OBČINA AJDOVŠČINA
Občinski svet Občine Ajdovščina
SKRAJŠANI ZAPISNIK
17. redne seje Občinskega sveta Občine Ajdovščina, ki je bila 17. aprila 2008, ob 15.30 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 Občinskega sveta Občine Ajdovščina prisotnih
25 članov sveta
OSTALI PRISOTNI:
- Vili DURNIK, občinska uprava
- Alenka Č. KOBOL, občinska uprava
- Karmen SLOKAR, občinska uprava
- Irena RASPOR, občinska uprava
- Erika ZAVNIK, občinska uprava
- Sonja LOVREKOVIĆ, občinska uprava
- Zlata ČIBEJ, občinska uprava
- Katarina AMBROŽIČ, občinska uprava
- Sandra HAIN, občinska uprava
- Artur LIPOVŽ, TV Koper
- Alenka TRATNIK, Primorske novice
- Nataša OZEBEK, Dnevnik
- Lara SAMEC, Radio Nova
- Meri URŠIČ, Otroški vrtec Ajdovščina
- Vladimir BAČIČ, Osnovna šola DL Ajdovščina
- Ava CURK, Osnovna šola Šturje
- Ivan IRGL, Osnovna šola Col
- Anton ŽAGAR, Osnovna šola Dobravlje
- Rajko IPAVEC, Osnova šola Otlica
- Bernarda PAŠKVAN, Glasbena šola Ajdovščina
- Robert KRKOČ, Zavod za šport
- Boža BOLČINA, Ljudska univerza Ajdovščina
- Irene MISLEJ, Pilonova galerija Ajdovščina
- Sonja BEOČANIN, Lavričeva knjižnica Ajdovščina
- Boža FERFOLJA, Zdravstveni doma Ajdovščina
- Alojzija FURLAN, Lekarna Ajdovščina
- David BRATOŽ, Razvojna agencija ROD
Predsedujoči je ugotovil sklepčnost.
IGOR BENKO je prisotne v imenu g. Bajca povabil ob 20. uri v novo diskoteko.
MARJAN POLJŠAK je najprej pozdravil prisotne in povedal, da bodo o zapisniku glasovali na
naslednji seji, ker ga do sedaj ga. Mojca ni uspela narediti. Vprašal, če je kaka pripomba na
Poročilo o izvajanju sklepov. (Ne.) Predlagal je, da preidejo na dnevni red. Vsi so dobili njegov
predlog za umik 2. točke. S tem postane sedanja 3. točk 2. itd.. Vprašal je, če želi kdo
razpravljati? (Ne.) Predlagal je glasovanje.
- Člani sveta so z glasovanjem (od 24 prisotnih s 24 ZA) sprejeli

naslednji
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Informacije in pobude;
Letna poročila javnih zavodov, katerih ustanovitelj je Občina Ajdovščina:
Otroški vrtec Ajdovščina;
Osnovna šola Danila Lokarja Ajdovščina;
Osnovna šola Dobravlje;
Osnovna šola Col;
Osnovna šola Otlica;
Osnovna šola Šturje;
Glasbena šola Vinka Vodopivca Ajdovščina;
Zavod za šport Ajdovščina;
Ljudska univerza Ajdovščina;
Pilonova galerija Ajdovščina;
Lavričeva knjižnica Ajdovščina;
Zdravstveni dom Ajdovščina;
Lekarna Ajdovščina;
Razvojna agencija ROD;
Gasilsko reševalni center Ajdovščina;
Imenovanje direktorice Pilonove galerije Ajdovščina;
Prodaja deleža Veterinarske ambulante;
Premoženjsko pravne zadeve.

K 1. točki dnevnega reda
Informacije in pobude
SONJA ŽGAVC je rekla, da so pred kratkim dobili svetniki dopis civilne iniciative Planine
glede dispozicije pozidave za stanovanjsko pozidavo Planina – Strane. Vprašuje, v kakšni
fazi je načrtovana pozidava, kako občina načrtuje reševanje te problematike, s kakšnimi
sredstvi bo občina ali KSD udeležena pri investiciji - komunalna infrastruktura, ali je bila
opravljena študija negativnih vplivov, ki jih tako obsežna novogradnja prinašala na tako
občutljivem območju in kako poskušajo zbližati interese občanov, investitorjev in občine
glede pozidave?
JOSIP TROHA je rekel, da v Sloveniji veliko občin financira cepljenje proti okužbi s humanim
papiloma virusom, ki povzroča probleme mladostnikom od 15 – 24 let. Okuži se skoraj vsak
4 posameznik. Predlaga da bi občina pristopila k subvencioniranju proti okužbi z virusom, ki
je v 70 % kriv za nastanek raka na materničnem vratu. Predlaga cepljenje deklic, saj je
dokazano je, da je cepivo varno, saj je bilo preizkušeno na več kot 11.000 primerih. Štev.
deklic, ki bi bile zajete v Občini Ajdovščina ob zaključku 9. razreda, je 129, doza cepiva stane
122 eur, s tem, da je potrebno 3x cepljenje v roku 6. mesecev. Predlaga, da občinski svet o
sklepu razpravlja in tudi glasuje.
VILI DURNIK je rekel, da bodo zaprosili ZD za strokovno mnenje k predlogu. Kot jim je
poznano, zadeva ni tako varna in čista. Ko bodo dobili odgovor, ga jim bodo posredovali.
Prosil je za pisni predlog, če ga ima napisanega.
MARJAN POLJŠAK je dodal, da bo mogoče predlagal točko dnevnega reda, ker osebno v
to ne verjame. Še prej pa bodo zbrali strokovne podatke.
JOSIP TROHA je dejal, da računa, da bo zadovoljen z odgovorom. Slediti morajo trendom,
ker je to zelo zahrbtna bolezen.
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DANIJELA LIKAR je rekla, da so na cesti Podkraj - Bela podporni zidovi v zelo slabem
stanju. Pred leti so bili opravljeni ogledi, vendar je ostalo samo pri tem. V kakšni fazi je to, oz.
naj si pristojne službe še enkrat ogledajo stvari in ukrepajo.
ALEKSANDER LEMUT je dejal, da so na prejšnji seji sprejemali ZR in so njegovo razpravo
različno komentirali. Nekateri so rekli, da je bil žaljiv, in če je bil res, se bo opravičil. Še prej
pa bi prosil za par podatkov. Če se prav spominja, so se pred kratkim včlanili v združenje
občin Slovenije in tam so sigurno podatki o višini občinskih proračunov. Za sodbo, kje so kot
občina, bi lahko dobili podatke, kakšni so proračuni občin na Primorskem in kakšna je poraba
v teh občinah na prebivalca.
K 2. točki dnevnega reda
Letna poročila javnih zavodov, katerih ustanovitelj je Občina Ajdovščina
MARJAN POLJŠAK je v začetku predlagal, da bi vodjem zavodov dali možnost uvodne
predstavitve (3 minute), potem mnenje občinske uprave in odbora, razprava, vprašanja
direktorjem, kritike itd..
KARMEN SLOKAR je rekla, da so letos ta poročila bolj podrobno pogledali. Generalna
pripomba je, da so napake pri ločevanju prihodkov javne in tržne dejavnosti, v zvezi s tem
tudi ločevanjem odhodkov. To je pomembno pri ugotavljanju presežka v povezavi s tem, v
kakšni višini financirajo zavod iz proračuna, pri tržni dejavnosti pa za ugotavljanje dodatne
delovne uspešnosti. Pri nekaterih zavodih so imeli konkretne pripombe, nekatera poslovna
poročila so tudi popravljali.
KATARINA AMBROŽIČ je povedala, da bodo delovno uspešnost obravnavali na naslednji
seji. Obravnavanje poslovnih poročil je pomembno za ocenjevanje redne in dodatne delovne
uspešnosti. Na podlagi meril, ki so v posameznih pravilnikih določeni, se pobirajo podatki,
ravno tako iz računovodskih izkazov se pobirajo podatki za tržno dejavnost. Poslovna
poročila so podlaga tudi za obravnavo na naslednji seji.
JOŽKO PREMRN je ugotavljal, da so poročila v zelo različnih oblikah in vsebinah. Vsako
poročilo je treba posebej gledati. Predlagal je, da bi jim določili vsaj minimalne standarde za
gradivo, ki naj bo za svetnike. Nekateri nekaj prikažejo, oz. ne prikažejo, drugi prikažejo
napačno oz. skrivljeno. To je precej odvisno od računovodja. Postaviti bi jim morali
standarde, poročila pa bi v polni obliki objavili na spletni strani zavoda. Vzorec dobrega
poročilo je po njegovem mnenju poročilo ZD Nova Gorica, prihodki, odhodki, kadrovska
sestava, poraba. Tukaj je resnično je težko ugotavljali in primerjati zavode med seboj.
KARMEN SLOKAR je rekla, da je za poslovno poročilo predpisana metodologija. Sama
obsežnost pa ni predpisana, zato je prepuščena direktorju. Za računovodska poročila je tudi
metodologija, od računovodje pa je odvisno, kako podrobno bodo stvari napisali. Kar se tiče
podatkov iz bilanc, so pred leti prakticirali, da so kopirali vse. Gradiva je bilo zelo dosti, zato
so se odločili za pripravo preglednice, v kateri so podatki, ki so po mnenju občinske uprave
pomembni za oceno poslovanja zavoda. Lahko se dogovorijo, kako bi pripravili gradivo za
naslednje leto, vendar ne ve, če bo to rešilo problem. Še vedno bo odvisno od direktorja,
kako pristopi k zadevi.
ANGEL ČESNIK je vprašal, če so ta poročila obravnavali sveti zavodov. (Da.)
−

