OBČINA AJDOVŠČINA
Občinski svet

PREDLOG
SKRAJŠANI ZAPISNIK

3. redne seje Občinskega sveta Občine Ajdovščina, ki je bila 31. januarja 2019, s pričetkom
ob 15.30, 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
26 članov
OSTALI PRISOTNI:
Mojca R. PLANINC, občinska uprava
Zlata ČIBEJ, občinska uprava
Aleksandra HAIN, občinska uprava
Barbara REGULJ, občinska uprava
Irena RASPOR, občinska uprava
Alenka Č. KOBOL, občinska uprava
Karmen SLOKAR, občinska uprava
Janez FURLAN, občinska uprava
Katarina AMBROŽIČ, občinska uprava
Erika ZAVNIK, občinska uprava
Andreja V. SUKANOVIĆ, občinska uprava
Gordana KRKOČ, občinska uprava
Alenka TRATNIK, Primorske novice
Karin ZORN, RTV Slovenija
Rosana RIJAVEC, STA
Predsedujoči je najprej pozdravil prisotne. Povedal je, da so se v vmesnem času vzpostavile
še 3 svetniške skupine: svetniki Nove Slovenije so oblikovali svojo, SDS svojo z vsemi 6.
izvoljenimi člani, in svetniška skupina Liste Burja z vsemi izvoljenimi na tej listi. Glede
aktualnega dogajanja - v prejšnjem mandatu je imel vzpostavljeno projektno koalicijo, in so
skušali vse dogovore izpeljati na najširše možni konsenzualni ravni. Dobro so delovali in so
uspeli izpolniti zastavljene cilje. V tokratnem sklicu je postalo na odborih jasno, da vse
svetniške skupine nimjo 100 % interesa za sodelovanje v tovrstni obliki organiziranja
občinskega sveta. Zato se je odločil oblikovati koalicijo iz svetniških skupin SD, Liste Burja,
Levice, SMCja in Desusa, ter ZZP in Narodna stranka dela. Delo občinskega sveta se
oblikuje in organizira na ta način. Ena od posledic je današnja razširitev dnevnega reda, ker
morajo zagotoviti normalno delovanje občine. Obžaluje, da je prišlo do tega, da je moral
oblikovati koalicijo, vendar na žalost za enkrat v tem sklicu še ni uspel drugače organizirati
dela občinskega sveta, da bo lahko delo normalno teklo naprej.
Predlagal je, da preidejo na dnevni red. Kot jih je obvestil, bi predlagal dopolnitev z novo 12.
točko – Razrešitev članov delovnih teles Občinskega sveta Občine Ajdovščina.
DEJAN ŠKVARČ je predlagal, da se iz današnjega dnevnega reda izloči 12. točko zaradi
neusklajenosti z vodji svetniških skupin.
TADEJ BEOČANIN je rekel, da še ni uvrščena, ker je treba o tem še posebej glasovati in
lahko takrat izrazijo svojo voljo.
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Ker ni želel nihče razpravljati, je predlagal, da najprej glasujejo o dopolnitvi dnevnega
reda z novo 12. točko.
H glasovanju se je prijavilo 26 svetnikov. ZA je glasovalo 16, PROTI 10 svetnikov.
Predsedujoči je ugotovil, da je sklep sprejet.
Predsedujoči je prosil za glasovanje o celotnem dnevnem redu.
-

