OBČINA AJDOVŠČINA
Občinski svet
SKRAJŠANI ZAPISNIK
1. redne seje Občinskega sveta Občine Ajdovščina, ki je bila 3. novembra 2014, ob 15.30 uri, v
sejni sobi občinske uprave, Cesta 5. maja 6/a.
Sejo je do 5. točke vodil Anton KREŠEVEC, najstarejši svetnik, nato pa TADEJ BEOČANIN,
novoizvoljeni župan Občine Ajdovščina.
PRISOTNI ČLANI SVETA:
od 26 članov prisotnih 26 članov
OSTALI PRISOTNI:
- Alenka Č. KOBOL, občinska uprava
- Karmen SLOKAR, občinska uprava
- Zlata ČIBEJ, občinska uprava
- Gordana KRKOČ, občinska uprava
- Janez FURLAN, občinska uprava
- Irena RASPOR, občinska uprava
- Sandra HAIN, občinska uprava
- Alenka TRATNIK, Primorske novice
- Rosana RIJAVEC, STA
- Karin ZORN, Radio Koper
- Marko Gregorc, Regionalgoriška
- Grozdan ŠINIGOJ, Občinska volilna komisija
- Boža Ferfolja, Občinska volilna komisija
- Mojmir Potrata, Občinska volilna komisija
- Valter Pirjevec, Občinska volilna komisija
- Viljem Vrtovec, Občinska volilna komisija
V uvodu seje je Janez Furlan podal osnovne podatke in navodila za uporabo mikrofonov, glasovalnih
kartic oz. kako poteka seja.
K 1. točki dnevnega reda
Ugotovitev števila navzočih novoizvoljenih članov občinskega sveta
ANTON KREŠEVEC je najprej pozdravil vse prisotne. Od 26 svetnikov je prisotnih vseh 26
novoizvoljenih svetnikov in novoizvoljeni župan.
Predlagal je, da preidejo na dnevni red. Dnevni red je tak, kot so ga dobili z gradivom. O njem se ne
glasuje, niti ne razpravlja.
DNEVNI RED:
1. Ugotovitev števila navzočih novoizvoljenih članov občinskega sveta;
2. Poročilo Občinske volilne komisije Občine Ajdovščina o izidu volitev v občinski svet in izidu
volitev župana;
3. Imenovanje začasne Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja;
4. Poročilo začasne Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja in potrditev
mandatov članov občinskega sveta;
5. Poročilo začasne Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja in potrditev mandata
župana;
6. Slovesna izjava župana in pozdravni nagovor;
7. Imenovanje komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja.

K 2. točki dnevnega reda
Poročilo Občinske volilne komisije Občine Ajdovščina o izidu volitev v občinski svet in
izidu volitev župana
Predsedujoči je prosil predsednika Občinske volilne komisije, da poda poročilo.
GROZDAN ŠINIGOJ je podal uvodno obrazložitev. Kot predsednik je pohvalil delo komisije,
volilnih odborov in občinskih strokovnih služb.
ANTON KREŠEVEC je vprašal, če je kako vprašanje. Ker ni bilo razprave je predlagal, da
sprejmejo naslednji sklep.:
»Občinski svet se je seznanil s poročilom Občinske volilne komisije o izidu rednih volitev v
Občinski svet Občine Ajdovščina in za župana Občine Ajdovščina, ki so bile dne 5.10. 2014 in
19.10.2014.«
H glasovanju se je prijavilo 26 svetnikov. ZA je glasovalo 26 svetnikov. Predsedujoči je
ugotovil, da je predlagani sklep sprejet.
K 3. točki dnevnega reda
Imenovanje začasne Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja
ANTON KREŠEVEC je pojasnil, da ima začasna komisija 5 članov, izmed katerih se imenuje
predsednika, vsi morajo biti člani občinskega sveta. Komisija ima sledeče 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 potrditev mandatov članov sveta in predlaga občinskemu svetu
ugotovitev izvolitve župana. Prosil je za predloge. Glasovali bodo o posameznem predlogu glede na
vrstni red predlaganja.
JORDAN POLANC je za začasno komisijo za mandatna vprašanja v imenu občinskih svetnikov
Jordana Polanca, Andraža Mavriča in Matjaža Bajca predlagal naslednjo kandidatno listo: Jordan
Polanc – predsednik, Janez Tratnik, Andraž Mavrič, Mateja Jerkič in Matjaž Bajec – člani.
ANTON KREŠEVEC je vprašal, če je še kak drug predlog ali pripomba? (Ne.)
VILKO BRUS je za člana predlagal Angela Vidmarja.
ANTON KREŠEVEC je rekel, da mora biti oblikovana celotna lista, ki jo morajo predlagati 3 svetniki.
ANGEL VIDMAR je dejal, da mu ne gre v račun, da predlagajo sami sebe.
ANTON KREŠEVEC je rekel, da glede na zakonodajo ni nobenega problema, ker ima vsak pravico
predlagati. Prosil je še za mnenje strokovno službo.