Otroški vrtec Ajdovščina;

MARJAN POLJŠAK je pojasnil ravnateljici, da lahko predstavi poročilo v cca 3 minutah,
potem pa bodo vprašanja.
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MERI URŠIČ je podala uvodno obrazložitev.
ANDREJ RUTAR je povedal, da je odbor vsa poročila obravnaval in se z njimi seznanil.
Vsebinskih pripomb ni imel.
MARJAN POLJŠAK je rekel, da je nezadovoljen, ker ni ustrezno pristopila k temu, da bi
ločili ajdovski in vipavski vrtec, nekatere pripombe so bile glede urejanja vrtca v Selu. Za
kake druge pripombe ne ve. Ali lahko vrtec začne delovati pol ure prej in konča uro kasneje?
Potrebno je imeti razumevanje do staršev. Pod to on razume uspešnost, vedno jo gleda s
svojimi očmi. Na občini ni plana, ki bi ga presegli, da bi potem dobili večjo plačo. On meni, da
mora biti fiksna plača, vendar ima vsako ministrstvo svoj sistem. On zahteva, da država
postavi poštene plače in zaposleni je dolžan za tisto plačo delati maksimalno. Ko gledaš
novosti v zavodu, jih ni, ko pridejo težave, so problemi pri reševanju. Tako si postavijo
program, ga presežejo, pa je dokazana učinkovitost. Zanj je direktor dober, če ga preseneti z
nekimi potezami. Nižja mesta se lahko rešuje s plačilom nadur. Naj bo enoten sistem.
IGOR FURLAN je rekel, da je v komisiji za sprejem otrok v vrtec v Selu. Naredili so
kompromis in so rešili situacijo. Bo pa treba tudi za naprej pogledati, ker bo otrok za v vrtec
čedalje več. Ena pobuda je bila, da se bo spraznila ena stavba šole, kjer bi lahko uredili
vrtec, v Selu pa je možno širiti.
ALOJZ KLEMENČIČ je dejal, da upa, da danes lahko vprašuje, ker je bil zadnjič na grob
način ob besedo. Napačna je bila ulična debata, da Alojz Klemenčič ruši direktorico vrtca. To
ni res, ker si te pravice ne jemlje oz. si je ne nalaga. Njegov problem je razdruževanje vrtca
na Ajdovščino in Vipavo. Če občinski svet sprejme nek sklep, ga je nekdo dolžan izvršiti. Kdo
je to, ali ravnateljica ali župan, se morata onadva dogovoriti. On želi samo odgovor in sicer,
kdaj bo to narejeno, na kakšen način oz. kako bodo to razrešili. V odgovorih na vprašanje je
zelo suhoparno odgovorjeno, kako bodo reševali premajhno štev. mest v vrtcu (imenovali naj
bi komisijo). Svetnik iz Sela je povedal, da so menda to rešili. Jeseni bodo vpisi povečani in
bo komisija imela strašansko težko delo. Analize so narejene na populaciji staršev otrok, ki
so v vrtcu in so realni rezultati gotovo drugačni. Kakšno pobudo ima vrtec in kako bo pobudo
zagrabil občinski svet, občina in župan?
MARJAN POLJŠAK je povedal, da je bilo dano navodilo direktorici, da naj sodeluje, vendar
se s tem ni strinjala. Samo ena učinkovita pot je, to je zamenjava. Instrumenti prejšnje in
sedanje vlade so isti. Ne da se izvrševati tistega, kar je interes ljudstva.
ALEKSANDER LEMUT je rekel, da so soglasno sprejeli sklep o razdružitvi vrtcev na dva
vrtca in to v dobri veri, da so stvari usklajene, vendar še zdaleč niso bile. Ta odločitev ni v
duhu njegovega razmišljanja, ker je logično, da dva vrtca ne moreta biti cenejša. Ali drži
informacija, da je država normative, ki so bili pravna podlaga odločanja, odpravila? Kot ve,
so bili, torej jim glavni argument odpade. Govorili so uspešnosti – težko je reči, da je direktor,
ki izpelje program s 2,4 % rastjo cen (stroški so se krepko povišali), ob izgradnji novega
vrtca, adaptaciji v naši občini, in to v enem letu, neuspešen.
IVAN UŠAJ je rekel, da je cenam dal odbor pozitivno mnenje, tudi skupina Socialni
demokrati. Po seji sveta so dobili pismo, da bi trpeli otroci, če ne bodo dvignili cen. Iz
poročila pa izhaja, da imajo 9500 eur presežka.
MERI URŠIČ je glede problema razdružitve povedala, da je pri pripravi gradiv sodelovala,
potem pa ni dobila nobenih dodatnih zadolžitev, kako naj sodeluje pri razdružitvi. V gradivu
zraven sklepa o razdružitvi je natančno napisano, da gre za manj racionalno obliko in da se
bodo povečali stroški.
MARJAN POLJŠAK je rekel, da ji to ne daje pravice, da nasprotuje.
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MERI URŠIČ je povedala, da ne nasprotuje. Iz strokovnega vidika pa jih je dolžna opozoriti,
da je bil normativ odpravljen (28. 3.) in da ni več razloga, zaradi katera je svet sprejel sklep.
MARJAN POLJŠAK je rekel, da je bil bistveni vzgib
Ajdovščino in Vipavo, ne pa zakonski normativi.