Člani sveta so z glasovanjem 17 ZA, PROTI 9 sprejeli

naslednji

DNEVNI RED:
1. Potrditev zapisnika konstitutivne seje ter zapisnika in poročila o izvajanju sklepov 2. redne
seje;
2. Informacije in pobude;
3. Proračun Občine Ajdovščina za leto 2019 – 1. obravnava;
4. Strategija upravljanja kapitalskih naložb Občine Ajdovščina;
5. Letni program izobraževanja odraslih v občini Ajdovščina za leto 2019;
6. Letni program športa v občini Ajdovščina za leto 2019;
7. Sklep o podaljšanju veljavnosti Lokalnega programa kulture v občini Ajdovščina za
obdobje 2015-2018;
8. Sklep o cenah programov Otroškega vrtca Ajdovščina;
9. Soglasje k spremembam in dopolnitvam Statuta javnega zavoda Gasilsko reševalni center
Ajdovščina;
10. Sklepi o odvzemu in pridobitvi statusa javnega dobra;
11. Volitve in imenovanja:
- Nadzornega odbora Občine Ajdovščina,
- predstavnika lokalne skupnosti v Svet lokalnih skupnosti CSD Severna Primorska,
- članov skupščine Tehnološkega parka in inkubatorja Ajdovščina d.o.o.,
- pooblaščencev za zastopanje občine na skupščinah Vodovodi in kanalizacija Nova Gorica
d.d., Primorska hranilnica Vipava d.d, Komunalno stanovanjska družba d.o.o.;
12. Razrešitve članov delovnih teles Občinskega sveta Občine Ajdovščina.
MIHA KAPELJ je rekel, da ima proceduralno pripombo. V vsaki normalni demokraciji obstaja
koalicija in opozicija, zato se jim zdi ideja, da se jih razreši iz odborov, ker so glasovali proti,
milo rečeno nespoštljiva. Spominja ga na dejanje otroka, ko se mu nekaj prepove, pa se
užali in gre po svoje. Ali to res sodi v občinski svet? To dejanje uničuje bistvo demokracije in
se mu zdi, kot da so v drugem sistemu. To, da posamezniki glasujejo proti predlogu, nikakor
ne more predstavljati stvarnega razloga po vsebini za razrešitev. Takšno ravnanje je v
nasprotju z načelom demokratičnega ravnanja, negiralo bi opozicijo. To bi predstavljajo
nevaren precedens za reševanje župana in koalicije in bi ob vsakokratnem glasovanju proti
lahko predlagali razrešitev člana v delavnem telesu. To predstavlja demokratičen deficit. Kar
pa je še bolj sporno, se razrešuje člane v odborih, ki sploh še niso zasedali, oz. o proračunu
sploh niso glasovali. Na sestanku z županom je svetniška skupina SDS jasno povedala, da
bodo podpirali stvari za dobro vseh, kar pa po njihovem mišljenju ne bo ustrezalo tem
normativom, bodo to jasno povedali. Tako se je tudi zgodilo, se pa mogoče ne bi zgodilo, če
bi župan upošteval svoje besede, da se bodo okrog proračunov usklajevali vodje svetniških
skupin. Očitno je vabilo prišlo s figo v žepu. Mogoče vsi podpisniki predloga niso vedeli, kaj
podpisujejo, vendar težko verjame. Ne more mimo dejstva, da so župan oz. podpisniki kar
sami odločili, kdo bo v koaliciji oz. opoziciji. Njih namreč nihče ni vprašal. Boji se, da bodo s
to odločitvijo vzeli kar dobršen del občine, tudi njihove volivce. Sredstva bodo obrnili na
drugo stran, ne tja, kar bodo oni predlagali. Obtožbe, kdo dela v korist občanov in kdo ne, so
zelo težko dosegljive. Dirigirati, kaj sodi na seje odborov, je smešno. Ali mora biti res vse
zrežirano po posameznih enotah? Ali smejo v občini, kjer delajo in ustvarjajo kruh svojim
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družinam, sploh še živeti? Prispevajo k razvoju občine s svojimi idejami in tudi z dajatvami.
Smejo sploh še dvigniti glas in povedati svoje mnenje? Očitno v tej občini ne. Zaradi
nestrinjanja z dejanji župana in koalicije obstruirajo in zapuščajo sejo občinskega sveta.
JOŽKO PREMRN je rekel, da je v Ajdovščini žalosten dan za demokracijo in politiko, ki je
padla na izpitu. Zaradi konstruktivne razprave svetnikov Nove Slovenije na skupni seji
odborov, kar jim priznava tudi župan, kjer so dali pripombe in pomisleke glede dodatnega
zadolževanja in zaposlovanja ter skepso glede prodaja deleža občine pri Primorski hranilnici
Vipava, so danes podani sklepi, da se vse člane odborov in komisij, ki jih je predlagala NSi,
razreši. To dejanje večine v občinskem svetu je neargumentirano, nerazumno in
nedemokratično. Kljub današnjemu neupravičenemu in izključevalnemu ravnanju večine, se
bodo tudi v prihodnje v NSi prizadevali za strpnost, medsebojno delovanje in skupno delo, ki
bo rodilo čim boljše odločitve za ljudi. Pri svojem delu se bodo držali treh glavnih načel:
transparentnost, učinkovitost in gospodarnost. Problemi ljudi malega človeka so jim glavna
skrb. Zato so predlagali na odborih, da je treba nameniti več sredstev za storitve starejših in
invalidov ter mladim zagotoviti možnost nakupa novih stanovanj ter komunalno opremljenih
parcel za stanovanjsko gradnjo. Vsa ta načela ima v svojem volilnem programu tudi župan.
Zato verjame, da bodo zmogli dovolj politične odgovornosti in modrosti za skupno
sodelovanje, kar je namen politike in to od nas upravičeno pričakujejo tudi ljudje, ki so jim
zaupali svoj glas. Obrazložitev 14 svetnikov za dejanje, ki je napovedano v 12 točki, ni
utemeljeno na dejstvih in nima osnove v dosedanjem ravnanju svetniške skupine NSi v
občinskem svetu, zato je neupravičeno in nedemokratično ter izražajo protest. Napoveduje
obstrukcijo današnje seje občinskega sveta. Že nekaj dni, pa tudi jutri, bodo novinarji žal
pisali o razprtijah, izključevanju in nedemokratičnem ravnanju in nezrelosti domače občinske
politike. To ni njihov namen. Trudili so se, da temu ne bi bilo tako, vendar jim ni uspelo.
Danes je žalosten dan za demokracijo, jutri bo nov dan in novo upanje.
Vsi svetniki svetniških skupine Nove Slovenije in SDS so zapustili sejo.
Prisotnih 17 svetnikov.
TADEJ BEOČANIN je rekel, da je uvodoma podal pojasnilo in predlaga, da nadaljujejo s
sejo.
K 1. točki dnevnega reda
Potrditev zapisnika konstitutivne seje ter zapisnika in poročila o izvajanju sklepov 2.
redne seje
Predsedujoči je odprl razpravo o zapisnikih in poročilu.
Ker ni želel nihče razpravljati, je predlagal glasovanje o zapisniku konstitutivne seje.
H glasovanju se je prijavilo 17 svetnikov. ZA je glasovalo
Predsedujoči je ugotovil, da je zapisnik sprejet.

17 svetnikov.

