OBČINA AJDOVŠČINA
Občinski svet
SKRAJŠANI ZAPISNIK
1. redne seje Občinskega sveta Občine Ajdovščina, ki je bila 6. decembra 2018, s pričetkom
ob 15.30, v sejni sobi občinske uprave, Cesta 5. maja 6/a.
Sejo je najprej vodil najstarejši svetnik Zvonko VIDMAR, nato TADEJ BEOČANIN, župan
Občine Ajdovščina.
PRISOTNI ČLANI SVETA:
od 26 članov prisotnih
26 članov
OSTALI PRISOTNI:
Mojca R. PLANINC, občinska uprava
Janez FURLAN, občinska uprava
Karmen SLOKAR, občinska uprava
Irena RASPOR, občinska uprava
Katarina AMBROŽIČ, občinska uprava
Alenka Č. KOBOL, občinska uprava
Zlata ČIBEJ, občinska uprava
Andreja V. SUKANOVIĆ, občinska uprava
Edvard PELICON, občinska uprava
Erika ZAVNIK, občinska uprava
Alenka TRATNIK, Primorske novice
Karin ZORN, RTV Slovenija
Rosana RIJAVEC, STA
člani OVK : Lea Chiabai, David Marc, Mojmir Potrata, Veronika L. Mihelčič, Vili Vrtovec
Predsedujoči je najprej pozdravil prisotne in imel kratek nagovor, v katerem je čestital
izvoljenim svetnikom in županu, ter se volilni komisiji, občinski upravi ter volilnim odborom
zahvalil za korektno opravljeno delo. Predlagal je, da sejo izvedejo po naslednjem
DNEVNEM REDU:
1. Ugotovitev števila navzočih novoizvoljenih članov občinskega sveta
2. Seznanitev s Poročilom Občinske volilne komisije Občine Ajdovščina o izidu volitev v
občinski svet in o izidu volitev župana
3. Imenovanje mandatne komisije za pregled potrdil o izvolitvi za člane občinskega
sveta in za župana, za pregled vsebine in upravičenosti prispelih pritožb ter za
pripravo predloga potrditve mandatov članov občinskega sveta in ugotovitve izvolitve
župana,
4. Poročilo mandatne komisije v zvezi z mandati članov občinskega sveta in potrditev
mandatov članov občinskega sveta
5. Poročilo mandatne komisije v zvezi z mandatom župana in ugotovitev izvolitve
župana
6. Slovesna izjava župana in pozdravni nagovor
7. Imenovanje komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja.
K 1. točki dnevnega reda
Ugotovitev števila navzočih novoizvoljenih članov občinskega sveta
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ZVONKO VIDMAR je rekel, da občinski svet o dnevnem redu 1. seje ne razpravlja in ne
glasuje, zato pričenjajo s 1. točko dnevnega reda.
Na podlagi Poročila o prisotnosti in istovetnosti župana in članov občinskega sveta
ugotavlja, da je prisotnih vseh 26 članov občinskega sveta, prisoten je tudi izvoljeni župan.
K 2. točki dnevnega reda
Seznanitev s Poročilom Občinske volilne komisije Občine Ajdovščina o izidu volitev v
občinski svet in o izidu volitev župana
ZVONKO VIDMAR je prosil predsednico Občinske volilne komisije, da poda poročilo.
LEA CHIABAI je podala uvodno poročilo, v katerem je izpostavila, da so volitve potekale
brez pretresov oz. vloženih pravnih sredstev zoper odločitve. Veliko dela so imeli z
oblikovanje volilnih odborov.
Ker ni želel nihče razpravljati, je predsedujoči predlagal, da predsednica poda še
zaključne misli glede izpeljanih volitev.
LEA CHIABAI je povedala, da so kot komisija zaznali, da je bila volilna udeležba nekoliko
večja, kar si lahko štejejo kot velik plus. Veliko je bilo tudi oddanih preferenčnih glasov, kar
pomeni, da volivci dobro razumejo sistem. Zaznali pa so zelo veliko število neveljavnih
glasovnic pri krajevnih skupnostih – oddane so bile popolnoma prazne glasovnice. Verjetno
bodo morali svetniki v času mandata razmisliti tudi o tem problemu.
MOJCA R. PLANINC je podala pojasnila o uporabi glasovalnih naprav.
Ker ni želel nihče razpravljati, je predsedujoči predlagal glasovanje o naslednjem
sklepu:
“Občinski svet Občine Ajdovščina se je seznanil s poročilom Občinske volilne komisije
Občine Ajdovščina o izidu rednih volitev za Občinski svet Občine Ajdovščina in za župana
Občine Ajdovščina, ki so bile 18. 11. 2018.«
H glasovanju se je prijavilo 26 svetnikov. ZA je glasovalo
Predsedujoči je ugotovil, da je sklep sprejet.

