OBČINA AJDOVŠČINA
Občinski svet
SKRAJŠANI ZAPISNIK
37. redne seje Občinskega sveta Občine Ajdovščina, ki je bila 3. marca 2014, 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 prisotnih
24 članov
OSTALI PRISOTNI:
Janez FURLAN, občinska uprava
Karmen SLOKAR, občinska uprava
Zlata ČIBEJ, občinska uprava
Gordana KRKOČ, občinska uprava
Alenka Č. KOBOL, občinska uprava
Sandra HAIN, občinska uprava
Alenka TRATNIK, Primorske novice
Karin ZORN, Radio Koper
Marko GREGORC, Radio Robin
Rosana RIJAVEC, STA
Direktorji javnih zavodov
Predsedujoči je ugotovil sklepčnost.
MARJAN POLJŠAK je najprej pozdravil prisotne. Vprašal je, če je kaka pripomba na dnevi
red? Ker ni želel nihče razpravljati, je predlagal, da glasujejo o predlaganem dnevnem redu.
ALOJZ KLEMENČIČ je rekel, da je bila zadnjič napovedana še ena točka, sedaj pa je ni v
dnevnem redu.
JANEZ FURLAN je rekel, da bo po izčrpanem dnevnem redu redna seja zaključena, potem
pa jim bo predstavljena še ena problematika in prosi, da počakajo.
H glasovanju se je prijavilo 20 svetnikov. ZA je glasovalo
Predsedujoči je ugotovil, da je sprejet naslednji

21 svetnikov.

DNEVNI RED:
1. Premoženjsko pravne zadeve;
2. Letna poročila javnih zavodov, katerih ustanovitelj je Občina Ajdovščina in soglasja k
razporeditvi presežkov (pri posameznem zavodu):
- Razvojna agencija ROD;
- Gasilsko reševalni center Ajdovščina;
- Lekarna Ajdovščina;
- Zdravstveni dom Ajdovščina
- Osnovna šola Danila Lokarja Ajdovščina;
- Osnovna šola Šturje;
- Osnovna šola Dobravlje;
- Osnovna šola Col;
- Osnovna šola Otlica;
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- Otroški vrtec Ajdovščina;
- Glasbena šola Vinka Vodopivca Ajdovščina;
- Ljudska univerza Ajdovščina;
- Zavod za šport Ajdovščina;
- Pilonova galerija Ajdovščina;
- Lavričeva knjižnica Ajdovščina;
3. Imenovanja;
- mnenje k imenovanju ravnatelja/ice Osnovne šole Šturje,
- mnenje k imenovanju ravnatelja/ice Osnovne šole Dobravlje;
4. Mnenje k predlogu Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o lokalni samoupravi
(ZLS-S);
5. Informacije in pobude;
K 1. točki dnevnega reda
Premoženjsko pravne zadeve
SENJA LIPUŠČEK je podala uvodno obrazložitev k sklepu o nakupu zemljišča v Obrtni coni
»Pod obvoznico«.
JANEZ FURLAN je dejal, da je odbor za finance obravnaval predlog na korespondenčni seji
in predlaga sprejem sklepa.
IGOR FURLAN je dejal, da je odbor za okolje predlagal sprejem sklepa. Podan je bil
predlog, da bi lastnik teh parcel vsaj delno poravnal sorazmerni delež Primorju v stečaju.
ALOJZ KLEMENČIČ je rekel, da se dvigne cena vsem parcelam, ki so sedaj brez ceste.
Zato je pametno, da se delež kupnine razdeli na deleže parcel, ki s cesto dobijo večjo tržno
vrednost.
MARIJAN BOŽIČ je dejal, da so lastniki rekli, da so oni že prej želeli prodati, vendar so bili
blokirani. Takrat bi lahko prodajali po 80 €. Misli, da bi bilo korektno, da se jim to možnost
vrne. Prej so imeli pot, s temi menjavami se jim je pot vzelo.
JANEZ FURLAN je opozoril, da ni izključni lastnik Primorje v stečaju. Kupnine ni moč kar
prevaliti na lastnike, ali pa, če se odločijo, da jim bodo prodajali v deležih. Običajno se
zaračunava skozi komunalni prispevek ob investiciji oz. pred izdajo gradbenega dovoljenja.
Če investitor nima poti, mu tega dela ne morejo zaračunati. Misli, da je takrat čas, da
obremenijo končnega investitorja.
RADOVAN ŠTOR je rekel, da nepremičninskega davka ni več, vendar naj občina tudi takrat
zavzame stališče, ko bo drug nepremičninski davek, saj ¾ zemljišč v občini nima dostopa
do parcel z javno infrastrukturo. Vse so služnostne poti ali kaj drugega.
Ker ni želel nihče več razpravljati, je predsedujoči predlagal glasovanje.
H glasovanju se je prijavilo 20 svetnikov. ZA je glasovalo
Predsedujoči je ugotovil, da je predlagan sklep sprejet.

20 svetnikov.