za ločevanje vrtcev odnos med

MERI URŠIČ je glede Sela povedala, da so se starši k njim obrnili s prošnjami za redni vpis
in ni bila izražena nobena kritika. Vpisani so bili 4 otroci več, kot jih lahko sprejmejo. Komisija
se je odločila za kriterije in odločila, kako naj bodo otroci sprejeti. Glede uspešnosti je bila
odločena, da tega postopka ne bo izpeljala, pa ne zaradi tega, ker bi se čutila neuspešna.
Osebno meni, da je uspešna, njeno življenje je vrtec. Vsako leto je pustila 15 dni dopusta,
poleti ni šla na dopust, ker je bila zraven pri izvedbi investicij. Dejansko je vse investicije
izpeljala sama. Ministrstvo je dalo jasno navodilo, da morajo postopek uspešnosti ravnatelja
izpeljati, ker se gre tudi za razpravo o kvaliteti dela. Razpravljali so strokovni aktivi v vrtcu,
svet staršev in svet zavoda, ki naj bi imel edini kompetenco odločanja o uspešnosti. Odgovor
g. Ušaju so dali že na odboru. Mesečno so kontrolirali vse odhodke. Letos lovijo cene za
nazaj, inflacija je bila lani 5,7 %, oni so cene dvignili 2,4 %. Sedaj sprejemajo dvig cen z
zamikom, zato so presežek potrebovali za kritje izgube v prvih dveh mesecih, oz. kritje
razlike v materialnih stroških.
MARJAN POLJŠAK je vprašal, če bo sledila sklepom sveta in sodelovala pri poskusu in
izvajanju razdružitve vrtca Ajdovščina in Vipava?
MERI URŠIČ je rekla, da bo sledila iz strokovnega vidika.
IGOR ČESNIK je vprašal, ali drži, ali ne, da so z zamikom sprejeli cene in da bo to vplivalo
na poslovanje.
MERI URŠIČ je povedala, da so lani dvignili cene s 1. 2., letos komaj 1.4. Tu je razlika dveh
mesecev.
BORUT KOLOINI je rekel, da je imel pripombo na dialog o razdružitvi, zato predlaga, da ne
bi odpirali te razprave.
ALOJZ KLEMENČIČ je vprašal, kako gledajo na pričakovan povečan vpis v vrtec?
MERI URŠIČ je povedala, da imajo več otrok samo v Selu, ostale otroke bodo lahko sprejeli.
Treba se je pripraviti na povečan vpis kasneje, ker so odobrene dodatne ugodnosti za starše
(leta 2010 – 50 % za 3 letne otroke, 2012 - 50 % za 4 letne otroke, 2014 – 50 % za 5 letne
otroke). Večji vpis je torej pričakovan, zato bo treba v naprej pripravljati prostorske rešitve.
IVAN KRAŠNA je vprašal, če imajo kaj rezerv.
MERI URŠIČ je rekla, da bi s fleksibilnim vpisom imeli 11 prostih mest v vrtcu ob Hublju, 3 na
Ribniku, 4 v Budanjah, 2 v Vipavi, 6 v Vrhpolju. Stanje se spreminja, ker starši tudi med
letom vpisujejo. Glede urnika – vsako leto z vprašalnikom preverjajo, kakšen urnik bi želeli.
Leto jih je 6 prosilo za podaljšanj urnik do 17. ure, in 1 do 20. ure. V vrtcu so se pripravljeni
prilagajati željam staršev.
ALOJZ KLEMENČIČ je dejal, da je anketa delana samo med starši, ki imajo otroke v vrtcu?
Tisti pa, ki jim urnik ne ustreza, niso v vrtcu. Prepričan je, da bo naslednje leto prišla zahteva,
da izvedejo investicijo. Verjetno točno vejo, koliko rojstev je in znajo projektirati. Občinska
politika je zelo vneta za gradnjo stanovanj, torej bodo potrebe še večje. Kako to vidijo za
naslednje 4 leta?
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MERI URŠIČ je rekla, da vprašalnik res izpolnijo samo starši, ki imajo otroke v vrtcu, vendar
pa so ob vpisu vprašani vsi.
Ker ni želel nihče več razpravljati, je predsedujoči zaključil točko.
-

Člani občinskega sveta so vzeli poročilo na znanje.

- Osnovna šola Danila Lokarja Ajdovščina;
VLADIMIR BAČIČ je podal uvodno obrazložitev.
KARMEN SLOKAR je povedala, da je v tabeli tehnična napaka in sicer je pri prihodkih javne
službe žal navedena napačna številka.
ANDREJ RUTAR je povedal, da je odbor vzel poročilo na znanje in nima vsebinskih
pripomb.
MARJAN POLJŠAK je rekel, da je bila včeraj na televiziji neka kritika čez občino. Sredstva
so res dobili v decembru, vendar presežka sredstev niso porabili za streho, vzdrževanje oken
itd.., kar je bilo včeraj očitano. Uspešnost se gleda tudi skozi gospodarjenje. To so stare šole.
Letos je treba poskrbeti za sanacijo stavb, da ne bo takih izjav na TV. On vidi uspešnost šole
v vzgoji, ne samo v uspehih učencev na tekmovanjih. Ve, da se vzgoja ne predpisuje, vendar
je osebno neusmiljen in zahteva, da se dela kot zahteva človeška pamet. V enem letu ni
učinka, ampak je potrebno daljše obdobje. Delati morajo po kmečki logiki, oz. naših
vrednotah in razmišljanjih. Uspešnost se meri po navodilih ministrstva. Ravnatelj OŠ pride po
plači na nivo direktorja občinske uprave. Lahko so njegovi uspehi in obremenitve enako
velike, kot direktorja uprave. Presenetil ga je nekajkrat pri gospodarjenju, za uspehe pri
vzgoji ne ve, izjave včeraj pa mu niso bile všeč.
VLADIMIR BAČIČ je povedal, da je bila njegova izjava na TV izrezana iz konteksta.
Nanašalo se je na stavbo 3. Upa da so dosegli sporazum z občino, da se ne splača več
investirati vanjo, ker nobena zadeva ne vzdrži. Poskušali so že marsikaj z različnimi izvajalci,
vendar ni uspeha. Trenutno smrdi strop v zbornici in bodo pri izrezovanju sigurno našli kup
mrtvih podgan. Šola je tako zgrajena, da lahko prihaja mrhovina gor. Projekt je bil popolnoma
zgrešen. Novinarka je prišla najprej do otrok, potem k njemu. Kar se tiče vzgoje, ne morejo
govoriti o kmečki logiki. Po vzgoji sigurno prednjačijo v slovenskem prostoru. Vandalizma
okrog šole ne izvajajo otroci iz njihove šole, ampak gre za mladostnike od 16. leta naprej.
BORUT VALES je rekel, da je stavba letnik 65. in vprašal, če ni bilo še nič vloženega vanjo.
VLADIMIR BAČIČ je pojasnil, da je stavba zgrajena iz betona in to brez armature.
VILI DURNIK je povedal, da so pred 2. leti naročili študijo, kaj narediti s stavbo. S stavbo ni
nič narobe, je stabilna, vendar pa se ne splača adaptirati, ampak porušiti in graditi na novo.
JOŽKO PREMRN je vprašal, če je možna izgradnja kolesarnice, ker bi potem hodilo več
otrok v šolo s kolesi. Poskušali so, vendar je prihajalo do kraj.
VLADIMIR BAČIČ je rekel, da kolesarnica ni zaklenjena, ker bi jo moral nekdo odpirati in
zapirati. Tega si ne morejo privoščiti.
SONJA ŽGAVC je vprašala, v kakšni fazi je načrtovana adaptacija ali novogradnja, kako je
vplivala razdružitev OŠ Ajdovščina še na OŠ Šturje na zapolnitev oddelkov na šoli, ter
katere so največje težave, s katerimi se spopadajo. Ali osebno podpira novogradnjo ali
adaptacijo?

6

VLADIMIR BAČIČ je povedal, da mora na prvo vprašanj odgovoriti občina, vendar se dela
na temu. Razdružitev je zelo pozitivno vplivala, saj sedaj lahko delajo normalno, oddelki so
tudi normalno zapolnjeni. Največja težava je, da so razdeljeni na tri stavbe, telovadnica je
zelo daleč.
VLADIMIR BAČIČ je rekel, da morajo biti najprej izdelane študije, potem se bodo skupaj
odločili.
VALENTIN KRTELJ je rekel, da je ravnatelju zaželel, da bi čim prej zrušili stavbo, ker je
stavba smrtno nevarna (elektrika, armature ni). Kovačeva kobila je vedno bosa. Sedaj je čas,
da nekaj naredijo v Ajdovščini.
VILI DURNIK je dejal, da ne morejo uporabljati takih besed, saj bodo starši izpisali otroke iz
šole. To ne drži.
VLADIMIR BAČIČ je rekel, da je stavba normalno uporabna, razen če ne bo velikega
potresa. Problemi so zaradi ločenih lokacij, vendar otroci ne čutijo nobenega hendikepa.
Smrtno nevarna – te besede ne morejo uporabljati.
ANGEL ČESNIK se je strinjal, da stavba od vsega začetka gradbeno ni prav izvedena, saj
se je že pred vselitvijo urgiralo. Napake pa žal nikoli niso mogli ugotoviti. V okolici zelo smrdi
kanalizacija. Dve leti nazaj je bilo vse prekopano, pa še vedno smrdi.
ALEKSANDER LEMUT je rekel, da so pred enim letom odločali za adaptacijo, v bistvu so jo
potrdili, potem pa je prišel predlog za novogradnjo. Od takrat ta občinski svet nima nobene
informacije o tako pomembni investiciji. Ne vejo, kako so bili uspešni na MŠ, na katero stran
se nagiba odločitev, kdo dela študijo,... Predlaga, da svetniki dobijo pisno informacijo.
VILI DURNIK je povedal, da je občinski svet dobil informacije, ko so potrjevali DIIP za OŠ
Otlico.
MARJAN POLJŠAK je dejal, da se o teh stvareh pogovarjajo oz. se še bodo.
ALEKSANDER LEMUT je rekel, da se ne pogovarja z vsemi, ampak se samo s koalicijo.
Ker ni želel nihče več razpravljati, je predsedujoči zaključil točko.
-

Člani občinskega sveta so vzeli poročilo na znanje.