Predsedujoči je predlagal glasovanje o zapisniku 2. seje.
ZA je glasovalo 17 svetnikov. Predsedujoči je ugotovil, da je zapisnik sprejet.
Predsedujoči je predlagal še glasovanje o poročilu o izvajanju sklepov 2. seje.
ZA je glasovalo 17 svetnikov. Predsedujoči je ugotovil, da je poročilo sprejeto.
K 2. točki dnevnega reda
Informacije in pobude
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BRUNA KASTELIC je želela informacijo glede Zdravstvenega doma oz. zdravnikov splošne
medicine. Dnevno oz. tedensko se pojavljajo razpisi za mesta splošnih zdravnikov in
specialistov. Nekateri zdravniki so se upokojili, nekateri so odšli in pacienti lahko ostanejo
brez svojih zdravnikov. Prosi za pisno poročilo direktorice zdravstvenega doma ali uprave o
trenutnem stanju na tem področju. Upokojevanje ni nastalo od danes do jutri, ampak je to
stvar planiranja. Ni jim znano, kakšni so trenutni ukrepi za kratkoročno obdobje in kako bodo
reševali dolgoročno. Ali imajo strategijo tudi za naprej oz. ali je tu vprašanje kadrovanja,
štipendiranja, mogoče zagotavljanja stanovanj … Zdravnik odhaja tudi v sosednji občini.
Drugo vprašanje se nanaša na umestitev plinovoda po katastru naše občine. Vejo, da je čas
za pripombe že davno mimo. Imetniki kmetijskih zemljišč so ugotavljali, da gre plinovod po
najbolj rodovitnih zemljiščih, zato so v sosednji občini ustanovili civilno iniciativo, ki se bo
borila proti temu. Kaj se v naši občini na terenu v resnici dogaja, oz. kakšno stališče ima
občina v zvezi s tem.
TADEJ BEOČANIN je rekel, da bodo ZD zaprosili za informacije. Tudi naš ZD se srečuje s
pomanjkanjem kadra. Aktivnosti tečejo, za določene specialiste so že dolgo časa neuspešni,
da bi jih pridobili. Za enkrat z obstoječo ekipo lahko zagotavljajo najbolj nujne storitve in
urgentno službo. Okrog plinovoda – postopkom trasiranja proge so sledili. V pretežnem delu
se plinovod drži obstoječe trase ob avtocesti, v spodnjem delu pa zavije nekoliko odklonsko.
Kmetijska zemljišča v naši občini niso problematična, zato so iniciativo prepustili sosednjim
občinam, ker imajo večje probleme. Ob upoštevanju, da plinovod potrebujejo, je za našo
občino trasa ustrezna, čeprav v nekaterih delih zavije tudi na kmetijska zemljišča. So pa bili
aktivni v času javne razprave.
ANGEL VIDMAR je vprašal, kaj lahko občina naredi z vse večjo nadlogo in sicer ščurki na
Tovarniški cesti v Ajdovščini. Baje so se obrnili tudi na občino. Deratizacija poteka, vendar
niso vsi krajani (Mlinotest, Fructal). Občina verjetno ni pristojna, vendar je pristojna za neko
javno zdravje. Mogoče bi krajane usmerili, da se uskladijo glede deratizacije, ki jo je treba
večkrat izvesti. Ščurki prihajajo po kanalizacijskih ceveh in krajani prosijo, če je mogoče
karkoli narediti z občinske strani.
Na novi cesti, ki je še v gradnji, od Lokavca proti Predmeji, poteka intenzivno gospodarjenje
z gozdom - predvsem nad cesto. Gozdovi so v lasti članov agrarne skupnosti. Intenzivno
delajo od Stogovcev naprej proti Lokavščku. Takoj po izgradnji ceste so se pojavljali usadi
zemlje. Neposredno nad to obstoječo cesto so izdelane vlake, gozdarji zagotavljajo, da imajo
vsa dovoljenja. Verjetno je dovoljenje podpisal nekdo v Ljubljani, ne da bi teren videl ali kaj
vedel, kaj se lahko zgodi na tem delu ceste. Predlaga apel občine, da je treba z neko mero
odgovornosti in razsodnosti posegati v to zemljino. Plaz še ni umirjen. Prav, da to vedo in
pravilno ravnajo. Prav na tem delu je asfalt že popokan, oz. teren ni utrjen.
TADEJ BEOČANIN je rekel, da bodo zaprosili direkcijo za odgovor, oz. pregledali stvari bolj
natančno. Deratizacija se res izvaja, oz. bodo komunalo vprašali, če je možno povečati te
postopke. Lani so bili problemi severneje - C2, oz. po Hublju proti vrtcu. Očitno so bili tam
uspešni, pa so se pomaknili malo nižje. Bodo stvari celovito pregledali.
MARJAN VIDMAR je opozoril na ozko grlo levo ali desno pri Napoleonovem mostu. Tam se
dva avtomobila ne srečata. Pred časom je bila nesreča in je mislil, da bo zavarovalnica
pokrila škodo skozi zavarovanje povzročitelja, vendar zadeva stoji. Samo znak opozarja na
oviro. Opozoril bi še, da je ozko grlo tudi na desni strani. Smiselno bi bilo o zadevi razmisliti,
če bo novo naselje Strane. Nov most ima napako, saj srečanje ni možno. Kdor pripelje iz
Tevč, zapelje ½ m na levo stran cestišča. Na obeh straneh mostu sta široka pločnika in bi
lahko nekako razširili, saj ni veliko pešcev.
SUZANA KRAŠNA je vprašala, kakšne aktivnosti gasilci ob sobotah izvajajo v stavbi 3 OŠ.
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TADEJ BEOČANIN je dejal, da gre izključno za vaje. Ta objekt je trenutno priročen za vaje s
področja civilne zaščite - na gašenje notranjih požarov. Načrtuje se še nekaj vaj, drugače pa
je v letošnjem letu previdena rušitev te stavbe. Takrat bodo ruševino dali na voljo tako
gasilcem kot tudi vodnikom reševalnih psov za vaje. Če je to moteče za kogarkoli, prosi za
sporočilo, da bodo krajane predhodno obvestili, da ne bo preplaha.
SUZANA KRAŠNA je menila, da bi bilo dobro, da bi jih obvestili, da ni nepotrebnega
preplaha.
TADEJ BEOČANIN je rekel, da bodo poskrbeli. Imeli pa so tudi vajo, ko so alarmirali
prostovoljne gasilce, ki pa ne smejo vedeti, da bodo pozvani.
Ker ni želel nihče razpravljati, je predsedujoči predlagal, da preidejo na naslednjo
točko.
K 3. točki dnevnega reda
Proračun Občine Ajdovščina za leto 2019
TADEJ BEOČANIN je podal uvodno obrazložitev.
IGOR ČESNIK je povedal, da so vsi 4 odbori ter komisija za kmetijstvo obravnavali predlog
proračuna na skupni seji. Odbor za urejanje prostora, odbor za družbene zadeve in odbor za
gospodarstvo so bili mnenja, da je predlog primeren za obravnavo, zato predlagajo da ga
občinski svet sprejme. Odbor za finance in premoženjske zadeve ter kmetijska komisija sta
bila mnenja, da besedilo proračuna ni primerno za obravnavo na občinskem svetu, zato
predlagata, da se ga ne sprejme.
MITJA TRIPKOVIĆ je povedal, da svetniška skupina SD podpira proračun. V večini gre za
nadaljevanje projektov, ki zahtevajo zaključitev. Občina Ajdovščina je bila v prejšnjem
mandatu napram sosedom in širši skupnosti uspešna. Če grejo od Razdrtega do Italije, se
zida samo obrtne cone v Ajdovščini. To so nagradili naši občani na volitvah. Podpirajo začeti
program in v tem proračunu pričakujejo nadaljevanje. Bistvo je ravno v zaposlitvah. Za
lokalnega politika je najhuje dvigniti položnico komunale in koga zaposliti na občini. Njega je
prepričalo to, da bodo s tem dodatnim kadrom načrte uresničili. Občina ni kriva, da država
sprejme 300 novih zakonov. Od 1.6. bodo morali investitorji pridobivati mnenje občine za
izgradnjo individualne hiše. Najprej občan kupi zemljo, naredijo načrte, potem pa se ustavi
pri pridobitvi gradbenega dovoljenja. To je nedopustno. Zakaj zaposliti strojno elektro
inženirja; občina bo investirala 40 mio v razne nepremičnine, od tega jih bo 15 šlo za strojne
in elektro instalacije. Na oddelku delajo 4 gradbeni inženirji. Neodgovorno bi se obnašali, če
ne bi imeli zaposlenega strojnika, ki ve, kakšne popise potrebujejo. Če bi zidali doma, bi
vprašali strokovnjaka. Računalniški strokovnjak – delavnega mesta brez računalnika ni več.
Kaj se zgodi, če 40 ljudem, ki delajo na enem serverju, računalniki delajo s polovično močjo
in zunanji servis tega ne uspe zagotavljati. Ceni pogum župana, da se je odločil za te
nepopularne ukrepe in s tem zagotavlja, da bo lahko nadaljnji razvoj občine potekal v pravi
smeri.
MATJAŽ BAJEC je dejal, da bo tudi Lista Burja podprla proračun. V proračunu so zajeti
projekti in naloge, ki so se pričeli izvajati v preteklih letih in je nuja, da se nadaljujejo. Logična
posledica je, da je treba izvajalce plačati. Na sprejem proračuna so vezani tudi vsi razpisi. V
občini uspešno delujejo razne zveze, ki imajo pod svojim okriljem številna društva, ki so
vezana na proračun in imajo vključenih precej mladih. Čim prej je treba objaviti razpise, da
ne bo ogroženo delovanje društev. Zagotavljajo tudi sredstva drugim javnim zavodom. Zaradi
tega so se v svetniških skupini odločili, da bodo ta tehnični proračun podprli.
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ANGEL VIDMAR je rekel, da v imenu svetniške skupine ZZP in NSD pove, da so imeli malo
žolčne razprave in je škoda, da niso bili zraven pri pripravi, da bi poznali razloge in da bi
vedeli vse, kar vejo danes. Danes vejo, da se nekatere stvari ne bodo uresničile, čeprav so
nakazane. Dobili so zagotovila, da je to zgolj tehnična vsebina in da se bodo o podrobni
vsebini rebalansa pogovarjali. Računa, da se bodo pri rebalansu pogovarjali bolj o vsebini,
kot o kakih drugih stvareh. Prepričalo jih je tudi izničenje možnosti, da bi nekatere javne
službe ostale brez sredstev. Če vsega ne vejo, lahko pride do nesoglasja. Ko bo rebalans,
predlaga, da se usedejo, morebiti vsi, ki želijo priti zraven, da dogovorijo vsebinske zadeve.
Pomemben del so tudi investicije v krajevnih skupnostih.
SUZANA KRAŠNA je rekla (čeprav je njihova svetniška skupina (Levice, SMCja in Desusa)
na novo sestavljena), da smatrajo, da je proračun potrebno sprejeti in ga podpirajo.
Ker ni želel nihče več razpravljati, je predsedujoči predlagal glasovanje o proračunu v
I. obravnavi z vsemi priloženimi sklepi:
- Sklep o sprejetju Načrta ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Ajdovščina za leto 2019,
- Kadrovski načrt občinske uprave Občine Ajdovščina za leti 2019 in 2020,
- Sklep o določitvi delovnih mest na zaupanje,
- Sklep o oddaji javne infrastrukture v najem KSD d.o.o. za leto 2019 (vodovod, kanalizacije
in čistilne naprave,
- Sklep o ugotovitvi javnega interesa pri finančnih naložbah Občine Ajdovščina za leto 2019,
- Sklep o sprejetju programa prodaje deleža kapitalskih naložb Občine Ajdovščina za leto
2019,
- Sklep o višini enkratne denarne pomoči za novorojence v Občini Ajdovščina,
- Sklep o določitvi območja izvajanja ukrepa št. 8 »Spodbujanje novih neposrednih investicij,
opredeljen v Pravilniku o dodeljevanju proračunskih sredstev za pospeševanje razvoja
gospodarstva v Občini Ajdovščina (Ur. list RS, št. 34/2015, 93/2015, 38/2017).
H glasovanju se je prijavilo 17 svetnikov. ZA je glasovalo
Predsedujoči je ugotovil, da je proračun s sklepi v I. obravnavi sprejet.