ZLATA ČIBEJ je povedala, da lahko kandidat predlaga samega sebe. V tem ni nič spornega.
Ker ni bilo drugega predloga, je predsedujoči predlagal, da preidejo k glasovanju.
JANEZ FURLAN je pojasnil, da bodo pri tej točki glasovali o dveh sklepih, najprej o kandidatni listi,
potem še o ugotovitvenem sklepu, da je komisija imenovana.
Predsedujoči je predlagal, da najprej glasujejo o sledečem sklepu: “Sprejme se predlog
imenovanja začasne Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, ki ga je predlagala
skupina volivcev s prvo podpisanim Jordanom Polancem.”
H glasovanju se je prijavilo 25 svetnikov.
ZA je glasovalo 23 svetnikov, PROTI sta
glasovala 2 svetnika. Predsedujoči je ugotovil, da je predlagan sklep sprejet

Predsedujoči je predlagal, da glasujejo še o sledečem sklepu:
“V začasno 5 - člansko Komisijo za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja se imenujejo:
1. Jordan Polanc, predsednik
2. Janez Tratnik, član
3. Andraž Mavrič, član
4. Mateja Jerkič, članica
5. Matjaž Bajec, 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 potrditev mandatov članov sveta,
- predlaga občinskemu svetu ugotovitev izvolitve župana.”
ZA je glasovalo 23 svetnikov, PROTI sta glasovala 2 svetnika. Predsedujoči je ugotovil,
da je predlagani sklep sprejet.
K 4. točki dnevnega reda
Poročilo začasne Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja in potrditev
mandatov članov občinskega sveta
ANTON KREŠEVEC je predlagal 15-minutno prekinitev, da začasna komisija pripravi poročilo za
4. in 5. točko.
Izvedena je bila prekinitev seje. Po zasedanju komisije je predsedujoči predlagal, da komisija poda
poročilo.
JORDAN POLANC je povedal, da je komisija v sestavi Jordan Polanc, Janez Tratnik, Andraž
Mavrič, Mateja Jerkič in Matjaž Bajec pregledala potrdila o izvolitvi članov občinskega sveta.
Komisija na podlagi potrdil o izvolitvi članov občinskega sveta ter na podlagi ugotovitve, da na
občinski svet ni bila dana nobena pritožba zoper odločitev OVK predlaga občinskemu svetu, da
potrdi mandate izvoljenih članov občinskega sveta.
- Ker ni želel nihče razpravljati, je predsedujoči predlagal, da glasujejo o naslednjem sklepu:
1.
»Potrdijo se mandati izvoljenih članov občinskega sveta:
1. BAJEC Matjaž, Col 3b, 5273 Col
2. BRUS Vilko, Vrtovin 76, 5262 Črniče
3. ČEBRON Kazimir, Brje 62, 5263 Dobravlje
4. ČESNIK Igor, Plače 24a, 5270 Ajdovščina
5. FURLAN Igor, Selo 76, 5262 Črniče
6. FURLAN Matej, Kožmani 28, 5270 Ajdovščina
7. GREGORC Miran, Vilharjeva ul. 24, 5270 Ajdovščina
8. JERKIČ Mateja, Cesta 73, 5270 Ajdovščina
9. KLEMENČIČ Alojzij ,Stomaž 11c, 5263 Dobravlje
10. KRAŠNA Ivan, Budanje 127a, 5271 Vipava
11. KREŠEVEC Anton, Kamnje 2c, 5263 Dobravlje
12. KRTELJ Valentin, Šibeniška ul. 20, 5270 Ajdovščina
13. LEMUT Aleksander, Cesta 27a, 5270 Ajdovščina
14. MAVRIČ Andraž, Na Brajdi 1, 5270 Ajdovščina
15. MIKUŽ Dušan, Višnje 17, 5273 Col
16. POLANC Jordan, Cebejeva ul. 11a, 5270 Ajdovščina

17. ŠAPLA Boris, Slomškova ul. 8, 5270 Ajdovščina
18. SLOKAR Bogdan, Lokavec 175a, 5270 Ajdovščina
19. ŠTRANCAR Nina, Tovarniška cesta 3č, 5270 Ajdovščina
20. TRATNIK Janez, Col 77/a, 5273 Col
21. TRIPKOVIĆ Mitja, Goriška c. 64, 5270 Ajdovščina
22. TROŠT Marija, Budanje 6m, 5271 Vipava
23. URŠIČ Vesna, Na Livadi 4, 5270 Ajdovščina
24. VIDMAR Angel, Lokavec 135d, 5270 Ajdovščina
25. VODOPIVEC Ivan, Batuje 75/b, 5262 Črniče
26. VOLK Polonca, Plače 28/d, 5270 Ajdovščina.
2.
Ta sklep velja takoj.«
H glasovanju se je prijavilo 25 svetnikov. ZA je glasovalo 25 svetnikov. Predsedujoči je
ugotovil, da je predlagani sklep sprejet.