- Osnovna šola Dobravlje;
ANTON ŽAGAR je podal uvodno obrazložitev.
ANDREJ RUTAR je povedal, da je odbor vzel poročilo na znanje in nima vsebinskih
pripomb.
ALOJZ KLEMENČIČ je vprašal, kaj je s projekti za OŠ Vrtovin. Zanima ga, kako daleč je
priprava oz. realizacija tega, kar so si zadali v plan za leto 2008.
ANTON ŽAGAR je rekel, da tam kaj konkretnega ne ve, intenzivno se pripravljajo za gradnjo
večnamenskega prostora v Črničah, kjer je problematika bolj pereča in pomembna. Vrtovin
imajo strokovne službe občine v rokah. Pogovarjali so se na roditeljskem o tem, in rekli, da bi
še enkrat pregledali štev. učencev.
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ALOJZ KLEMENČIČ je vprašal, če mu lahko občinska uprava odgovori. (Dobil bo pisni
odgovor.)
Ker ni želel nihče več razpravljati, je predsedujoči zaključil točko.
−

Člani občinskega sveta so vzeli poročilo na znanje.

Osnovna šola Col;

IVAN IRGL je podal uvodno obrazložitev.
ANDREJ RUTAR je povedal, da je odbor vzel vsa poročilo na znanje in nima vsebinskih
pripomb, zato tega mnenja ne bi vsakič ponavljal.
JOSIP TROHA je rekel, da so problemi z večnamenskim prostorom v Podkraju. Zanima ga,
kako bodo pristopili k čim hitrejši, ugodni in primerni rešitvi za otroke.
IVAN IRGL je dejal, da je bila podružnica zgrajena 93. leta in je takrat ustrezala vsem
pogojem. Šola nima večnamenskega prostora. Rezervirali so že sredstva in je bila volja, da
pričnejo, vendar so bili problemi s sosedi za lokacijo ob šoli. Lažje bi to rešili na lokaciji
nekdanjega mladinskega doma. Upa, da bodo problem rešili skupaj s KS, ali ob šoli ali pa
tudi posebej.
MARJAN POLJŠAK je rekel, da je to vprašanje spretnosti dogovarjanja med KS in sosedi.
Tisti prostor je odmaknjen 5 minut in v dežju so otroci lahko mokri. Zato bi bilo dosti bolje, če
bi se uspeli dogovoriti za manjši prostor ob šoli.
IVAN IRGL je rekel, da bi po enem letu mogoče zopet lahko stopili v kontakt s sosedi, da
vidijo, če so zmožni sedaj doseči dogovor. Kar se tiče športne vzgoje, hodijo učenci na Col in
občina plačuje prevoz.
JOŽKO PREMRN je vprašal, kako otroci z Nanosa obiskuje OŠ in koliko jih je.
IVAN IRGL je dejal, da prihajajo s starši.
Ker ni želel nihče več razpravljati, je predsedujoči zaključil točko.
-

Člani občinskega sveta so vzeli poročilo na znanje.

- Osnovna šola Otlica;
RAJKO IPAVEC je podal uvodno obrazložitev.
Ker ni želel nihče razpravljati, je predsedujoči predlagal, da preidejo na naslednje poročilo.
-

Člani občinskega sveta so vzeli poročilo na znanje.

- Glasbena šola Vinka Vodopivca Ajdovščina;
BERNARDA PAŠKVAN je podala uvodno obrazložitev.
BORUT KOLOINI je vprašal, kako sodelujejo z godbo na pihala iz Vrhpolja.
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BERNARDA PAŠKVAN je povedala, da so te težave rešile z odhodom g. Pegana. Želeli so,
da bi te otroke ocenili, kot da hodijo v glasbeno šolo, kar ni možno, ker imajo program prav
drugačen, kot ga ima šola.
VILI DURNIK je vprašal, kakšno ogroženost otrok je imela v mislih. Taka trditev je huda oz.
zaskrbljujoča.
BERNARDA PAŠKVAN je povedala, da so stopnišča narejena zelo slabo, so strma in ozka.
Boji se, da pride do kake poškodbe, ker imajo veliko otrok do 13 leta. Radi se prerivajo in
lahko pride do poškodbe.
VILI DURNIK je rekel, da to ne more biti razlog, da je zaradi prostorske stiske ogrožena
varnost otrok. Do takih poškodb zaradi prerivanja lahko pride v vsakem objektu. Trditev je
prehuda.
BERNARDA PAŠKVAN je povedala, da je zaradi prostorskih težav ogrožena kvaliteta
izvajanja njihove dejavnosti. V prostoru 2 x 2 se ne da vaditi skoraj nobenega instrumenta.
MARJAN POLJŠAK je rekel, da s tem, ko jih obvesti, ne more prenašati odgovornosti na
občino. Lahko je to tudi pritisk, da bi šli čim prej v investicijo, vendar se ta lahko izvaja brez
take izjave.
BERNARDA PAŠKVAN je dejala, da so dali preveč poudarka eni njeni besedi. Prostorski
problemi so čisto nekaj drugega.
IGOR BENKO je vprašal, če bo kdaj pihalna godba tudi v Ajdovščini. Prejšnja direktorica je
rekla, da jo ima, vendar ne koraka.
BERNARDA PAŠKVAN je povedala, da z vsemi radi sodelujejo, ni pa v njihovi pristojnosti,
da ustanavljajo godbe na pihala. Imajo orkester, ki je predpisan po predmetniku. Godba se
mora ustanoviti kot društvo, pri ustanovitvi godbe pa lahko pomagajo, lahko so tudi
pobudniki. Če hočejo za 1. maj budnico, so jo sposobni zaigrati z orkestrom in jo lahko
izvedejo, če želijo. Upa, da potem ne bo pritožb stanovalcev, da so jih zbudili.
IGOR ČESNIK je rekel, da je bilo na trgu par staršev, ko je prišla godba v Ajdovščino. Če
želijo budnico, mora biti tudi odziv.
VALENTIN KRTELJ je rekel, da so pri glasbeni šoli kritične tudi prometnice. Ve, da se
glasbena šola zavzema za prostore, vendar so svetniki na vrsti, da uredijo pogoje.
Ker ni želel nihče več razpravljati, je predsedujoči zaključil točko.
- Člani občinskega sveta so vzeli poročilo na znanje.
- Zavod za šport Ajdovščina;
ROBERT KRKOČ je podal uvodno obrazložitev.
JOSIP TROHA je rekel, da je bilo rečeno, da bodo eno sejo namenili problematiki zavoda,
pa je niso, zato ugotavlja, da očitno problemov ni več. Kdaj predvideva, da bo zavod prevzel
v upravljanje ostale športne objekte - Pale itd.. ?
ROBERT KRKOČ je dejal, da je problematika še prisotna in širša. Pričakovanja od zavoda
so drugačna, kot od ostalih, tudi vmešavanje, oz. sama dejavnost je drugačna, saj poteka
celo leto. Poslujejo dnevno, zato je problemov več. Sam je že enkrat navedel, da bi bilo
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verjetno upravljanje športnih objektov cenejše, če bi bili pod enim zavodom, ni pa to odvisno
samo od zavoda. Zavod ima v ustanovitvenem aktu kup nalog, opravlja jih le del. Lahko
predlagajo, kaj več od tega pa ne morejo.
IGOR BENKO je informiral, da sta v športni zvezi dva pravnika. Skušali bodo dobiti varianto
za 3 partitne pogodbe – zavod, občina in klub, da bi direktno plačevali zavodu. Problem je v
tem, da je samo 8,5 % davek, če občina plačuje klubu in ta zavodu. Če bi občina plačevala
direktno zavodu, bi bil 20 % davek.
VILI DURNIK je povedal, da je občina v zvezi s prevzemom objektov že pred dvema letoma
posredovala predlog zavodu, da pričakujejo predlog, na kakšen način in pod katerimi pogoji
naj bi prevzeli druge športne objekt, vendar ni odziva, torej so na mrtvi točki.
ERIKA ZAVNIK je povedala, da glede plačevanja najemnin klubov zavodu, občina rešuje
problem s sklepanjem asignacijskih pogodb med klubi, občino in ŠZ. Lani so predlagali
klubom, da bi že v začetku leta pripravili asignacijske pogodbe, vendar se niso strinjali.
JOSIP TROHA je želel vedeti, kdaj bo tista točka dnevnega reda, da bodo govorili o zavodu.
VILI DURNIK je povedal, da so se z direktorjem dogovorili, da bi v roku 1 meseca sklicali
sestanek na občini in potem bi skupaj pripravili gradivo za sejo. Je pa problem, ali je zavod
javen ali tržen, ali polovico sredstev dobi s strani občine ali na trgu. Imajo kup nerešenih
zadev. Verjetno bodo pridobili zunanjega strokovnjaka, da bi se poglobili v zadeve, da bi jih
pravilno nastavili, da bi direktor vedel, ali naj več pričakuje na trgu, ali več skozi javno
dejavnost. To naj bi uredili letos.
MARJAN POLJŠAK je vprašal glede kampa, kdaj misli, da bo obratoval?
ROBERT KRKOČ je rekel, da je računal, da bo kamp odprl konec aprila. Položiti morajo
tampon, vendar je sedaj sam dež. Računa, da bodo maja odprli kamp. Od 21. do 27 julija je
že vse zasedeno, ker bo potekal evropski orientacijski pokal.
Ker ni želel nihče več razpravljati, je predsedujoči zaključil točko.
−