17 svetnikov.

Ker ni bilo pripomb, je predsedujoči predlagal, da izvedejo še II. obravnavo proračuna
v enakem besedilu, kot je bil sprejet v I. obravnavi.
ZA je glasovalo 17 svetnikov. Predsedujoči je ugotovil, da je sklep

sprejet.

Ker ni želel nihče razpravljati, je predsedujoči predlagal glasovanje o proračunu v II.
obravnavi.
ZA je glasovalo 17 svetnikov. Predsedujoči je ugotovil, da je proračun v II.
obravnavi sprejet. Odlok o Proračunu Občine Ajdovščina za leto 2019 se objavi v Uradnem
listu RS.
K 4. točki dnevnega reda
Strategija upravljanja kapitalskih naložb Občine Ajdovščina
KARMEN SLOKAR je podala uvodno obrazložitev.
IGOR ČESNIK je povedal, da je bil odbor za finance mnenja, da strategija ni primerna za
obravnavo in predlaga občinskemu svetu, da sklepa ne sprejme.

6

KATJA MUŽINA je rekla, da je odbor za gospodarstvo predlagal spremembo in sicer, da se
doda nov 2. člen z vsebino: »Kapitalskih naložb ni možno prodati pod knjigovodsko
vrednostjo, razen v primeru, da o tem sklepa občinski svet.« Prejšnji 2. člen postane 3. člen.
TADEJ BEOČANIN je pojasnil, da take dopolnitve sklepa ne morejo sprejeti. Postopek
prodaje katerekoli naložbe je predpisan z zakonom in se začne z imenovanjem komisije,
sledi cenitev vrednosti. Predlaga, da se strategijo obravnava tako, kot je predlagana.
Ker ni želel nihče razpravljati, je predsedujoči predlagal
sklepu:

glasovanje o naslednjem

1. Sprejme se Strategija upravljanja kapitalskih naložb Občine Ajdovščina.
2. Ta sklep prične veljati takoj.«
H glasovanju se je prijavilo 16 svetnikov. ZA je glasovalo 16 svetnikov.
Predsedujoči je ugotovil, da je sklep sprejet.
K 5. točki dnevnega reda
Letni program izobraževanja odraslih v občini Ajdovščina za leto 2019
KATARINA AMBROŽIČ in EVA MERMOLJA sta podali uvodno obrazložitev.
SUZANA KRAŠNA je povedala, da je odbor obravnaval program in sprejel mnenje, da je
primeren za obravnavo na občinskem svetu in predlaga, da ga sprejme. Ker bo Ljudska
univerza letos praznovala 60 let, so na odboru čestitali direktorici oz. pohvalili njihovo delo.
Ker ni želel nihče več razpravljati, je predsedujoči predlagal glasovanje o naslednjem
sklepu:
»Sprejme se Letni program izobraževanja odraslih v občini Ajdovščina za leto 2019, s
katerim so določeni programi, ki se financirajo iz sredstev proračuna Občine Ajdovščina. Za
izvedbo programa se Ljudski univerzi Ajdovščina zagotovi 35.925 €.«
H glasovanju se je prijavilo 17 svetnikov. ZA je glasovalo
Predsedujoči je ugotovil, da je sklep sprejet.

17 svetnik-ov.