K 2. točki dnevnega reda
Letna poročila javnih zavodov, katerih ustanovitelj je Občina Ajdovščina in soglasja k
razporeditvi presežkov (pri posameznem zavodu):
MARJAN POLJŠAK je povedal, da ga je ravnatelj OŠ Otlica prosil, da je na prvem mestu
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-

Osnovna šola Otlica;

ALEKSANDER POPIT je podal obrazložitev letnega poročila.
MITJA TRIPKOVIĆ je povedal, da mu je en občan rekel, da ni možno najeti dvorane. Če to
ne drži, pa je treba vsaj informirati ljudi.
ALEKSANDER POPIT je rekel, da ni nobenega problema oz. dvorano uporabljajo lokalna
društva. Določene imajo cene za zunanja in domača društva, za šolske otroke, itd.. Zelo bi
bil zadovoljen, če bi bilo več koristnikov. Ko je bila mednarodna tekma v orientaciji, je v
dvorani spalo 65 ljudi.
JOSIP TROHA je vprašal, kaj je s popravilom strehe?
ALEKSANDER POPIT je povedal, da se je del obrobe utrgal, ker je burja naredila zamet in
je bilo preveč snega. Lani so postavili dodatnih 150 m snegobranov, zamenjali so 30 m
obrob. Potem je streha puščala, zato so namestili še eno pločevino in računajo, da bo sedaj
rešeno. Na navpičnih zračnikih so namestili kolena. Pojavile so se razpoke v telovadnici, ki
so si jih pristojni pogledali in bodo reševali v poletnih mesecih.
ANGEL VIDMAR je rekel, da je bilo nekaj besed okrog šolskega zvonca.
ALEKSANDER POPIT je rekel, da ob obnovi niso namestili sistema zvonjenja, potem so
naredili anketo med starši, ki so to potrdili. Dobil je samo eno pripombo. Prepričan je, da
mora vsaka šola zvonec imeti.
ALOJZ KLEMENČIČ je rekel, da ni nikjer zasledil kakega odstavka o obnašanju otrok ali
etiki. Ugotavlja, da otroci niti pozdravljajo ne več.
ALEKSANDER POPIT je dejal, da prav kakih posebnih vedenjskih problemov niso zasledili.
Res pa je, da otroci ne pozdravljajo. Na šoli delajo na tem, vendar bi morali predvsem doma.
Ker ni želel nihče več razpravljati, so prešli k naslednjemu poročilu.
-

Razvojna agencija ROD;

DAVID BRATOŽ je podal uvodno obrazložitev
DAVID PIZZONI je dejal, da odbor ni imel pripomb in predlagal sprejem sklepa.
DUŠAN MIKUŽ je vprašal, kaj pomeni izhod Komna – za obstoječe programe ali nove.
DAVID BRATOŽ je rekel, da je bilo potrebno sprejeti odlok in so hoteli vključiti sofinanciranje
delovanja po dvanajstinah. Komen je imel že prej samo financiranje projektov in so hoteli
ostati enako. Za ROD to ne pomeni kakih finančnih posledic in tudi pokrivajo dovolj veliko
področje. Komen bo s projekti nadaljeval pri nas.
VALENTIN KRTELJ je vprašal, če obstajajo evropska sredstva za ureditev starih mestnih
jeder ali kulturni dom, oz. za prostore za namen gasilstva. Ali so dobili naročilo s strani
občine za ureditev starega mestnega jedra?
DAVID BRATOŽ je rekel, da so bila sredstva Ministrstva za kmetijstvo za vaška jedra (Slap).
Za mesta sredstev ni bilo. Za naprej se predvideva, da tega razpisa ne bo več, ker se bodo
usmerili v primarno proizvodnjo. Želeli so to vključiti v sredstva Lidr, vendar se ministrstvo ni
odločilo niti za vključitev vaških jeder. Za obnovo kulturnih domov so bili razpisi (ne za
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novogradnjo) in za vsebino. Za naprej so indici, da kulturna dediščina naj ne bi bila
sofinancirana brez vsebin.
MARIJAN BOŽIČ je vprašal, koliko je zanimanja za delavnice?
DAVID BRATOŽ je rekel, da je obisk dober, če gre za davke ali računovodstvo, če gre za
poslovne načrte pa pridejo samo 3.
VALENTIN KRTELJ je vprašal, na kakšen razpis so v Novi Gorici prijavili Bevkov trg?
DAVID BRATOŽ je rekel, če bi se Občina Ajdovščina odločila obnavljati, bi se lahko prijavila
na sredstva za razvoj regij (prijavili so Vipavski Križ). Dodatnih sredstev samo za obnovo
mestnega jedra ni bilo.
MARJAN POLJŠAK je prosil za konkreten odgovor, ali so bile možnosti,
izkoristile. (Ne.)

ki se niso

Ker ni želel nihče razpravljati, je predsedujoči predlagal glasovanje o sklepu, da se sredstva
ne razporedi.
H glasovanju se je prijavilo 25 svetnikov. ZA je glasovalo
Predsedujoči je ugotovil, da je predlagan sklep sprejet.
-

25 svetnikov.

Gasilsko reševalni center Ajdovščina;

MIHA ERGAVER je podal uvodno obrazložitev.
IGOR FURLAN je dejal, da je odbor za okolje predlagal sprejem sklepa.
ZA je glasovalo
sprejet.
-