Člani občinskega sveta so vzeli poročilo na znanje.

Osnovna šola Šturje;

AVA CURK je podala uvodno obrazložitev.
ANGEL ČESNIK je vprašal, če so se pojavile kakšne napake v stavbi?
AVA CURK je rekla, da so bile, vendar s sodelovanjem Primorja in občine to rešujejo.
VALENTIN KRTELJ je vprašal, kakšna je usoda prostorov za šolo?
AVA CURK je povedala, da je bilo zadaj mišljeno igrišče, vendar sedaj preverjajo možnost
odkupa igrišča pod šolo, tako da odločitev še ni dokončna.
IGOR ČESNIK je vprašal, če imajo kolesarnico pri šoli, če je zaklenjena in kako to urejajo.
AVA CURK je povedala, da je kolesarnica zaklenjena. Hišnik otrokom odpira, včasih pa kako
kolo ostane, če otroci pozabijo in gre hišnik že domov.
IGOR ČESNIK je vprašal, če se otroci preobuvajo?
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AVA CURK je povedala da se, včasih pa se kakšen tudi izmuzne. Na koncu se je zahvalila
za zaupanje, ki so ji ga izkazali pri njenem imenovanju.
Ker ni želel nihče več razpravljati, je predsedujoči zaključil točko.
- Člani občinskega sveta so vzeli poročilo na znanje.

−

Ljudska univerza Ajdovščina;

BOŽA BOLČINA je podala uvodno obrazložitev.
Ker ni želel nihče razpravljati, je predsedujoči zaključil točko.
-

Člani občinskega sveta so vzeli poročilo na znanje.

- Pilonova galerija Ajdovščina;
IRENE MISLEJ je podala uvodno obrazložitev. Na koncu je povabila svetnike, da si enkrat
vzamejo čas, da jim predstavi Pilonovo zbirko.
VALENTIN KRTELJ je vprašal, glede problematike depojev in morebitne širitvi galerije.
IRENE MISLEJ je rekla, da imajo željo širitve vsaj v nekem obsegu, ker pričakujejo veliko
donacijo. Če se bo to realiziralo, se bo morala Ajdovščina odzvati. Lahko pa tega ne dobijo,
ker nimajo možnosti ponuditi primernega prostora. Priporoča, da občina išče možnosti, da
zagotovijo depo, predvsem pa potrebujejo delavnico. To je utemeljena želja, vendar o
možnostih ona ne more govoriti.
IGOR BENKO je rekel, da si je ogledal zadaj dvorišče, kjer je problem z Bojanom Rustja.
Tam je res katastrofalno stanje.
MARJAN POLJŠAK je dejal, da je problem težko rešljiv. Glede obiska galerije bi bilo
najbolje, da bi svetniki prišli v galerijo eno uro pred eno izmed sej.
Ker ni želel nihče več razpravljati, je predsedujoči zaključil točko.
−

Člani občinskega sveta so vzeli poročilom na znanje.

Lavričeva knjižnica Ajdovščina;

SONJA BEOČANIN je opravičila direktorico in prebrala obrazložitev direktorice.
ALOJZ KLEMENČIČ je rekel, da po človeški plati razume, da direktorice ni tukaj, ker ji je
večina občinskega sveta izrazila nezaupnico pri imenovanju. Zanima ga 12. str. nakup PC
opreme za krajevne knjižnice. Ker Občina Vipava ni dala sredstev, se knjižnica ni mogla
prijaviti na razpis MK in v krajevnih knjižnicah niso mogli zadostiti zahtevam pravilnika po
ureditvi. Večkrat se srečujejo s problemi zaradi njih, zato ga zanima, kako se bodo v bodoče
izognili temu. To je bolj politično vprašanje - za župana.
VILI DURNIK je povedal, da sta bila z županom pred kratkim pri županu Vipave. Izpostavili
so več problemov (stroški zavodov, razdružitev vrtca) in bodo tudi v nadaljevanju opozarjali,
saj gre za manjšinskega lastnika.
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JOSIP TROHA je rekel, da je že na odboru izpostavil, do kdaj jih bodo manjšinski lastniki
ovirali pri njihovih odločitvah. Naj v Vipavi najprej sprejmejo odločitev, potem bo naša občina
tehtala. Strinja se, da naj bodo dobri sosedje, vendar morajo biti tudi čisti računi. Enkrat bodo
morali končati s temi zadevami.
MARJAN POLJŠAK je dejal, da je vedno skušal reševati stvari z Vipavo. Običajno se bolj
ukvarjajo s stvarmi, ki so težje po sredstvih, to pa je manjša zadeva. Lahko ga obtožijo, da je
premalo aktiven pri dogovarjanju z Vipavo, če tako menijo. Vprašanje je, če se s sosedom
splača prepirati. Če uprava upa, da bo koristno rešila z Vipavo, stvari izpeljejo.
ALOJZ KLEMENČIČ je rekel, da samo opozarjajo na to, kar je politično nesprejemljivo, ali
bo to izvedel, pa je njegova odločitev. Ni prav, da kdorkoli blokira delo zavoda, katerega
večinski lastnik so.
Ker ni želel nihče več razpravljati, je predsedujoči zaključil točko.
−

Člani občinskega sveta so vzeli poročilo na znanje.