K 5. točki dnevnega reda
Poročilo začasne Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja in potrditev
mandata župana
JORDAN POLANC je povedal, da je komisija v sestavi Jordan Polanc, Janez Tratnik, Andraž
Mavrič, Mateja Jerkič in Matjaž Bajec pregledala potrdilo o izvolitvi župana. Komisija na podlagi
potrdila o izvolitvi župana ter na podlagi ugotovitve, da na občinski svet ni bila dana nobena pritožba
zoper odločitev OVK, predlaga občinskemu svetu, da ugotovi mandat župana.
- Ker ni želel nihče 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 ugotovil, da na mandat župana ni bilo pritožb drugih kandidatov ali predstavnikov
kandidatur za župana.
2.
Občinski svet Občine Ajdovščina je ugotovil, da je Tadej BEOČANIN, Goriška cesta 23b, 5270
Ajdovščina izvoljen za župana in nastopi mandat župana.
3.
Ta sklep velja takoj.”
H glasovanju se je prijavilo 25 svetnikov. ZA je glasovalo 25 svetnikov. Predsedujoči je
ugotovil, da je predlagan sklep sprejet. Izrekel je čestitke novoizvoljenemu županu.
GROZDAN ŠINIGOJ se je najprej zahvalil članom občinske volilne komisije, tajnici in namestnici
tajnice, ter vsem v občinski upravi, ki so vzorno in tekoče skrbeli za to, da so se volitve uspešno in
brez problemov izvedle. Izrekel je čestitke novoizvoljenemu županu in svetnikom. V zraku je veliko
pričakovanje, zato jim predlaga, da ga izkoristijo. Spremembe morajo biti. Glede na različno politično
pripadnost jim je rekel, da se iz raznih barv, poleg mavrice, ki je minljiva, da narediti tudi kaj drugega
– mozaik. Predlaga jim, da ga skušajo sestaviti pri vsakem projektu. Volivci jih bodo spremljali in
bodo ugotavljali, ali se v Ajdovščini dogaja nekaj novega.
ANTON KREŠEVEC se je zahvalil in predal vodenje novemu županu. Upa, da bodo novemu županu
vsi stali ob strani in da ga bodo podpirali pri novih projektih. Zavedati se morajo, da so tukaj zaradi
občanov.

K 6. točki dnevnega reda
Slovesna izjava župana in predstavitev
TADEJ BEOČANIN je prevzel vodenje seje in prebral slovesno izjavo: »IZJAVLJAM, DA BOM
SVOJO FUNKCIJO OPRAVLJAL PO USTAVI IN ZAKONIH, VESTNO IN ODGOVORNO, V
DOBROBIT OBČINE AJDOVŠČINA. » Podal je slavnostni nagovor (priloga zapisnika). Vsem
svetnikom je čestital k izvolitvi in jim zaželel uspešno delo v občinskem svetu.
K 7. točki dnevnega reda
Imenovanje komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja
TADEJ BEOČANIN je povedal, da se komisija imenuje na podlagi 40. člena Statuta, ima
predsednika in 4 člane. Glasovanje se bo izvedlo na podlagi posameznih list, ki so jih predlagali
najmanj 3 člani občinskega sveta. Lista je veljavna, če je nanjo uvrščenih toliko kandidatov, kot se jih
voli. Predsednik in člani so imenovani, če je posamezna lista prejela večino opredeljenih glasov
navzočih članov sveta. Vprašal je, če ima kdo predlog za imenovanje stalne komisije.
JORDAN POLANC je v imenu občinskih svetnikov Jordana Polanca, Andraža Mavriča in Matjaža
Bajca predlagal naslednjo kandidatno listo: Jordan Polanc – predsednik, Janez Tratnik, Andraž
Mavrič, Mateja Jerkič in Matjaž Bajec – člani.
Predsedujoči je vprašal, če ima še kdo predlog oz. kdo želi prekinitev seje za pripravo predloga. Ker
ni bilo razprave, je predlagal, da glasujejo o podanem predlogu Jordana Polanca.
H glasovanju se je prijavilo 26 svetnikov. ZA je glasovalo 23 svetnikov, PROTI sta
glasovala 2 svetnika. Predsedujoči je ugotovil, da je predlagani sklep sprejet.
Predlagano je bilo še glasovanje o ugotovitvenem sklepu:
“V stalno Komisijo za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja se imenujejo: Jordan Polanc,
predsednik, Janez Tratnik, član; Andraž Mavrič, član; Mateja Jerkič, članica; Matjaž Bajec, član.
ZA je glasovalo 24, PROTI 2 svetnikov. Predsedujoči je ugotovil, da je predlagani sklep
sprejet.
Predsedujoči je napovedal, da bo naslednja seja 20. 11., na kateri bodo imenovali odbore. 18. 12. bo
prva delavna seja. Seje bodo zadnji četrtek v mesecu ob 15.30.
Seja je bila zaključena ob 17.30.
ZAPISNIČARKA:
Mojca FERJANČIČ, l. r.
PREDSEDUJOČA:
Anton KREŠEVEC, l. r.
Tadej BEOČANIN, l. r.