24 svetnikov. Predsedujoči je ugotovil, da je predlagan sklep

Lekarna Ajdovščina

ALOJZ KLEMENČIČ je prosil predstavnika sveta zavoda za obrazložitev, zakaj je prišlo do
takega sklepa, kot je v predlogu in katera sta prejšnja sklepa sveta zavoda.
ANGEL VIDMAR je rekel, da ne ve, zakaj je prišlo do take odločitve, vendar so sredstva
planirana v občinskem proračuna. Prej so bila mišljena sredstva za lekarno v domu
upokojencev, vendar adaptacije ni na vidiku. Prejšnja sklepa so morali preklicati, da so lahko
sprejeli novega.
KATJA KRUŠIČ je podala uvodno obrazložitev.
ANTON ŽAGAR je dejal, da je odbor predlagal sprejem sklepa.
ALOJZ KLEMENČIČ je dejal, da struktura dobičkov izhaja iz komercialnih super rabatov oz.
predčasnih plačil. S tem sklepom bodo lekarno likvidnostno izčrpali. Kaj to pomeni na
strukturo ostanka, ki naj bi bil v letošnjem letu? Osebno meni, da lekarna mora imeti javni
razpis za nakup materiala. To je zagovarjal v svetu zavoda v prejšnjem sklicu. Če so to
uredili, dobro, drugače ravnajo napak. Glede predloga sklepa – v prejšnjem mandatu so
skušali prosta sredstva razumeti tako, da so bila ustvarjena na ramenih uporabnikov in stali
na stališču, da se morajo tja vrniti. 2x so pomagali ZD. Predlog svetniške skupine je, da se
sklep dopolni in da se sredstva uporabijo izključno za nakup aparatov za oživljanje in se jih
namesti po KS, ki so najbolj oddaljene od ZD. Prosi za glasovanje o njegovem predlogu.
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KATJA KRUŠIČ je rekla, da bo presežek, ki bo šel v proračuna ustanoviteljic, iz trga. Kar se
tiče javnih naročil, je imel g. Klemenčič, ko je bil v svetu zavoda, vse možnosti na mizi. Sedaj
so v postopku javnega naročila za zdravila. 2x so donirali ZD – ultrazvok in rentgen.
TADEJ BEOČANIN je vprašal, kaj je z načrtovano investicijo na Ribniku.
KATJA KRUŠIČ je rekla, da se jim v tem trenutku ni zdel primeren čas za tako investicijo.
Še vedno pa so zainteresirani, in jo lahko zagotovijo iz javnih sredstev. Dom starejših
občanov še nima predloga adaptacije.
ALOJZ KLEMENČIČ je rekel, da so že v prejšnjem mandatu razpravljali o investiciji Lekarne
na Ribniku, ne več v Domu starejših občanov in je bilo naročeno, da se odpre lekarno na
kaki drugi lokaciji na Ribniku. Z odlivom z računa bo likvidnost lekarne ogrožena, zato je želel
vedeti, koliko bo to vplivalo na višek v tem letu. Kar se tiče javnega naročanja si samo očita,
da niso speljali tega že prejšnji mandat.
JANEZ FURLAN je rekel, da je predlagan sklep sveta zavoda, da se presežek iz tržne
dejavnosti vplača v oba proračuna glede na ustanovitveni delež. V našem proračunu so
sredstva planirana za financiranje izgradnje investicije OŠ DL, kar je skladno s pravili, ki
veljajo za porabo presežka v lekarni.
ALOJZ KLEMENČIČ je želel vedeti, ali so svetniki vedeli, da je presežek Lekarne predviden
za investicijo OŠ? Prosi, da dvignejo roko tisti, ki so vedeli. Osebno meni, da sredstva, ki so
nastala na ramenih pacientov, morajo iti nazaj v zdravstvo. Meni, da je njihov predlog dober.
JANEZ FURLAN je opozoril, da morata za spremenjen sklep glasovati oba občinska sveta
ustanoviteljic. Način razporeditve je predlagal svet zavoda Lekarne.
ANTON ŽAGAR je povedal, da je odbor potrdil predlog sveta zavoda.
TADEJ BEOČANIN je rekel, da začenjajo uvajati prakso, ki je on ni poznal. Vedno so
presežke namenjali sorodno sorodnim in ne napajali občinskega proračuna. Lani je bil zelo
skeptičen glede investicije na Ribniku. Podpira predlog g. Klemenčiča. V proračunu ni bilo
nikjer zaslediti, da je ta prihodek predviden. Očitno je šlo že kar nekaj časa za dogovor.
JANEZ FURLAN je pojasnil, da je bil prihodek v proračunu. V novi OŠ se med drugim gradi
nova zobozdravstvene ambulanta in to je del zdravstvenega sistema in se da tudi na tak
način upravičiti ta sredstva. Glede podaje soglasja so dve možnosti – da se ga da, ali pa ne.
TADEJ BEOČANIN je vprašal, zakaj niso navedli, da je za zobozdravstveno ambulanto v
OŠ? Sedaj bodo uvedli prakso, da se bo občinski proračun napajal iz presežka.
GORDANA KRKOČ je opozorila, da so ravno oni leta 2010 spremenili odlok o ustanovitvi
lekarne v tem delu, zakaj se namenja presežek iz tržne dejavnosti. Navedli so, da se
presežek nameni za investicije na področju družbenih dejavnosti, kamor sodi OŠ.
ANGEL VIDMAR je dejal, da odlok o ustanoviti v 24. členu navaja, da se presežki prihodkov
nad odhodki iz tržne dejavnosti uporabi za razvoj dejavnosti, za plače zaposlenih v skladu z
zakonom in za druge nameni, ki jih določita ustanoviteljici.
JOSIP TROHA je rekel, da bo glasoval proti, ker ne bo pisalo, da je za ambulanto. Lahko bo
pisalo dom krajanov Plače ali Cesta.. Če bi sprejeli sklep g. Klemenčiča, bi točno vedeli, da
gre za aparate. To je izigravanje proračuna.
IGOR ČESNIK je rekel, da lahko piše tudi mrliška vežica Lokavec.