26 svetnikov.

K 3. točki dnevnega reda
Imenovanje mandatne komisije za pregled potrdil o izvolitvi za člane občinskega sveta
in za župana, za pregled vsebine in upravičenosti prispelih pritožb ter za pripravo
predloga potrditve mandatov članov občinskega sveta in ugotovitve izvolitve župana
MOJCA R. PLANINC je podala obrazložitev v zvezi z imenovanjem mandatne komisije.
ZVONKO VIDMAR je prosil člane sveta, da vložijo svoje predloge (liste kandidatov) in
vprašal, ali je potrebno prekiniti sejo zaradi priprave predlogov.
NINA ŠTRANCAR je povedala, da so predlog že pripravili. Predlagatelj Nina Štrancar, Miha
Kapelj in Suzana Krašna predlagajo naslednjo mandatno komisijo:
1. Matjaž Bajec, predsednik
2. Ljubomir Vidrih, član
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3. Uroš Štor, član
4. Jurko Pergar, član
5. Janez Tratnik, član.
Predsedujoči je vprašal, ali želi še kdo vložiti predlog oz. ali je potrebno narediti
prekinitev. (Ne.) Ugotovil je, da je vložena 1 lista z imenom »mandatna komisija«.
Ker ni želel nihče razpravljati, je predsedujoči predlagal glasovanje o listi z imenom
»mandatna komisija«.
H glasovanju se je prijavilo 26 svetnikov. ZA je glasovalo 26 svetnikov.
Predsedujoči je ugotovil, da je lista sprejeta.
Ker ni želel nihče razpravljati, je predsedujoči predlagal glasovanje o naslednjem
sklepu:
1.
V mandatno komisijo za pregled prispelih pritožb, pripravo predloga potrditve mandatov
članov občinskega sveta in ugotovitve izvolitve župana, se imenujejo:
Matjaž Bajec, Col 3 b, 5273 Col, predsednik
Ljubomir Vidrih, Cebeja ulica 32 a, 5270 Ajdovščina, član
Uroš Štor, Cesta 61, 5270 Ajdovščina, član
Jurko Pergar, Lokavec 158 a, 5270 Ajdovščina, član
Janez Tratnik, Col 77 a, 5273 Col, član.
Komisija ima naslednje naloge:
- poda občinskemu svetu poročilo o pregledu potrdil o izvolitvi za člane občinskega
sveta in za župana ter o vsebini in upravičenosti morebitnih pritožb,
- predlaga občinskemu svetu odločitve o posameznih pritožbah,
- predlaga občinskemu svetu odločitev o potrditvi mandatov članov sveta,
- predlaga občinskemu svetu odločitev o ugotovitvi izvolitve župana.
2. Ta sklep velja takoj.
ZA je glasovalo 26 svetnikov. Predsedujoči je ugotovil, da je sklep sprejet.
K 4. točki dnevnega reda
Poročilo mandatne komisije v zvezi z mandati članov občinskega sveta in potrditev
mandatov članov občinskega sveta
ZVONKO VIDMAR je prosil mandatno komisijo, da pripravi poročilo za to točko. Sejo je
zaradi zasedanja mandatne komisije prekinil za 15 minut.
Po vrnitvi komisije se je nadaljevalo s sejo.
ZVONKO VIDMAR je prosil predsednika mandatne komisije, da poda poročilo v zvezi z
mandati članov občinskega sveta in potrditvijo teh mandatov.
MATJAŽ BAJEC je povedal, da je mandatna komisija pregledala potrdila o izvolitvi članov
občinskega sveta z dne 22. 11., poročilo OVK o izidu rednih volitev za občinski svet z dne
18. 11. in 22. 11., ter poročilo o ugotavljanju prisotnosti in istovetnosti članov z dne 6. 12.
2018. Ugotovila je, da na občinski svet ni bila dana nobena pritožba zoper odločitev občinske
volilne komisije, zato predlaga občinskemu svetu, da potrdi mandate izvoljenih članov
občinskega sveta.
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Ker ni želel nihče razpravljati, je predsedujoči predlagal glasovanje o naslednjem
sklepu:
1.
» Potrdijo se mandati izvoljenih članov Občinskega sveta Občine Ajdovščina:
1. Ljubomir Vidrih, Cebejeva ulica 32/a, 5270 Ajdovščina
2. Zvonko Vidmar, Žapuže 102, 5270 Ajdovščina
3. Mitja Tripković, Na Livadi 8, 5270 Ajdovščina
4. Valter Polanc, Predmeja 115/a, 5270 Ajdovščina
5. Andreja Škvarč, Skrilje 69, 5263 Dobravlje
6. Kazimir Čebron, Brje 62, 5263 Dobravlje
7. David Koren, Gradišče 49, 5270 Ajdovščina
8. Dejan Škvarč, Dolga Poljana 1, 5271 Vipava
9. Bojan Mikuš, Budanje 12/b, 5271 Vipava
10. Janez Tratnik, Col 77/a, 5273 Col
11. Alojzij Klemenčič, Stomaž 11/c, 5263 Dobravlje
12. Miha Kapelj, Dobravlje 100, 5263 Dobravlje
13. Ivan Krašna, Budanje 127/a, 5271 Vipava
14. Matjaž Bajec, Col 3/b, 5273 Col,
15. Igor Česnik, Plače 24/a, 5270 Ajdovščina
16. Bruna Kastelic, Črniče 79/e, 5262 Črniče