Zdravstveni dom Ajdovščina;

BOŽA FERFOLJA je podala uvodno obrazložitev.
ALEKSANDER LEMUT je vprašal, če držijo govorice o željah po podelitvi koncesije v
fizioterapiji (ena delavka vse oz. posamezniki po področjih). Kaj se dogaja na tem področju.
Kako je nepodelitev koncesije zobozdravnikom vplivala na kolektiv, ali se je zadeva sanirala
oz. če so se odnosi umirili, oz. če delo teže normalno. Zanima ga zobozdravstvo pri mladini,
ker se menda zelo težko dobi telefonsko povezavo z ambulanto. Ali letos ne vpisujejo več
novih pacientov?
BOŽA FERFOLJA je rekla, da glede fizioterapije ne ve veliko, mogoče več vedo na občini.
Ena delavka jo je informirala, da je pripravljena prevzeti celotno ekipo, vendar je to vse. Kot
ve, vloga za podelitev koncesije še ni bila vložena. Prihodnji teden bodo imeli pri županu
sestanek. ZD na področju fizioterapije vedno realizira svoje programe. Imajo zelo dobro
ekipo, trenutno pa kadrovske probleme (dve delavki sta na bolniški od začetka nosečnosti) in
si pomagajo celo z upokojeno delavko. Usposablja se še ena medicinska sestra. Vključujejo
se tudi v tržno dejavnost. Fizioterapijo nameravajo razvijati in širiti, vendar morajo počakati
iztek bolniške oz. porodniške. Zobozdravstvo – odnosi so delavni. Do konca leta so ustavili
nakup opreme, dokler niso dobili odgovorov ustanoviteljev, ali bo podeljena koncesija. Delo
teče, lahko pa bo še prišlo do ponovne želje za koncesijo. Mladinsko zobozdravstvo –
pridobiti bi morali delež dodatne koncesije za otroke. Otroci nimajo čakalne vrste in morajo
biti sprejeti. Do sedaj ni imela nobene pritožbe. Če se pritožbe nanašajo na zadnjo obdobje,
je lahko kaj narobe, ker so nepričakovano ostali brez zobozdravnice (nosečnost) in bodo
morali ambulanto reševati z zobozdravnico – honorarno. Kadra ni in je težko dobiti
nadomestilo.
MARJAN POLJŠAK je povedal, da tudi oni nimajo informacij glede fizioterapije, samo
pobudnica je prišla mimo, zato je predlagal sklic skupnega sestanka.
ALEKSANDER LEMUT je rekel, da ni kritiziral delavk, ker misli, da zelo dobro delajo.
JOŽKO PREMRN je ugotavljal, da so pozitivno poslovali oz. je presežek znašal 200.000
EUR. Ali ne bilo bolje, da bi poslovali s pozitivno ničlo in bi prihodke porabili za boljše
delovanje zavoda? Izboljšanje za uporabnika bi bilo v okrepitvi službe nujne medicinske
pomoči z dvema zdravnikoma. Sedaj morajo zdravniki iti v ambulanto nujne medicinske
pomoči in pustiti svoje pacient, ki so naročeni na uro. Rednega zdravnika morajo včasih
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čakati tudi 2 ure, če gre na teren. Ponovno bi morali vzpostaviti laboratorij za preiskave v
popoldanskem času, ki je bil letos ukinjen. Z vidika izboljšanja pogojev dela in nagrajevanja
zaposlenih, je po njegovem mnenju treba zagotoviti 8. urni delavnik. Sedaj ga ima le uprava
in nekateri zdravstveni delavci. Ostali imajo 7,5 urni delavnik, potem pa eno ali dve delovni
soboti. Ker so se prihodki v primerjavi s prejšnjim letom povečali za 8,6 %, obseg storitev v
javni službi za 2,3 % in v tržni dejavnosti za več kot 17 %, poprečna plača pa se je povečala
le za 1,52 %, vidi, da tudi zaposleni niso ustrezno stimulirani oz. plačani. Tukaj bi moral
direktor izkoristiti zakonske možnosti, da delavci večkrat napredujejo, možnost pa je tudi v
dodatni delovni uspešnosti. To je pogoj, da se bo kolektiv dopolnil z novimi zdravniki, saj
nasprotno odhajajo v sosednje zavode, kjer imajo boljše pogoje dela in plačila. Meni, da je
izboljšanje delovanja ZD v interesu občinske politike kot občinske uprave. Zato ne vidi
preprek, da predlaganih ciljev ne bi dosegli.
BOŽA FERFOLJA je rekla, da tudi ona ni zadovoljna s presežkom, ker bi želela, da bi
nakupili več stvari. V zobozdravstvu bi metali sredstva skozi okno, v primeru, da bi
ustanovitelja potrdila koncesijo. Na to so jih tudi opozorili pri odločanju o podeljevanju
koncesije. Ko so dobili sklepe občinskih svetov, so pričeli z nakupi. Dobili so nove programe,
sredi leta, dosegla pa je, da so sredstva dobili za nazaj in jih niso mogli planirati. Konec leta
so dobili še dodaten program iz ortodontije. Teh sredstev niso uspeli izkoristiti v lanskem letu
oz. bi jih lahko, vendar ne bi bilo racionalno. 8 urni delavnik si nekateri želijo. Še vedno so
ambulante, ki delajo v dveh izmenah v istih prostorih. Če bi hoteli doseči 8 ur delavnik, bi
morali prej začeti ali kasneje končati, kar pa ni dobro ne za paciente niti za zaposlene. Po
zakonu bi morali pričeti ob 8. uri, vendar imajo opravičilo za prejšnji začetek, ker imajo
ambulanto zasedeno tudi z drugim timom. Ko bodo dosegli tako stopnjo, da bodo lahko urnik
spremenili, bodo to naredili. Predpogoj bo tudi, da bodo uvedli uro, oz. preverjanje prihodov
in odhodov. Redna delovna uspešnost v masi 2 % je razdeljena. Dodatna del. uspešnost je
bila odobrena konec leta in je bila izplačana za celo leto nazaj. Drugače delijo sredstva za
del. uspešnost 2x letno – po 6. mesecih in konec leta. na občini pa je tudi vloga za dodatno
del. Uspešnost iz tržne dejavnosti bo obravnavana maja. V laboratoriju so morali letos
narediti spremembo in sicer poskusno. Za strokovne spremembe se direktorica ne odloča
sama, ampak na podlagi odločitve strokovnega sveta. Merili so storitve, ki so bile izredno
majhne po 16. uri. Ukrep je narekovala še kadrovska problematika. Ena delavka je odsotna
celo leto, druga je na bolniški, tretja je imela poškodbo. Laborantk ni, maja prihaja višje
izobražena delavka. Bistveno pa je bilo to, da je po 16. uri izredno malo obiska laboratorija. V
Vipavi je dejansko obisk samo do 11. ure, pa ga še držijo odprtega. Zdravnike, ki jih priznava
zavod za zdravstveno zavarovanje, imajo zaposlene. Zdravniki pa so bolj obremenjeni, kot v
NG, ker imajo tam druge vrste nujno medicinsko pomoč, tu imajo pa tip 1B. Nekateri
zdravniki imajo več pacientov zaradi opredelitve pacientov, meja pa ni bila postavljena.
Zdravniki so se dolžni razvrstiti v delo nujne medicinske pomoči na podlagi zakonske
ureditve in na tak način je služba financirana. Imeti zdravnika tam, bi bilo izredno
neracionalno glede na potrebe, sredstev iz države zanj ne bi dobili. Skuša se zagotovi
enakomerna razporeditev zdravnikov v pripravljenosti, nekateri delajo večkrat, če imajo manj
pacientov. Zdravniki en mesec naprej vejo, da bodo v dežurstvu, zato si morajo za ta dan
naročiti manj pacientov. Ljudje zelo hitro ocenijo, da je nekaj nujno, zato je velik priliv v to
ambulanto. Zagotavljajo ekipo, kot mora biti. Če morajo na teren, niso v ambulanti, zato
hodijo na teren z enim delavcem manj, kar pomeni dodatno obremenitev. Po drugi strani bi
bilo neracionalno imeti še enega tehnika, trudijo pa se ohraniti ambulanto.
ANTON KREŠEVEC je rekel, da se je treba glede koncesije za fizoterapijo najprej pogovoriti
s kolektivom, do naslednje seje pa jim lahko pripravijo kako poročilo.
VALENTIN KRTELJ je rekel, da se je zdravniku težko opredeliti, če nima osnovne krvne
slike. Obstaja menda tudi nek aparat za hitro analizo in bi na ta način lahko reševali. Dežurni
zdravnik – v bolnici imajo tudi zdravnika, ki dežura doma. Če mora zdravnik iz urgence na
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teren, se lahko pokliče zdravnika, ki je v pripravljenosti. V NG imajo prehospitalno enoto, ki je
dolžna vskočiti takrat, ko zdravnik enota 1B oceni, da potrebuje pomoč.
BOŽA FERFOLJA je dejala, da so si prav zaradi možnosti teh aparatov dovolili narediti tak
urnik - laboratorij ni zaprt vsak dan popoldan. Določene preiskave – ni moč zagnati aparata
zaradi ene analize. Zdravniki so v pripravljenosti, vendar mora ekipa, ko je poklicana, takoj
na teren. Za čas, ko dobijo drugega zdravnika, morajo ambulanto zapreti. Ne gre se samo za
zdravnika, temveč celotno ekipo in vozilo, če bi morali recimo pacienta peljati v Ljubljano.
IGOR FURLAN je rekel, da s koncesijami zobozdravniki niso uspeli. Če bi odšli privat, kaj
bodo naredili.
BOŽA FERFOLJA je povedala, da je dolžnost direktorja, da poišče zamenjavo.
Ker ni želel nihče več razpravljati, je predsedujoči zaključil točko.
−

Člani občinskega sveta so vzeli poročilom na znanje.