5

KARMEN SLOKAR je pojasnila, da so v obrazložitvi razdelani prihodki po proračunskih
postavkah. Tam je postavka 19.037 OŠ DL, in konto prihodki iz naslova presežkov javnih
zavodov. Ko bo prišel presežek v proračun, bo knjižen točno na to postavko, nikakor ne pod
dom krajanov….
JANEZ FURLAN je predlagal, da najprej glasujejo o predlaganem sklepu. Če ta ne bo
izglasovan, bodo oblikovali naslednji sklep, ki ga bo moral obravnavati svet zavoda in
Občinski svet Občine Vipava.
Predsedujoči je prosil za glasovanje o predlaganem sklepu.
ZA je glasovalo 15, 6 PROTI svetnikov. Predsedujoči je ugotovil, da je predlagan
sklep sprejet.
-

Zdravstveni dom Ajdovščina

BOŽA FERFOLJA je podala uvodno obrazložitev.
ANTON ŽAGAR je dejal, da odbor ni imel pripomb na poročilo.
ANGEL VIDMAR je menil, da je v 5. poglavju najbrž napaka, saj je ZD je posloval z
minusom. Na 36 str. piše »Presežek odhodkov nad prihodki…«, kar bi moralo biti obrnjeno.
BOŽA FERFOLJA je rekla, da morajo razliko pokriti s presežki iz preteklih let. Vsako leto so
presežke namenili za določen namen. Lani so kupili reševalno vozilo, ki so ga sofinancirali
obe občini, večji del je pokrival ZD. Ker so morali odpraviti plačna nesorazmerja, so
reševalno vozilo plačali iz amortizacije. Pridobili so mnenje revizorja in izvedli sklep zavoda.
MITJA TRIPKOVIĆ se je strinjal, da je klavrno. V enem podjetju si nikoli ne bi privoščili
izgube zaradi plač. Ali se v letu 2014 pričakuje še kako plačno nesorazmerje?
BOŽA FERFOLJA je rekla, da naj bi to bilo odpravljeno. Odločitev so sprejeli državni organi,
bila je neustavna, zato je bilo vse razveljavljeno. Pri ZD so plače kalkulativni element cene
zdravstvenih storitev, torej so jim istočasno znižali cene. Ko pa so jim ukazali izplačati plače,
jim cen niso dvignili. Presežki so razvojna sredstva, so last ustanoviteljice, torej je
ustanoviteljica izgubila. Vsako leto sklepajo pogodbe na podlagi splošnega dogovora in
praktično nimajo pravne podlage za izstavitev zahtevka. Še vedno si prizadevajo, da bi jim
nekaj priznali v cenah, vendar ne kaže dobro.
-

Osnovna šola Danila Lokarja Ajdovščina

VLADIMIR BAČIČ je podal uvodno obrazložitev.
ANTON ŽAGAR je dejal, da odbor na poročilo ni imel pripomb in predlagal sprejem sklepa.
IVAN KRAŠNA je predlagal, da ravnatelj pogleda druga poročila. Glede na to, da so
največja šola, so drugje dobili veliko več podatkov, kot pri njihovem poročilu (o učencih,
uspehih,..).
VLADIMIR BAČIČ je rekel, da so se je strogo držal navodila izpred dveh let.
ANGEL VIDMAR je vprašal, če so že znani rezultati inšpekcije oz. nadzora? Ali je bil nadzor
redne narave, ali kaj drugega?
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VLADIMIR BAČIČ je dejal, da gre za anonimko, nimajo pa še nobenega poročila, čeprav naj
bi ga dobili v dveh treh tednih. Pregledali so papirje. V pogovoru z inšpektorico se je
pokazalo, da je marsikaj iz trte zvito, vendar je treba počakati poročilo.
JAN ZELINŠČEK je želel vedeti, v zvezi s čim je bila anonimka.
VLADIMIR BAČIČ je dejal, da so ugotavljali, da gre za osebno zamero proti ravnatelju, ne
za materialno kršitev. Vsebine anonimke ne pozna oz. je inšpektor ne sme pokazati.
JAN ZELINŠČEK je rekel, da pri njemu inšpektor kontrolira ali material, ali kamion.
MITJA TRIPKOVIĆ je rekel, da imajo anonimke namen vnašati polresnice, neresnice in
nemir. Tisti človek, ki nima moči podpisati se pod prijavo, je neresen. Mirodajno je poročilo
inšpektorja.
ALOJZ KLEMENČIČ je vprašal, če na šoli zaznavajo probleme z obnašanjem, ter kako je
zadovoljen z gradnjo OŠ. Ali je planiral sredstva za šolske uniforme?
VLADIMIR BAČIČ je rekel, da bodo morali še poplačati razliko za plačna nesorazmerja in
sredstev za uniforme ne bo. Po anketi ministrstva je velika večina staršev proti uniformam.
Nasilja in vandalizma na šoli ni, tudi problematike drog ni zaznavati. Gradnja šole poteka
zelo dobro. Zadovoljni so s kvaliteto in roki izvedbe.
VALENTIN KRTELJ je dejal, da jim želi čim prej preselitev v novo šolo. Ali je šola dovolj
velika?
VLADIMIR BAČIČ je rekel, da bodo morali stavbo 1 nujno ohraniti. Na ministrstvu pred leti
niso hoteli slišati, da se bodo demografski podatki spremenili (to je bilo 6 let nazaj).
MARJAN POLJŠAK je vprašal, če se je povečalo priseljevanje v občino?
VLADIMIR BAČIČ je rekel, da je šola grajena, da bi bila na razredni stopnji 2 oddelka, na
predmetni 3. Že lani so imeli tri 1. razrede, drugo leto tudi, eno leto celo 4 oddelki. Stavba 1
je obnovljena in idealna za nizke razrede.
MITJA TRIPKOVIĆ je rekel, da je treba upoštevati podatek statističnega urada - število
novorojencev po občinah po letih. 2007 je bila ajdovska občina nad slovenskim poprečjem.
Pred navajanjem uspešnosti občine je treba preveriti naravni prirastek iz lanskega in
letošnjega leta.
MARIJAN BOŽIČ je dejal, da se morajo priseljevati, ker tisti, ki odhajajo, puščajo prazen
prostor.
ALOJZ KLEMENČIČ je rekel, da gre za to, da se gradi novo poslopje, da bodo manjši
stroški. Sedaj bodo 3 poslopja in bodo višji stroški.
Ker ni želel nihče več razpravljati, je predsedujoči predlagal glasovanje.
ZA je glasovalo
sprejet.
-