17. Katja Mužina, Selo 76/a, 5262 Črniče
18. Jožko Premrn, Ulica Vena Pilona 55, 5270 Ajdovščina
19. Adam Raspor, Dolga Poljana 70, 5271 Vipava
20. Dragotin Štokelj, Velike Žablje 37/c, 5263 Dobravlje
21. Angel Vidmar, Lokavec 135/d, 5270 Ajdovščina
22. Uroš Štor, Cesta 61, 5270 Ajdovščina
23. Jurko Pergar, Lokavec 158/a, 5270 Ajdovščina
24. Marjan Vidmar, Ustje 42, 5270 Ajdovščina
25. Suzana Krašna, Ulica Quiliano 5, 5270 Ajdovščina
26. Nina Štrancar, Tovarniška cesta 3/č, 5270 Ajdovščina.
2. Ta sklep velja takoj.«
H glasovanju se je prijavilo 26 svetnikov. ZA je glasovalo 26 svetnikov.
Predsedujoči je ugotovil, da je sklep sprejet.
K 5. točki dnevnega reda
Poročilo mandatne komisije v zvezi z mandatom župana in ugotovitev izvolitve župana
ZVONKO VIDMAR je rekel, da komisija tej točki samo še poda poročilo, če je gradivo
pregledala in pripravila poročilo že pri 4. točki.
MATJAŽ BAJEC je povedal, da je mandatna komisija pregledala poročilo občinske volilne
komisije o izidu volitev za župana z dne 18. 11. in 22. 11., potrdilo o izvolitvi župana z dne 22. 11.
ter poročilo o ugotavljanju prisotnosti in istovetnosti župana z dne 6. 12. 2018. Komisija ugotavlja,
da na občinski svet ni bila dana nobena pritožba zoper odločitev občinske volilne komisije, zato
predlaga občinskemu svetu, da ugotovi mandat župana.
Ker ni želel nihče več razpravljati, je predsedujoči predlagal glasovanje o naslednjem
sklepu:
1. Občinski svet Občine Ajdovščina je na podlagi potrdila Občinske volilne komisije Občine
Ajdovščina o izvolitvi župana z dne 22. 11. 2018 ugotovil, da na mandat župana ni bilo
pritožb drugih kandidatov ali predstavnikov kandidatur za župana.
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2. Občinski svet Občine Ajdovščina je ugotovil, da je Tadej BEOČANIN, Goriška cesta 23 b,
5270 Ajdovščina izvoljen za župana in nastopi mandat župana.
3. Ta sklep velja takoj.
H glasovanju se je prijavilo 26 svetnikov. ZA je glasovalo 26 svetnik-ov.
Predsedujoči je ugotovil, da je sklep sprejet.
K 6. točki dnevnega reda
Slovesna izjava župana in pozdravni nagovor
ZVONKO VIDMAR je čestital županu in mu predal vodenje seje.
TADEJ BEOČANIN je pozdravil člane občinskega sveta in ostale, se zahvalil za zaupanje,
ter podal slovesno izjavo: »Izjavljam, da bom svojo funkcijo opravljal po ustavi in zakonih,
vestno in odgovorno, v dobrobit občine in občanov občine Ajdovščina.«.
Povedal je, da bodo tudi v tem mandatu pred številnimi izzivi in težavami, s katerimi se bodo
morali dnevno soočati. Verjame, da bodo uspeli vzdrževati konstruktivni dialog in uspešno
sodelovanje z vsemi izvoljenimi svetnicami in svetniki. Volivci so jim dali jasno nalogo, da s
skupnimi močmi peljejo občino po poti razvoja. Ključne naloge so podpora gospodarstvu
(kamor sodi tudi turizem in kmetijstvo) ter pomoč ljudem. Izpostavil je še vlaganje v področje
družbene infrastrukture, programe vseh zavodov oz. organizacij ter reševanje stanovanjske
problematike. Kot svetniki morajo skrbeti za skladen razvoj občine (urbanizacija mesta ter
razvoj podeželja).
Občinski svet je seznanil s svojo odločitvijo, da bo funkcijo opravljal poklicno, ter da za
podžupana imenuje Mitja Tripkovića za področje družbenih dejavnosti, ki ga bo tudi
nadomeščal v primeru njegove odsotnosti ter Ivana Krašno za področje gospodarstva.
K 7. točki dnevnega reda
Imenovanje komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja
TADEJ BEOČANIN je pozval člane sveta, da vložijo svoje predloge (liste kandidatov) in
vprašal, ali naj se seja prekine zaradi priprave predlogov.
NINA ŠTRANCAR je povedala, da so predlog že pripravili. Predlagatelj Nina Štrancar, Miha
Kapelj in Suzana Krašna predlagajo naslednjo sestavo Komisije za mandatna vprašanja,
volitve in imenovanja: Matjaž Bajec, predsednik; Ljubomir Vidrih, član; Uroš Štor, član; Jurko
Pergar, član in Janez Tratnik, član.
Predsedujoči je vprašal, ali želi še kdo vložiti predlog oz. ali je potrebno narediti
prekinitev. (Ne.) Ugotovil je, da je vložena 1 lista.
Ker ni želel nihče razpravljati, je predsedujoči predlagal, da glasujejo o naslednjem
sklepu:

1.

V Komisijo za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja Občinskega sveta Občine
Ajdovščina se imenujejo:
1. Matjaž Bajec, Col 3 b, 5273 Col, predsednik
2. Ljubomir Vidrih, Cebeja ulica 32 a, 5270 Ajdovščina, član
3. Uroš Štor, Cesta 61, 5270 Ajdovščina, član
4. Jurko Pergar, Lokavec 158 a, 5270 Ajdovščina, član
5. Janez Tratnik, Col 77 a, 5273 Col, član.
2.
Ta sklep velja takoj.«
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H glasovanju se je prijavilo 26 svetnikov. ZA je glasovalo 26 svetnikov.
Predsedujoči je ugotovil, da je sklep sprejet.

MOJCA R. PLANINC je povedala, da je v teku javno naročilo za nakup prenosnih
računalnikov, ki jih bodo prejeli kot občinski svetniki. Občina je prejela 4 ponudbe, vendar
postopek še ni zaključen in bodo računalnike praviloma prejeli v januarju. Svetniki so dobili
dve obvestili o obdelavi osebnih podatkov v zvezi s plačilom sejnin in snemanjem sej, ki sta
zajeti v Pravilniku o varstvu osebnih podatkov občine Ajdovščina. Če ima kdo kako
vprašanje, ga lahko naslovi nanjo, oz. bodo tudi ta pravilnik uvrstili na strežnik. Glede
omejitev poslovanja bodo jutri prejeli obvestilo na elektronski naslov z vsemi navodili in
kontaktnimi osebami. Prejeli so tudi priročnik za občinske funkcionarje. Prosila je, da
izpolnijo obrazec z osebnimi podatki, ki ga lahko vrnejo že danes oz. čim prej.
Ker ni bilo več razprave, je predsedujoči predlagal, da zaključijo sejo. V avli bi naredili še
skupno fotografijo.
Seja je bila zaključena ob 17. uri.
ZAPISNIČARKA:
Mojca FERJANČIČ

PREDSEDUJOČI:
Zvonko VIDMAR
Tadej BEOČANIN

6