Lekarna Ajdovščina;

ALOJZIJA FURLAN je podala uvodno obrazložitev.
ALOJZ KLEMENČIČ je rekel, da se je dve leti trudil s predlogi za dodatne lekarne in očitno
je bila ideja dobra. Zadovoljen je, da so se tako odločili. Če ne bi plačevali davka od dobička,
bi bila lekarna v Šturjah še 4 m večja.
IVAN UŠAJ je rekel, da je že lani prosil, da proučijo možnost nočnega dežurstva. Ali so kaj
ukrenili, ker je toliko dobička?
ALOJZIJA FURLAN je povedala, da so kadrovski problemi, saj lahko dežurajo samo
farmacevtke. Mlajše zaposlene imajo otroke, in jim ni potrebno, starejšim od 50 let zopet ni
treba. Zdravstvena zavarovalnica jim teh stroškov ne krije, so pa v dogovoru z ZD, da imajo
najnujnejša zdravila v dežurni ambulanti. Dejansko ni potreb, da bi hodili v Novo Gorico po
zdravila.
ANTON KREŠEVEC je glede nočnega dežurstva rekel, da imajo zdravniki le najnujnejša
zdravila. Lekarna je ustanova, ki mora skrbeti za paciente. Verjetno so z ZD dogovorjeni, da
imajo ključ in lahko zdravila dobijo tudi v lekarni. Ljudem bi lahko pojasnili, da lahko pridejo
do zdravil, če gredo na urgenco.
Ker ni želel nihče več razpravljati, je predsedujoči zaključil točko.
−

Člani občinskega sveta so vzeli poročilom na znanje.

Razvojna agencija ROD;

DAVID BRATUŽ je podal uvodno obrazložitev.
KARLO LEMUT je povedal, da je bilo mnenje odbora, da se razmeji odhodke med tržno in
javno dejavnostjo skladno z računovodskimi predpisi in zakonodajo.
RADOVAN ŠTOR je rekel, da ga zanima projekt namakanja iz reke Vipave.
DAVID BRATUŽ je povedal, da je sodelovalo podjetje iz Ljubljane za izdelovanje študije.
Ponudba je bila posredovana občini v presojo in odločitev.
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RADOVAN ŠTOR je rekel, da v noben projekt več ne verjame, ko vidi, kako končajo. Njemu
nič ne pomeni, če ostane v predalu, zato je presenečen, kako se to lahko imenuje velik
projekt.
ALOJZ KLEMENČIČ je rekel, da ustanovitev skupine LAS traja dolgo in prosi, da se čim prej
izvede. Zopet bo potrebno usklajevanje z Vipavo in Komnom, zato je treba prej razmišljati.
Kakšne cilje imajo pri projektih, ki so vezani na evropska sredstva.
DAVID BRATUŽ je rekel, da je njihov glavni cilj pridobiti čim več evropskih sredstev in delajo
projekte, ki so v korist lokalni skupnosti.
SONJA ŽGAVC je vprašala, kateri projekti v evropski uniji so v pripravi in na katere bi se
lahko prijavili (ali se lahko dobi seznam) in koliko sredstev je naša občina dobila iz Evrope?
Ali je možno dobiti evropska sredstva za kulturni dom?
DAVID BRATUŽ je rekel, da bi težko govoril, koliko je bilo evr. sredstev, ker se občina na eni
strani prijavlja sama. Z njihovo pomočjo so na področju razvoja regij pridobili mio. eur za
poslovno cono Gojače. Strokovna služba je strokovno pripravila prijavo, zato so bili izbrani že
v prvem krogu. Kasneje so razpis ponovili, ker je bilo tako malo uspešnih prijav v Sloveniji.
Drugače pa so projekti, ki jih je na začetku navedel. V okviru teh projektov je tudi 15 %
nacionalnih sredstev. Bili so tudi razpisi za kulturne domove, vendar bi težko rekel, če so
ustrezali za kulturni dom v Ajdovščini. Verjetno bi se dalo dobiti ta sredstva, vendar ne takoj.
To je dolgoročna usmeritev. Evropska sredstva so, vendar ni enostavno priti do njih. Problem
je tudi, ker ni projektov oz. občinskih sredstev. Problem je recimo letos, ker dobi regija
sredstva po letih 08., 09.,10. Proračuni občin so majhni in nimajo fleksibilnosti. Občina
Ajdovščina bo koristila tudi letos.
KARLO LEMUT je rekel, da je včeraj direktor povedal, da pri osi Lider ne bo takih groznih
sredstev, ampak bo na razpolago samo 70.000 eur.
DAVID BRATUŽ je glede osi Lider povedal, da ni uradne ocene, vendar so pogledali merila
in ocenili kam sodijo, in menijo, da bo to cca 70.000 eur letno. Sredstva bodo namenjena
društvom, kjer bo zopet lahko problem s kapacitetami za črpanje.
Ker ni želel nihče več razpravljati, je predsedujoči zaključil točko.
-

Člani občinskega sveta so vzeli poročilom na znanje.

- Gasilsko reševalni center Ajdovščina;
IGOR ČESNIK je podal uvodno obrazložitev.
ROMAN BRATINA je povedal, da odbor na poročilo ni imel pripomb.
IGOR BENKO se je kot poveljnik CZ zahvalil za dobro sodelovanje.
IGOR FURLAN je vprašal, kakšno strategijo zaposlovanja imajo, da lahko glede na starost
vršijo dolžnosti.
IGOR ČESNIK je povedal, da imajo 3 ure dnevno zaposleno tajnico in računovodkinjo.
Generacija se menjuje, imajo še dva delavca, ki sta po starem bonificiranem staležu,
drugače pa so kompletno zamenjali.
Ker ni želel nihče več razpravljati, je predsedujoči zaključil točko.
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-

Člani občinskega sveta so vzeli poročilom na znanje.

K 3. točki dnevnega reda
Imenovanje direktorice Pilonove galerije Ajdovščina
ANTON KREŠEVEC je podal mnenje komisije.
sklep.