25 svetnikov. Predsedujoči je ugotovil, da je predlagan sklep

Osnovna šola Šturje

LEA VIDMAR je podala uvodno obrazložitev.
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ANTON ŽAGAR je dejal, da odbor ni imel pripomb na poročilo.
IGOR ČESNIK je rekel, da so bile ideje o širitvi šole. Ali je to idejo zajela v svoj program? Za
koliko učilnic bi se šola širila po tistih načrtih?
LEA VIDMAR je rekla, da je bila ideja, da bi se šola širila na V strani za 6 učilnic, vendar se
to ni izvedlo zaradi pomanjkanja finančnih sredstev. V naslednjih 3-4 letih se predvideva velik
narastek vpisa otrok. Sedaj razmišljajo o notranji preureditvi šole, ideja o širitvi z dograditvijo
se je ustavila.
ANTON ŽAGAR je vprašal, koliko otrok je v Šturjah iz drugih šolskih okolišev, npr. Dobravlje.
LEA VIDMAR je rekla, da konkretne številke sedaj ne ve, iz Dobravelj je zelo malo – mogoče
1, 2,. Več otrok je z območja okoliša Danila Lokarja, kakšen je iz Vipave. Starši z lokacijo
vpisa rešujejo varstvo.
VALENTIN KRTELJ je rekel, da se bo v bodoče na Idrijski ulici delalo varne prehode.
Marsikaj bodo morali narediti za OŠ DL. Mogoče bi šolski okoliš prestavili do Idrijske ulice,
ker je bolj varna pot in bi bilo manj problemov s širitvijo OŠ. Če bi že kaj delali, bi na eni šoli.
-

Osnovna šola Dobravlje;

MIRJAM KALIN je podala uvodno obrazložitev.
ANTON ŽAGAR je dejal, da odbor nima pripomb na poročilo in je predlagal sprejem sklepa.
ALOJZ KLEMENČIČ je ugotavljal, da ima šola največji prispevek staršev (9,5 %), v
primerjavi z ostalimi šolami. Zanima ga učni proces v Šmarjah in vpis otrok glede na obljube.
MIRJAM KALIN je rekla, da imajo lastno kuhinjo, za OŠ v Ajdovščina kuha srednja šola in
jim tudi izstavlja položnice. Ker v Dobravljah izstavljajo položnice sami, prestavljajo kosila
velik strošek (273 otrok). Glede šole v naravi so imeli sestanek ravnateljev, in primerjali
stroške. Ugotovili so, da so stroški zelo primerljivi oz. imajo celo zelo ugodno ceno za morje
za 5 razred. Večji strošek je 1x leten odhod otrok na Dansko, kjer starši stroške poleta krijejo
sami. Šmarje - 2 leti nazaj so starši obljubili, da bodo otroke obdržali. Takrat je bilo 8 otrok,
sedaj jih 7, naslednje leto 6. Edini otrok iz okoliša se je vpisal k nam. Nudijo vse, kar se da,
ampak starši se odločajo po svoje.
ANTON KREŠEVEC je rekel, da delujejo na šoli razno razne sekcije. V Dobravljah navajajo
mladino na gibanje in zraven vključijo tudi starši. Pristop je vredno posnemati, da bodo imeli
zdravo mladino.
Predsedujoči je predlagal glasovanje o predlaganem sklepu.
ZA je glasovalo
sprejet.
-

25 svetnikov. Predsedujoči je ugotovil, da je predlagan sklep

Osnovna šola Col;

RAJKO IPAVEC je podal uvodno obrazložitev.
ANTON ŽAGAR je dejal, da odbor nima pripomb in predlaga sprejem sklepa.
IVAN KRAŠNA je rekel, da so bili v raziskavi o OŠ na vrhu. Ali dajejo temu kako težo?
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RAJKO IPAVEC je rekel, da je realen. Taka uvrstitev je dobra, vendar to ni edino merilo za
razvrščanje. Kup drugih stvari je pomembnih. Osnovni namen MPZ-ja je povratna informacija
učencem, staršem in učiteljem.
DUŠAN MIKUŽ je vprašal, če je možno, da bi bil septembra vrtec na šoli.
RAJKO IPAVEC je rekel, da je treba vprašati ravnateljico vrtca. Osebno je za to, da bi jim
nudili prostor, ker bi bila prednost. En prostor sicer je, vendar je vprašanje normativov.
JANEZ FURLAN je rekel, da je bila naročena projektantska umestitev. Tega še ni in računa,
da bo kmalu. Upa pa si trditi, da septembra vrtca tam ne bo.
RAJKO IPAVEC je dejal, da je zaprosil občino, da se uredil način sofinanciranja. Kar dobi
šola za materialne stroške, ni niti približno podobno realnim stroškom. Pogledati je treba 5letno obdobje in na tistem graditi. Želel bi realno dodeljevanje materialnih stroškov. Stvari so
podcenjene, rezati so morali kup stvari, da so lahko financirali delovanje.
-

Otroški vrtec Ajdovščina;