K 6. točki dnevnega reda
Letni program športa v občini Ajdovščina za leto 2019
ERIKA ZAVNIK je podala uvodno obrazložitev.
SUZANA KRAŠNA je povedala, da je odbor obravnaval program in so imeli precej vprašanj.
Predlagali so, da se v obrazložitvah sklepov ne uporablja tujk, ampak slovenski prevod, kar
je sedaj v gradivu že upoštevano. Sicer je odbor sprejel mnenje, da je program primeren za
obravnavo na občinskem svetu in predlaga, da ga sprejme.
ANGEL VIDMAR je dejal, da za starejše namenjajo 0,37 % ali 1.000 €, za celoten športni
program invalidov pa 1.400 €. Verjame, da so sredstva omejena. Za City games se namenja
15.000 €, za šport starejših pa 1.000 €. Namesto City games bi lahko namenili več sredstev
za skakalnico. To pripombo ima za razmislek, če je razdelitev pravilna.
TADEJ BEOČANIN je dejal, da bodo pogledali, če je smiselno kje povečevati, ker dejansko
ne morejo izpeljati programov zaradi nizkih sredstev.
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MATJAŽ BAJEC je pohvalil, da občina vsako leto nekaj več vlaga v področje športa.
Društva čakajo na sredstva, ker združujejo veliko članov. G. Angela podpira, saj je veliko
starejših v teh društvih. Športna zveza to podpira oz. je njihova želja je, da se vsako leto več
vlaga, predvsem zaradi otrok in mladih, ki so vključeni v različne športe. Pohvalil je občino,
da se bo zamenjalo vse železne gole, da ne bo več nevarnosti.
Ker ni želel nihče več razpravljati, je predsedujoči predlagal
predlaganem letnem programu športa.

glasovanje o

H glasovanju se je prijavilo 17 svetnikov. ZA je glasovalo 17 svetnik-ov.
Predsedujoči je ugotovil, da je Letni program športa v občini Ajdovščina za leto 2019
sprejet.
K 7. točki dnevnega reda
Sklep o podaljšanju veljavnosti Lokalnega programa kulture v občini Ajdovščina za
obdobje 2015-2018
KATARINA AMBROŽIČ je podala uvodno obrazložitev.
SUZANA KRAŠNA je povedala, da je odbor predlagal, da se ne uporablja tujk, ampak
slovenski prevod. Drugače je sprejel mnenje, da je sklep primeren za obravnavo na
občinskem svetu in predlaga, da ga občinski svet sprejme.
IGOR ČESNIK je vprašal, do kdaj bo veljal program.
KATARINA AMBROŽIČ je rekla, da do sprejema novega, kar je predvideno letos, in bo
veljal od 2020 - 2024.
IGOR ČESNIK je menil, da bi lahko napisali, da velja do konca 2019, in bodo novega sprejeli
novembra ali decembra. S tem bodo imeli mejo, drugače lahko obstoječi velja v nedogled.
TADEJ BEOČANIN je dejal, da se to lahko napiše. Predlog sklepa bodo korigirali.
ANGEL VIDMAR je vprašal, zakaj so materialni stroški Dvorane 1. slovenske vlade skoraj
40.000 €, investicije pa samo 9.000 €. To je kar velik znesek. Kaj vse je zajeto?
ZLATA ČIBEJ je rekla, da so spremenili način upravljanja dvorane in temu so prilagojeni
stroški – hišnik oz. zunanji sodelavec, ki je upravnik dvorane. Ta strošek je bil prej v plači
zaposlenega, sedaj se plačuje storitev.
TADEJ BEOČANIN je dejal, da je zraven še vse ostalo: voda, elektrika ...
Ker ni želel nihče več razpravljati, je predsedujoči predlagal glasovanje o naslednjem
sklepu:
»Veljavnost Lokalnega programa kulture v občini Ajdovščina za obdobje 2015-2018 se
podaljša do konca leta 2019.
Višina sredstev za sofinanciranje lokalnega programa kulture se določi s proračunom.«
H glasovanju se je prijavilo 17 svetnikov. ZA je glasovalo
Predsedujoči je ugotovil, da je sklep sprejet.

17 svetnik-ov.

K 8. točki dnevnega reda
Sklep o cenah programov Otroškega vrtca Ajdovščina
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KATARINA AMBROŽIČ je podala uvodno obrazložitev.
SUZANA KRAŠNA je povedala, da je odbor sprejel mnenje, da je sklep primeren za
obravnavo na občinskem svetu in predlaga, da ga sprejme.
Ker ni želel nihče razpravljati, je predsedujoči predlagal glasovanje o sklepu.
H glasovanju se je prijavilo 17 svetnikov. ZA je glasovalo 17 svetnik-ov.
Predsedujoči je ugotovil, da je Sklep o cenah programov Otroškega vrtca Ajdovščina
sprejet.
K 9. točki dnevnega reda
Soglasje k spremembam in dopolnitvam Statuta javnega zavoda Gasilsko reševalni
center Ajdovščina
IRENA RASPOR je podala uvodno obrazložitev.
KAZIMIR ČEBRON je povedal, da je odbor sprejel mnenje, da je soglasje primerno za
obravnavo na občinskem svetu in predlagajo, da ga sprejme.
Ker ni želel nihče več razpravljati, je predsedujoči predlagal glasovanje o naslednjem
sklepu:
»Občinski svet daje soglasje k spremembam in dopolnitvam Statuta javnega zavoda
Gasilsko reševalni center Ajdovščina, potrjenem na 14. seji sveta zavoda dne 8. 11. 2018.
H glasovanju se je prijavilo 17 svetnikov. ZA je glasovalo
Predsedujoči je ugotovil, da je sklep sprejet.

17 svetnik-ov.

K 10. točki dnevnega reda
Sklep o odvzemu javnega dobra
BARBARA REGULJ je podala uvodno obrazložitev – k.o. Vipavski Križ.
KAZIMIR ČEBRON je povedal, da je odbor sprejel pozitivno mnenje.
Ker ni želel nihče razpravljati, je predsedujoči predlagal, da glasujejo o naslednjem
sklepu:
»1. Nepremični parc. št. 2782/5 k.o. 2391 Vipavski Križ se status javnega dobra odvzame.«
H glasovanju se je prijavilo 17 svetnikov. ZA je glasovalo
Predsedujoči je ugotovil, da je sklep sprejet.

17 svetnikov.