- Člani sveta so z glasovanjem (od 21 prisotnih z 21 ZA) sprejeli

predlagan

K 4. točki dnevnega reda
Prodaja deleža Veterinarske ambulante
ZLATA ČIBEJ je podala uvodno obrazložitev.
JOŽKO PREMRN je povedal, da odbor za finance predlaga, da se sklep sprejme.
KARLO LEMUT je povedal, da se tudi komisija za kmetijstvo s sklepom strinja.
MARJAN POLJŠAK je povedal, da je g. Klemenčič predložil pisni predlog sklepa in vprašal,
če ga bo on obrazložil. (Da.)
ALOJZ KLEMENČIČ je dejal, da se z obrazložitvijo ne more strinjati. 48 % ni nobeno
aktivno družabništvo oz. lastništvo. Če je lastnik aktiven, mora imeti 51 %, drugače je brez
smisla. Predlagal je, da delež kupijo, da imajo 51 %, oz. da pogojujejo od ostalih lastnikov,
da odkupijo delež v celoti. Po informacijah namreč do sedaj od tega deleža niso zaslužili niti
1 eur, torej je nesmiselno. Predlaga sledeča sklepa: 1. »Občina Ajdovščina sprejme ponudbo
o prodaji poslovnega deleža družbenika Jordana Marca v Veterinarski ambulanti Ajdovščina
d.o.o., Goriška cesta 48.« ali 2. »Občina Ajdovščina odstopa od nakupa poslovnega deleža
družbenika Jordana Marca v Veterinarski ambulanti Ajdovščina d.o.o., Goriška cesta 48, le v
primeru, da preostali družabniki odkupijo delež Občine Ajdovščina v celoti za vrednost
_______ EUR. Tak je njegov predlog, ker s tem, kar so predlagali, niso naredili nič. Ali imajo
51 %, ali prodajo vse.
IGOR ČESNIK je rekel, da bi enkrat kmalu prišli v stanje, da bi se ambulanta v Ajdovščini
zaprla. To je ena od zadev, ki sodi v občino in mora občina odigrati svojo vlogo.
Živinozdravnika potrebujejo, ravno tako ambulanto. Če bodo prodajali še ostali, ne bo ravno
najboljše. Želje po tej ambulanti so bile zelo velike (kontrola nad poslovanjem in počasno
uničenje). Občina ni nič dobila, pa tudi nič niso dali, storitev pa imajo. Predlaga, da se kupi,
da bodo kontrolirali obstoj.
VILI DURNIK je rekel, da imajo samo kontrolni delež, ki ga potrebujejo zaradi vseh statusnih
sprememb. Če bodo dokupili, bodo imeli samo dodatne stroške in obveznosti. Torej s
predlogom sklepa bodo kontrolni delež imeli, ne bodo pa imeli deleža, ki bi jim nalagal
dodatne obveznosti. Za razjasnitev - g. Klemenčič predlaga, da postanejo latniki več kot 51
% ali pa, da prepustijo delež, ki je na trgu, pod pogojem, da preostali družabniki odkupijo
celoten delež občine.
ALOJZ KLEMENČIČ je rekel, da morajo najprej kupiti, če hočejo kaj prodati. 41 % delež
nima nobene vrednosti. Imeti morajo upravljalski delež, drugače niso naredili nič. Ukvarjali se
bodo samo z deležem, skušali še kaj pridobiti, ne pa s strokovnimi vprašanji. Predlagal je, da
kupijo.
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ALEKSANDER LEMUT je dejal, da ga moti, da odločajo o stvari, za katero ne vejo, koliko
stane.
ZLATA ČIBEJ se je opravičila, ker ni navedla. Znesek je 15.858 EUR za 141 poslovnih
deležev, to je knjigovodska vrednost.
ALEKSANDER LEMUT se je strinjal, da so bistvene razlike med kontrolnim in upravljalskim
deležem in predlaga, da to kupijo.
ZLATA ČIBEJ je pojasnila, da so tudi ostali ustanovitelji (po telefonskem razgovoru z
direktorjem) izrazili, da so zainteresirani za nakup, torej se bo delilo na 3 dele. Po zakonu o
gospodarskih družbah, postane delež skupna lastnina, če je več zainteresiranih.
ALEKSANDER LEMUT je rekel, da bi bilo logično, da v višini deležev, kot jih kdo ima. V tej
višini bi morali tudi vztrajati. Ali bodo prišli čez 50 %?
VILI DURNIK je menil, da ne bodo prišli čez. Vprašal je, kaj bodo kot občina delali z
veterinarsko ambulanto oz. zakaj bi kupili?
ALOJZ KLEMENČIČ je rekel, da je razočaran, če tajnik ne ve, kaj bodo delali s svojim
deležem. Upravljali bodo s svojim deležem in sicer tako, da jim bo prinesel kak EUR zraven.
MARJAN POLJŠAK je rekel, da potem kupijo, če pridejo čez 50 %.
ANTON ŠINIGOJ je rekel, da je logično, da je ponudba za vse in sicer z deležem, ki ga
imajo. Če bi imeli samo 25 %, bi bilo dovolj, saj lahko blokirajo določene stvari. Zanima ga,
koliko divident so potegnili iz tega naslova. Nič. Če ti nekaj nič ne prinaša, zakaj bi vlagali.
VILI DURNIK je dejal, da jim kot uprava ne morejo garantirati, da pridejo čez 50 %.
IGOR ČESNIK je povedal, da je bila ista zgodba pri KSD. Če ne bi kupili v pravem času, ne
bi imeli takega deleža. Sedaj bodo prišli na 49, naslednji nakup bodo čez 50. Veterinarska
ambulanta je strateško pomembna za občino, ker je tudi živinorejo treba vzpodbujati. Čudi
ga, da ljudje, ki so na pomembnih položajih tako razmišljajo.
ANTON ŠINIGOJ je rekel, da g. Česnik govori kot sociolog in ne kot dober gospodar.
Predlagal je, da točko prekinejo in nadaljujejo naslednjič, ko bodo vedeli, če pridejo na 51 %.
ZLATA ČIBEJ je povedala, da ne morejo odlagati, ker 21. poteče rok za sprejem ponudbe.
VILI DURNIK je dejal, da je občinska uprava pripravila predlog in uprava stoji za tem
predlogom. Župan pa lahko predlog umakne. Kakršnokoli kupovanje je nesmiselno za neko
dejavnost, ki jo strokovno ne pokrivajo. Sedanji lastniki so iz Ajdovščine in imajo interes, so
strokovnjaki in bodo z dejavnostjo dobro delali. Glede na delež, ki ga imajo, se ne more
zgoditi nič takega, da bi bila ambulanta zaprta. Sklep, ki je predlagan, je za občino najbolj
koristen.
KARLO LEMUT je povedal, da je spraševal okrog. G Jordana ni dobil, tajnica (ima 8 %)
nima interesa nakupa in menda veterinarja nista zainteresirana, ga. Zlata pa pravi, da sta.
Zainteresiran pa je Princes iz Vipave. Pred časom je že poskušal uničiti ambulanto.
MARJAN POLJŠAK je dejal, da je treba kupiti. Sklep se torej glasi, da Občina Ajdovščina
sprejme ponudbo.
−

Člani sveta so z glasovanjem (od 22 prisotnih s 20 ZA, 1 PROTI) sprejeli

naslednji
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sklep: »Občina Ajdovščina sprejme ponudbo o prodaji poslovnega deleža družbenika
Jordana Marca v Veterinarski ambulanti Ajdovščina d.o.o., Goriška cesta 48, Ajdovščina.«
K 5. točki dnevnega reda
Premoženjsko pravne zadeve
SONJA LOVREKOVIĆ je podala uvodno obrazložitev k prodaji zemljišča v Ajdovščini, Gradišče.
JOŽKO PREMRN je povedal, da odbor za finance predlaga, da se sklep sprejme.
Ker ni želel nihče razpravljati, je predsedujoči predlagal glasovanje o predlaganem sklepu.
- Člani sveta so z glasovanjem (od 21 prisotnih z 21 ZA) sprejeli predlagan sklep.
SONJA LOVREKOVIĆ je podala uvodno obrazložitev k prodaji zemljišča v Ajdovščini, Vilharjeva.
JOŽKO PREMRN je povedal, da odbor za finance predlaga, da se sklep sprejme.
Ker ni želel nihče razpravljati, je predsedujoči predlagal glasovanje o predlaganem sklepu.
- Člani sveta so z glasovanjem (od 21 prisotnih z 19 ZA) sprejeli predlagan sklep.
SONJA LOVREKOVIĆ je podala uvodno obrazložitev k nakupu stanovanj od Primorja.
JOŽKO PREMRN je povedal, da odbor za finance predlaga, da se sklep sprejme s priporočilo,
da se s Primorjem dogovori, da se teh 13.000 nekako poračuna oz. ne plača s strani občine.
IVAN UŠAJ je pohvalil Primorje, da je podarilo parkirni prostor za invalida v garažni hiši.
Ker ni želel nihče razpravljati, je predsedujoči predlagal glasovanje o predlaganem sklepu.
−

Člani sveta so z glasovanjem (od 21 prisotnih s 17 ZA) sprejeli predlagan sklep.

Ker ni želel nihče več razpravljati, je predsedujoči predlagal, da zaključijo s sejo. Opozoril je
svetnike, da je naslednji četrtek naslednja seja.
Seja je bila zaključena ob 20. uri.
ZAPISNIČARKA:
Mojca FERJANČIČ, l. r.

PREDSEDUJOČI:
Marjan POLJŠAK, l. r.
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