ALENKA MOČNIK je podala uvodno obrazložitev.
ANTON ŽAGAR je dejal, da je odbor nima pripomb na poročilo.
IVAN KRAŠNA je vprašal, ali so med letom čakalne vrste?
ALENKA MOČNIK je rekla, da večinoma v septembru dobijo mesto vsi, razen tisti, ki še ne
dosežejo starosti in čakajo v vrsti. Problemi nastanejo, ker ne dobijo vrtca na izbrani lokaciji.
MARJAN POLJŠAK je vprašal, če je na območju občine vedno možnost?
ALENKA MOČNIK je rekla, da se vsem zagotovi mesto.
DUŠAN MIKUŽ je rekel, da imajo nekateri otroci s prihodom v šolo velik problem z vikanjem
in pozdravljanjem. Vprašal je, kakšen odnosov imajo v vrtcu (vzgojiteljica – otrok). Na
podlagi česa se odločijo za strategijo oz. ali razmišljajo o spremembi.
ALENKA MOČNIK je rekla, da so to predšolski otroci. Vključeni so v projekt etike, kjer se
veliko pogovarjajo o vrednotah. Določene vzgojiteljice dajo temu večjo težo. Ko so bili
predšolski otroci še v vrtcu, so tam vzgajali ta del. Pri 3-letniku tega ni moč vpeljati. Žal to
zanemarjajo v družinah. Niti mladi starši ne vikajo, oz. ne pozdravljajo. Če ni podpore s strani
družin in okolja, je težko doseči rezultat pri otrocih.
MATJAŽ BAJEC je vprašal za mnenje ravnateljice glede oddelka na Colu.
ALENKA MOČNIK je rekla, da so bili ideje zelo veseli. V začetku so mislili adaptirati tudi
obstoječi prostor. Kjer je oddelek vrtca na šoli, so izkušnje zelo pozitivne. Prehod otrok je
dosti lažji, sodelovanje lepše poteka, itd..
ANTON ŽAGAR je povedal, da odbor predlaga spremembo sklepa o razporeditvi in sicer:
Presežek prihodkov nad odhodki iz naslova Cen programov Otroškega vrtca Ajdovščina iz
leta 2013 se v sorazmernemu ustanovitvenem deležu 76,03 % v višini 21.465 € nameni za
nakup opreme igralnic za vrtec v Ajdovščini.« Kar bi dobili starši po prejšnjem predlogu, je
tako nizka številka, da raje predlagajo tako rešitev. Otroci s tem tudi pridobijo.
Predsedujoči je predlagal glasovanje o sklepu odbora.
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ZA je glasovalo 23 svetnikov. Predsedujoči je ugotovil, da je predlagan sklep odbora
sprejet.
-

Glasbena šola Vinka Vodopivca Ajdovščina

BERNARDA PAŠKVAN je podala uvodno obrazložitev.
ANTON ŽAGAR je dejal, da je odbor nima pripomb in predlaga sprejem sklepa.
Predsedujoči je predlagal glasovanje o sklepu.
ZA je glasovalo
sprejet.
-

24 svetnikov. Predsedujoči je ugotovil, da je predlagan sklep

Ljudska univerza Ajdovščina

VLADIMIR KRTELJ je vprašal, če bodo univerzo uvrstili v stavbo 3?
JANEZ FURLAN je rekel, da je stavba 3 ocenjena kot neprimerna za uporabo. Na ta račun
so bili tudi prednostno sofinancirani s strani ministrstva pri novi šoli. Brez posegov stavbe ni
moč popraviti. Potrebno bo izdelati projekte, s finančno oceno in potem postopati naprej.
ALOJZ KLEMENČIČ je dejal, da bi morali imeti enake vatle pri vseh zavodih. Tukaj je tudi
velik presežek, podobno kot pri lekarni. Po kakšnih kriterij se o tem odloča?
JANEZ FURLAN je rekel, da je realno pričakovati, da bo treba pripraviti nek objekt.
Presežek se lahko porabi kot vir za adaptacijo ali gradnjo.
ANGEL VIDMAR je rekel, da je poročilo zelo nedefinirano. On ne ve, kakšne materialne
stroške bo direktorica pokrila oz. kam bo investirala.
ALOJZ KLEMENČIČ je rekel, da drugo leto tega ostanka lahko ni, ker bodo sredstva
porabili, če ugotovijo, da jim občina sredstva lahko pobere.
MARJAN POLJŠAK je ugotavljal, da v tem svetu zavoda nimajo predstavnika (svetnika).
BOŽA BOLČINA je podala uvodno obrazložitev.
ANTON ŽAGAR je dejal, da je odbor nima pripomb in predlaga sprejem sklepa.
ALOJZ KLEMENČIČ je rekel, da imajo kar visoke kratkoročne naložbe in ga zanima v
kakšen namen jih hranijo?
BOŽA BOLĆINA je rekla, da se dobro delo kaže tudi v dobrih rezultatih. Računajo na
opremo lastnih poslovnih prostorov, ker si to zaslužijo udeleženci in zaposleni. Stroški dela
niso visoki. Razpisi evropskega socialnega sklada so se zaključili 31.8.13., nekaj se sicer
podaljšuje v to leto, novih razpisov pa še ni. PUM so nadomestili s programom težje
zaposljivih na trgu dela. Upa, da bodo lahko sredstva oplemenitili in jih bodo namenili za
opremo prostorov, če bodo do njih prišli.
ANGEL VIDMAR je rekel, da iz predloga o razporeditvi presežka izhaja, da mislijo skoraj
60.000 € nameniti investicijam, pa ga zanima za katere. Ravno tako za teh 15.000 € za kritje
materialnih stroškov. Izredno narašča plačilo avtorskih honorarjev. Kaj vključuje vse to?
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BOŽA BOLŽINA je rekla, da delo ustanove sloni na zunanjih sodelavcih. Zaposleni so
organizatorji izobraževanja. Delavci iščejo programe, program pa izvaja več kot 60 zunanjih
sodelavcev. Kar se tiče prvega vprašanja, je že povedala. Upa, da ne bo treba preveč
sredstev koristiti za tekoče stroške poslovanja.
Predsedujoči je predlagal glasovanje o predlaganem sklepu.
ZA je glasovalo
sprejet.
-