BARBARA REGULJ je podala uvodno obrazložitev – k. o. Črniče.
KAZIMIR ČEBRON je povedal, da je odbor sprejel pozitivno mnenje.
IVAN KRAŠNA je vprašal, če so bile vprašane KS.
BARBARA REGULJ je to potrdila, saj gre za ustaljen postopek.
Ker ni želel nihče več razpravljati, je predsedujoči predlagal, da glasujejo o
naslednjem sklepu:
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»1. Nepremičninama parc. št. 1596/13 in parc. št. 1596/14, obe k.o. 2384 Črniče, se status
javnega dobra odvzame.«
ZA je glasovalo 17 svetnikov. Predsedujoči je ugotovil, da je sklep sprejet.
BARBARA REGULJ je podala uvodno obrazložitev – k. o. Šturje.
KAZIMIR ČEBRON je povedal, da je odbo sprejel pozitivno mnenje.
Ker ni želel nihče razpravljati, je predsedujoči predlagal, da glasujejo o naslednjem
sklepu:
»1. Severnemu delu nepremičnine parc. št. 1648/3 k.o. 2380 Šturje, se po predhodni
parcelaciji odvzame status javnega dobra.«
ZA je glasovalo 17 svetnikov. Predsedujoči je ugotovil, da je sklep sprejet.
BARBARA REGULJ je podala uvodno obrazložitev – k. o. Ajdovščina.
KAZIMIR ČEBRON je povedal, da je odbor sprejel pozitivno mnenje.
Ker ni želel nihče razpravljati, je predsedujoči predlagal, da glasujejo o naslednjem
sklepu:
»1. Nepremičnini parc. št. 1204/2 k.o. 2392 Ajdovščina, se odvzame status javnega dobra.«
ZA je glasovalo 17 svetnikov. Predsedujoči je ugotovil, da je sklep sprejet.
BARBARA REGULJ je podala uvodno obrazložitev – različne k. o..
KAZIMIR ČEBRON je povedal, da je odbor sprejel pozitivno mnenje.
Ker ni želel nihče razpravljati, je predsedujoči predlagal, da glasujejo o naslednjem
sklepu:
»1. Nepremičnine po priloženem seznamu pridobijo javno dobro.«
ZA je glasovalo 17 svetnikov. Predsedujoči je ugotovil, da je sklep sprejet.
K 11. točki dnevnega reda
Volitve in imenovanja
- Nadzornega odbora Občine Ajdovščina
MATJAŽ BAJEC je podal mnenje komisije.
Ker ni želel nihče razpravljati, je predsedujoči predlagal glasovanje o naslednjem
sklepu:
»1. V Nadzorni odbor Občine Ajdovščina se za obdobje mandata Občinskega sveta Občine
Ajdovščina v letih 2018 do 2022 imenujejo:
1. Tomaž Bizjak, Tovarniška cesta 3/č, 5270 Ajdovščina
2. Peter Medvešček, Gradišče 2, 5270 Ajdovščina
3. Matej Furlan, Kožmani 28, 5270 Ajdovščina
4. Divna Vidmar, Lavričeva cesta 41, 5270 Ajdovščina
5. Branka Čermelj, Bevkova ulica 12, 5270 Ajdovščina.
2. Ta sklep velja takoj.«
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H glasovanju se je prijavilo 17 svetnikov. ZA je glasovalo
Predsedujoči je ugotovil, da je sklep sprejet.

17 svetnikov.

- predstavnika lokalne skupnosti v Svet lokalnih skupnosti CSD Severna Primorska
MATJAŽ BAJEC je podal mnenje komisije.
Ker ni želel nihče več razpravljati, je predsedujoči predlagal glasovanje o naslednjem
sklepu:
1. V Svet lokalnih skupnosti Centra za socialno delo Severna Primorska se kot
predstavnico lokalne skupnosti Občine Ajdovščina imenuje:
- Katarino Ambrožič, Lavričeva cesta 49, 5270 Ajdovščina.
2. Ta sklep velja takoj.«
ZA je glasovalo 17 svetnikov. Predsedujoči je ugotovil, da je sklep sprejet.
- članov skupščine Tehnološkega parka in inkubatorja Ajdovščina d.o.o.
MATJAŽ BAJEC je podal mnenje komisije.
Ker ni želel nihče več razpravljati, je predsedujoči predlagal glasovanje o naslednjem
sklepu:
1. V skupščino Tehnološkega parka in inkubatorja Ajdovščina d.o.o., se za čas mandata
Občinskega sveta Občine Ajdovščina 2018 – 2022, imenujejo:
- Igor Žibrik, Goriška cesta 25/b, 5270 Ajdovščina, predsednik skupščine
- Mojca Remškar Planinc, Vilharjeva ulica 40, 5270 Ajdovščina, članica skupščine
- Andreja Vidmar Sukanović, Žapuže 102, 5270 Ajdovščina, članica skupščine.
2.Ta sklep velja takoj.«
ZA je glasovalo 16 svetnikov. Predsedujoči je ugotovil, da je sklep sprejet.
- pooblaščenke za zastopanje občine na skupščinah Vodovodi in kanalizacija Nova
Gorica
MATJAŽ BAJEC je podal mnenje komisije.
Ker ni želel nihče razpravljati, je predsedujoči predlagal glasovanje o naslednjem
sklepu:
»1. Občinski svet Občine Ajdovščina pooblašča Mojco Remškar Planinc, Vilharjeva
ulica 40, 5270 Ajdovščina, za zastopanje Občine Ajdovščina, na skupščinah Vodovodi in
kanalizacija Nova Gorica d.d., v obdobju mandata Občinskega sveta Občine Ajdovščina
2018 – 2022.
2. Ta sklep velja takoj.«
ZA je glasovalo 16 svetnikov. Predsedujoči je ugotovil, da je sklep sprejet.
-

pooblaščenca za zastopanje občine na skupščinah Primorska hranilnica Vipava
d.d

MATJAŽ BAJEC je podal mnenje komisije.
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Ker ni želel nihče razpravljati, je predsedujoči predlagal glasovanje o naslednjem
sklepu:
1. Občinski svet Občine Ajdovščina pooblašča Igorja Žibrika, Goriška cesta 25/b, 5270
Ajdovščina, za zastopanje Občine Ajdovščina, na skupščinah Primorske hranilnice
Vipava d.d., v obdobju mandata Občinskega sveta Občine Ajdovščina 2018 – 2022.
2. Ta sklep velja takoj.«
ZA je glasovalo 17 svetnikov. Predsedujoči je ugotovil, da je sklep sprejet.
-

pooblaščenca za zastopanje občine na skupščinah Komunalno stanovanjske
družbe d.o.o.

MATJAŽ BAJEC je podal mnenje komisije.
Ker ni želel nihče razpravljati, je predsedujoči predlagal glasovanje o naslednjem
sklepu:
1. Občinski svet Občine Ajdovščina pooblašča Jožefa Stibilja, Župančičeva 14, 5270
Ajdovščina, za zastopanje Občine Ajdovščina na skupščinah Komunalno stanovanjske
družbe d.o.o. Ajdovščina, v obdobju mandata Občinskega sveta Občine Ajdovščina
2018 – 2022.
2.Ta sklep velja takoj.«
ZA je glasovalo 17 svetnikov. Predsedujoči je ugotovil, da je sklep sprejet.
K 12. točki dnevnega reda
Razrešitve članov delovnih teles
-

Sklep o razrešitvi člana Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja

MATJAŽ BAJEC je podal mnenje komisije.
Ker ni želel nihče razpravljati, je predsedujoči predlagal glasovanje o naslednjem
sklepu:
1. Razreši se Janeza Tratnika, Col 77a, 5273 Col, člana Komisije za mandatna vprašanja,
volitve in imenovanja.
2. Ta sklep velja takoj.
H glasovanju se je prijavilo 17 svetnikov. ZA je glasovalo
Predsedujoči je ugotovil, da je sklep sprejet.
-

14 svetnikov.

