdovščina prejme: Dominique Pilon.
Priznanje se izroči na odprtju razstave Pilon v prvi svetovni vojni, ki bo 19.12.2014 v Pilonovi
galeriji.«
H glasovanju se je prijavilo 25 svetnikov. ZA je glasovalo 25 svetnikov.
Predsedujoči je ugotovil, da je predlagan Sklep o določitvi višine najemnine za javno
komunalno infrastrukturo za leto 2014 sprejet.
Ker ni bilo več razprave, je predsedujoči napovedal, da bo naslednja seja 29. 1. 2015.
Prisotne je povabil na proslavo ob Dnevu samostojnosti in enotnosti ter silvestrovanje na
ajdovski trg. Izrekel je še novoletno voščilo.
Seja je bila zaključena ob 18.30 uri.
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