22 svetnikov. Predsedujoči je ugotovil, da je predlagan sklep

Zavod za šport Ajdovščina;

UROŠ PINTAR je podal uvodno obrazložitev.
ANTON ŽAGAR je dejal, da odbor nima pripomb na poročilo. Pogovarjali so se, da so šole
morale dajati za odpravo plačnih nesorazmerij, tukaj pa zavod predlaga tudi nagrade.
Mogoče ni pravi čas, res pa je, da so zelo uspešni. Odbor se je s predlogom vseeno strinjal.
Predsedujoči je predlagal glasovanje o predlaganem sklepu.
ZA je glasovalo
sprejet.
-

23 svetnikov. Predsedujoči je ugotovil, da je predlagan sklep

Pilonova galerija Ajdovščina;

Predsedujoči je povedal, da se je ga. Irene opravičila.
ANTON ŽAGAR je dejal, da je odbor nima pripomb in predlaga sprejem sklepa.
Predsedujoči je predlagal glasovanje o sklepu.
ZA je glasovalo
sprejet.
-

21 svetnikov. Predsedujoči je ugotovil, da je predlagan sklep

Lavričeva knjižnica Ajdovščina

ARTUR LIPOVŽ je podal uvodno obrazložitev.
ANTON ŽAGAR je dejal, da odbor nima pripomb in predlaga sprejem sklepa.
JOSIP TROHA je vprašal, kakšen oseben avto bodo kupili za 6.600 €?
ARTUR LIPOVŽ je povedal, da bo avto okrog 13.000 € in sicer tak, ki bo služil prevozu
tovora. Zanj bodo dali sredstva od prodaje starega bibliobusa, presežek in proračunska
razvojna sredstva.
MATJAŽ BAJC je vprašal, če je nov bibliobus upravičil pričakovanja?
ARTUR LIPOVŽ je pritrdil, obisk narašča, povečali so tudi število postajališč.
VALES BORUT je vprašal, kje so tisti dve postaji za Komen?
ARTUR LIPOVŽ je povedal, da v Lisjakih in Kodretih. To je pogodbeno z Občino Komen.
Predsedujoči je predlagal glasovanje o predlaganem sklepu.
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ZA je glasovalo
sprejet.

24 svetnikov. Predsedujoči je ugotovil, da je predlagan sklep

K 3. točki dnevnega reda
Imenovanja
- mnenje k imenovanju ravnatelja/ice Osnovne šole Šturje
MATJAŽ BAJEC je podal mnenje komisije.
Ker ni želel nihče razpravljati, je predsedujoči predlagal najprej glasovanje.
H glasovanju se je prijavilo 23 svetnikov. ZA je glasovalo
Predsedujoči je ugotovil, da je predlagan sklep sprejet.

23 svetnikov.

- mnenje k imenovanju ravnatelja/ice Osnovne šole Dobravlje
MATJAŽ BAJEC je podal mnenje komisije.
Ker ni želel nihče razpravljati, je predsedujoči predlagal glasovanje.
sprejet.