Sklep o razrešitvi člana Odbora za finance in premoženjske zadeve

MATJAŽ BAJEC je podal mnenje komisije.
Ker ni želel nihče razpravljati, je predsedujoči predlagal glasovanje o naslednjem
sklepu:
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1.
Razreši se Bojana Mikuša, Budanje 12/b, 5271 Vipava, člana Odbora za finance in
premoženjske zadeve.
2.
Ta sklep velja takoj.
ZA je glasovalo 14 svetnikov. Predsedujoči je ugotovil, da je sklep sprejet.
-

Sklep o razrešitvi člana Odbora za finance in premoženjske zadeve

MATJAŽ BAJEC je podal mnenje komisije.
Ker ni želel nihče razpravljati, je predsedujoči predlagal glasovanje o naslednjem
sklepu:
1.
Razreši se Jožka Premrna, Ulica Vena Pilona 55, 5270 Ajdovščina, člana Odbora za finance
in premoženjske zadeve.
2.
Ta sklep velja takoj.
ZA je glasovalo 14 svetnikov. Predsedujoči je ugotovil, da je sklep sprejet.
-

Sklep o razrešitvi predsednika Odbora za gospodarstvo in gospodarske javne
službe

MATJAŽ BAJEC je podal mnenje komisije.
Ker ni želel nihče razpravljati, je predsedujoči predlagal glasovanje o naslednjem
sklepu:
1.
Razreši se Alojzija Klemenčiča, Stomaž 11/c, 5263 Dobravlje, predsednika Odbora za
gospodarstvo in gospodarske javne službe.
2.
Ta sklep velja takoj.
ZA je glasovalo 14 svetnikov. Predsedujoči je ugotovil, da je sklep sprejet.
-

Sklep o razrešitvi članice Odbora za gospodarstvo in gospodarske javne službe

MATJAŽ BAJEC je podal mnenje komisije.
Ker ni želel nihče razpravljati, je predsedujoči predlagal glasovanje o naslednjem
sklepu:
1.
Razreši se Nadjo Ušaj Pregeljc, Slejkoti 5, 5270 Ajdovščina, članico Odbora za gospodarstvo
in gospodarske javne službe.
2.
Ta sklep velja takoj.
ZA je glasovalo 14 svetnikov. Predsedujoči je ugotovil, da je sklep sprejet.
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-

Sklep o razrešitvi člana Odbora za urejanje prostora in varstvo okolja ter
predsednika Komisije za vloge in pobude občanov

MATJAŽ BAJEC je podal mnenje komisije.
Ker ni želel nihče razpravljati, je predsedujoči predlagal glasovanje o naslednjem
sklepu:
1.
Razreši se Miho Kaplja, Dobravlje 100, 5263 Dobravlje, kot člana Odbora za urejanje
prostora in varstvo okolja ter kot predsednika Komisije za vloge in pobude občanov.
2.
Ta sklep velja takoj.
ZA je glasovalo 14 svetnikov. Predsedujoči je ugotovil, da je sklep sprejet.
-

Sklep o razrešitvi člana Komisije za kmetijstvo

MATJAŽ BAJEC je podal mnenje komisije.
Ker ni želel nihče razpravljati, je predsedujoči predlagal glasovanje o naslednjem
sklepu:
1.
Razreši se Adama Rasporja, Dolga Poljana 70, 5271 Vipava, člana Komisije za kmetijstvo.
2.
Ta sklep velja takoj.
ZA je glasovalo 14 svetnikov. Predsedujoči je ugotovil, da je sklep sprejet.
-

Sklep o razrešitvi člana Komisije za kmetijstvo

MATJAŽ BAJEC je podal mnenje komisije.
Ker ni želel nihče razpravljati, je predsedujoči predlagal glasovanje o naslednjem
sklepu:
1.
Razreši se Radovana Štora, Velike Žablje 45, 5263 Dobravlje, člana Komisije za kmetijstvo.
2.
Ta sklep velja takoj.
ZA je glasovalo 14 svetnikov. Predsedujoči je ugotovil, da je sklep sprejet.
-

Sklep o razrešitvi člana Odbora za družbene zadeve

MATJAŽ BAJEC je podal mnenje komisije.
Ker ni želel nihče razpravljati, je predsedujoči predlagal glasovanje o naslednjem
sklepu:
1.
Razreši se Dejana Škvarča, Dolga Poljana 1, 5271 Vipava, člana Odbora za družbene
zadeve.
2.
Ta sklep velja takoj.
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ZA je glasovalo 14 svetnikov. Predsedujoči je ugotovil, da je sklep sprejet.
-

Sklep o razrešitvi člana Statutarno pravne komisije

MATJAŽ BAJEC je podal mnenje komisije.
Ker ni želel nihče razpravljati, je predsedujoči predlagal glasovanje o naslednjem
sklepu:
1.
Razreši se Davida Korena, Gradišče 49, 5270 Ajdovščina, člana Statutarno pravne komisije.
2.
Ta sklep velja takoj.
ZA je glasovalo 14 svetnikov. Predsedujoči je ugotovil, da je sklep sprejet.
-

Sklep o razrešitvi člana Statutarno pravne komisije

MATJAŽ BAJEC je podal mnenje komisije.
Ker ni želel nihče razpravljati, je predsedujoči predlagal glasovanje o naslednjem
sklepu:
1.
Razreši se Dragotina Štoklja, Velike Žablje 37/c, 5263 Dobravlje, člana Statutarno pravne
komisije.
2.
Ta sklep velja takoj.
ZA je glasovalo 14 svetnikov. Predsedujoči je ugotovil, da je sklep sprejet.
Ker ni bilo več razprave, je predsedujoči predlagal, da zaključijo sejo.
Napovedal je izredno sejo za imenovanje odborov, vendar je ta odvisna od usklajevanja in
tega, kako bo komisija peljala postopek. Redna seja pa bo, kot je bila napovedana, 7. 3.
2019.
Seja je bila zaključena ob 17.20 uri.
ZAPISNIČARKA:
Mojca FERJANČIČ, l.r.

PREDSEDUJOČI:
Tadej BEOČANIN, l. r.
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OBČINA AJDOVŠČINA
Občinska uprava
POROČILO O IZVAJANJU SKLEPOV 3. REDNE SEJE Z DNE 31.1. 2019
1. Proračun Občine Ajdovščina za leto 2019
Občinski svet je sprejel Proračun za leto 2019 po skrajšanem postopku. Odlok o proračunu
Občine Ajdovščina za leto 2019 je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 7/2019. Hkrati s
proračunom je občinski svet sprejel:
- Sklep o sprejetju Načrta ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Ajdovščina za leto 2019,
- Kadrovski načrt občinske uprave Občine Ajdovščina za leti 2019 in 2020,
- Sklep o določitvi delovnih mest na zaupanje,
- Sklep o oddaji javne infrastrukture v najem KSD d.o.o. za leto 2019 (vodovod, kanalizacije in
čistilne naprave,
- Sklep o ugotovitvi javnega interesa pri finančnih naložbah Občine Ajdovščina za leto 2019,
- Sklep o sprejetju programa prodaje deleža kapitalskih naložb Občine Ajdovščina za leto 2019,
- Sklep o višini enkratne denarne pomoči za novorojence v Občini Ajdovščina,
- Sklep o določitvi območja izvajanja ukrepa št. 8 »Spodbujanje novih neposrednih investicij »,
opredeljen v Pravilniku o dodeljevanju proračunskih sredstev za pospeševanje razvoja
gospodarstva v Občini Ajdovščina (Ur. list RS, št. 34/2015, 93/2015, 38/2017).
2. Strategija upravljanja kapitalskih naložb Občine Ajdovščina
Občinski svet je sprejel Sklep o sprejetju Strategija upravljanja kapitalskih naložb Občine
Ajdovščina. Nova strategija upravljanja kapitalskih naložb Občine Ajdovščina je nadomestila
strategijo sprejeto leta 2017.
3. Letni program izobraževanja odraslih v občini Ajdovščina za leto 2019
Občinski svet je s Sklepom sprejel Letni program izobraževanja odraslih v občini Ajdovščina
za leto 2019.
4. Letni program športa v občini Ajdovščina za leto 2019
Občinski svet je s Sklepom sprejel Letni program športa v občini Ajdovščina za leto 2019.
5. Sklep o podaljšanju veljavnosti Lokalnega programa kulture v občini Ajdovščina za
obdobje 2015-2018
Občinski svet je sprejel Sklep o podaljšanju veljavnosti Lokalnega programa kulture v občini
Ajdovščina za obdobje 2015-2018.
6. Sklep o cenah programov Otroškega vrtca Ajdovščina
Občinski svet je sprejel Sklep o cenah programov Otroškega vrtca Ajdovščina. Sklep je pričel
veljati 1.3.2019.
7. Soglasje k spremembam in dopolnitvam Statuta javnega zavoda Gasilsko reševalni
center Ajdovščina
Občinski svet je sprejel Soglasje k spremembam in dopolnitvam Statuta javnega zavoda
Gasilsko reševalni center Ajdovščina, potrjenem na 14. seji sveta zavoda dne 18.11.2018.
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8. Sklepi o odvzemu in pridobitvi statusa javnega dobra
Občinski svet je sprejel Sklepe o odvzemu statusa javno dobro na naslednjih nepremičninah:
- Nepremičnini parc. št. 1204/2 k.o. 2392 Ajdovščina;
- Nepremičninah parc. št. 1596/13 in parc. št. 1596/14, obe k.o. 2384 Črniče;
- Severnemu delu nepremičnine parc. št. 1648/3 k.o. 2380 Šturje, po predhodni parcelaciji;
- Nepremičnini parc. št. 2782/5 k.o. 2391 Vipavski Križ.
Občinski svet je sprejel sklep, da pridobijo status javno dobro naslednje nepremičnine:
parc. št.

k.o.

parc. št.

k.o.

26/2

Vipavski Križ

362/14

Dobravlje

27/6

Vipavski Križ

362/16

Dobravlje

503/2

Kovk

361/4

Dobravlje

370/8

Otlica

1593/2

Ustje

3929/215

Šmarje

556/21

Lokavec

1820/11

Budanje

2568/2

Lokavec

1391/8

Lokavec

32/4

Vipavski Križ

1607/4

Brje

1220/66

Planina

1602/7

Brje

1421/112

Planina

1647/7

Vipavski Križ

1421/75

Planina

1/14

Skrilje

1421/79

Planina

232/17

Šturje

1220/51

Planina

4/13

Skrilje

1408/2

Planina

1/16

Skrilje

419/5

Višnje

1279/2

Stomaž

560/3

Višnje

1277/5

Stomaž

462/3

Višnje

1277/7

Stomaž

1725/6

Vipavski Križ

50/2

Stomaž

652/3

Ajdovščina

1158/3

Planina

69/7

Šturje

1158/2

Planina

62/13

Šturje

370/11

Dol‐Otlica

1748/11

Budanje

361/4

Dobravlje

1748/9

Budanje

331/2

Višnje

1748/7

Budanje

819/9

Ajdovščina

4/11

Skrilje

484/4

Kovk

369/1

Dol‐Otlica

491/2

Kovk

1089/21

Lokavec

498/2

Kovk

2319/4

Budanje

2/2

Ajdovščina
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9. Volitve in imenovanja
Občinski svet je sprejel:
- Sklep o imenovanju Nadzornega odbora Občine Ajdovščina;
- Sklep o imenovanju pooblaščenca za zastopanje občine na skupščinah Vodovodi in
kanalizacija Nova Gorica d.d.;
- Sklep o imenovanju pooblaščenca za zastopanje občine na skupščinah Primorska hranilnica
Vipava d.d.;
- Sklep o imenovanju pooblaščenca za zastopanje občine na skupščinah Komunalno
stanovanjske družbe d.o.o. Ajdovščina;
- Sklep o imenovanju predstavnika lokalne skupnosti v Svet lokalnih skupnosti CSD Severna
Primorska;
- Sklep o imenovanju članov skupščine Tehnološkega parka in inkubatorja Ajdovščina d.o.o.
10. Razrešitve članov delovnih teles Občinskega sveta Občine Ajdovščina
Občinski svet je sprejel:
- Sklep o razrešitvi člana Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja;
- Sklep o razrešitvi člana Odbora za finance in premoženjske zadeve - 1;
- Sklep o razrešitvi člana Odbora za finance in premoženjske zadeve - 2;
- Sklep o razrešitvi predsednika Odbora gospodarstvo in gospodarske javne službe;
- Sklep o razrešitvi članice Odbora gospodarstvo in gospodarske javne službe;
- Sklep o razrešitvi člana Odbora za urejanje prostora in varstvo okolja ter predsednika
Komisije za vloge in pobude občanov;
- Sklep o razrešitvi člana Komisije za kmetijstvo -1;
- Sklep o razrešitvi člana Komisije za kmetijstvo - 2;
- Sklep o razrešitvi člana Odbora za družbene zadeve;
- Sklep o razrešitvi člana Statutarno pravne komisije -1;
- Sklep o razrešitvi člana Statutarno pravne komisije -2.
Ajdovščina; 22. 2. 2019
Direktorica občinske uprave
Mojca Remškar Planinc, l. r.
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