ZA je glasovalo

24 svetnikov. Predsedujoči je ugotovil, da je predlagan

sklep

K 4. točki dnevnega reda
Mnenje k predlogu Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o lokalni samoupravi
ZLATA ČIBEJ je podala uvodno obrazložitev.
ANGEL VIDMAR je dejal, da je komisija predlagala sprejem sklepa, da je čas pred
lokalnimi volitvami povsem neprimeren za sprejem predpisa, ki korenito posega v delovanje
lokalne samouprave.
TADEJ BEOČANIN je rekel, da se s komisijo v tem delu ne more strinjati. Že 4 leta teče
javna obravnava o spremembi zakona. Večina predlogov je že kar nekaj časa znana. Če
imajo vsebinske pripombe na predlagane sklepe, bi bilo prav, da jih dajo in upajo, da jih bodo
osvojili, kot pa da dajo tako mnenje. To naše mnenje ne bo zaustavilo postopka.
MARJAN POLJŠAK je vprašal, s kakšnimi konstruktivnimi predlogi postavljajo občine po
Sloveniji oz. kje je bil udeležen v razpravah?
TADEJ BEOČANIN je rekel, da se je udeležil več razprav. Danes je bila npr. seja komisije
za mladinsko politiko SOS. Pozna tudi pobude občin, ki poleg teh sprememb predlagajo še
odpoklic članov občinskih svetov ali celo občinskega sveta.
MARJAN POLJŠAK je rekel, da je bil predlog dan lani poleti in se ni dokončalo razprave.
Zakaj so sedaj to sprožili komaj pred volitvami?
TADEJ BEOČANIN je rekel, da tega ne ve, vendar so bili pogovori lani, so bili pa tudi že 4
leta nazaj.
ALOJZ KLEMENČIČ je dejal, da jih tako mnenje nič ne stane. Boji se, da predlagatelj
obupno potrebuje ta zakon, potem pa bodo težave. Zna se zgoditi, da bo pred poletjem
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sprejeto. Če bi imeli vsebinske pripombe, bi bilo še boljše. Nekaterih stvari v Ajdovščini ni
moč realizirati.
MARJAN POLJŠAK je vprašal, ali resno vidi možnost sprejema, ker je svojo udeležbo na
Skupnosti občin opravičil zaradi seje OS? Drugače bo šel vseeno.
ANGEL VIDMAR je rekel, da verjame, da nekdo želi na hitro spremeniti zakon. Občine želijo
razdeliti na prave in neprave. Boji se, ker se želi jasno razmejiti med občinami, ki izpolnjujejo
zakonske pogoje, in druge, ki jih ne. Imajo namreč več kot 100 občin nezakonitih. Tako na
hitro se teh stvari ne da sprejemati. Volitve naj bi bile oktobra, potem bi imeli eno leto časa,
da spremenijo svoje akte (statut zaradi štev. KS, Odlok o volilnih enotah, itd..) Nekatere
stvari je treba res spremeniti, vendar ne tako na hitro (v našem Statutu že imajo zajeto
ljudsko iniciativo, mladinsko politiko, itd..). Prihranilo se ne bo nič.
JOSIP TROHA je rekel, da se strinja, ampak kakšen vpliv imajo, da to zadržijo. Istočasno
lahko pošljejo tudi predlog za spremembe. Prepričan je, da bodo spremembe sprejeli do
lokalnih volitev.
MARJAN POLJŠAK je dejal, da to ni pobuda velikih občin, zato se s to oceno ne strinja.
TADEJ BEOČANIN je dejal, da se strinja z g. Vidmarjem. Zraven pa bo dodali še konkretne
predloge za spremembe. Mogoče bodo na ta način vsaj koga uspeli prepričati.
Predsedujoči je rekel, da tega ne morejo narediti tako na hitro. Ker ni želel nihče več
razpravljati, je predlagal glasovanje o pripravljenem sklepu.
H glasovanju se je prijavilo 22 svetnikov. ZA je glasovalo
Predsedujoči je ugotovil, da je predlagan sklep sprejet.

21 svetnikov.

K 6. točki dnevnega reda
Informacije in pobude
Predsedujoči je rekel, da odgovorov niso uspeli pripraviti, lahko pa podajo kako novo
pobudo.
Ker ni želel nihče več razpravljati, je predsedujoči zaključil sejo. Naslednja seja bo 16.4., kar
je sreda, odbori bodo na torek. Vabila bodo posredovali že jutri, gradiva pa bo malo in ga
bodo posredovali čim prej, ko bo možno.
ANGEL VIDMAR je rekel, da je statutarno pravna komisija obravnavala pripombe na
poslovnik občinskega sveta. Kljub temu, da so bili nekateri svetniki mnenja, da se poslovnika
ne obravnava v tem obdobju, se je komisija odločila za I. obravnavo. Prosi, da ga proučijo.
Če bodo velika nasprotovanja, pač ne bodo nadaljevali. Želja je, da bi poslovnik sprejeli.
JOSIP TROHA je rekel, da je predstavnik medijev tudi g. Tripković, zato mora zapustiti sejo.
MARJAN POLJŠAK je rekel, da je svetnik, mora pa upoštevati zaupnost pogovora.
Seja je bila zaključena ob 18. uri.
ZAPISNIČARKA:
Mojca FERJANČIČ

PREDSEDUJOČI:
Marjan POLJŠAK
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OBČINA AJDOVŠČINA
Občinski svet
SKRAJŠANI ZAPISNIK
37. redne seje Občinskega sveta Občine Ajdovščina, ki je bila 3. marca 2014, 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 prisotnih
24 članov
OSTALI PRISOTNI:
Janez FURLAN, občinska uprava
Karmen SLOKAR, občinska uprava
Zlata ČIBEJ, občinska uprava
Gordana KRKOČ, občinska uprava
Alenka Č. KOBOL, občinska uprava
Sandra HAIN, občinska uprava
Alenka TRATNIK, Primorske novice
Karin ZORN, Radio Koper
Marko GREGORC, Radio Robin
Rosana RIJAVEC, STA
Direktorji javnih zavodov
Predsedujoči je ugotovil sklepčnost.
MARJAN POLJŠAK je najprej pozdravil prisotne. Vprašal je, če je kaka pripomba na dnevi
red? Ker ni želel nihče razpravljati, je predlagal, da glasujejo o predlaganem dnevnem redu.
ALOJZ KLEMENČIČ je rekel, da je bila zadnjič napovedana še ena točka, sedaj pa je ni v
dnevnem redu.
JANEZ FURLAN je rekel, da bo po izčrpanem dnevnem redu redna seja zaključena, potem
pa jim bo predstavljena še ena problematika in prosi, da počakajo.
H glasovanju se je prijavilo 20 svetnikov. ZA je glasovalo
Predsedujoči je ugotovil, da je sprejet naslednji

21 svetnikov.

DNEVNI RED:
1. Premoženjsko pravne zadeve;
2. Letna poročila javnih zavodov, katerih ustanovitelj je Občina Ajdovščina in soglasja k
razporeditvi presežkov (pri posameznem zavodu):
- Razvojna agencija ROD;
- Gasilsko reševalni center Ajdovščina;
- Lekarna Ajdovščina;
- Zdravstveni dom Ajdovščina
- Osnovna šola Danila Lokarja Ajdovščina;
- Osnovna šola Šturje;
- Osnovna šola Dobravlje;
- Osnovna šola Col;
- Osnovna šola Otlica;
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- Otroški vrtec Ajdovščina;
- Glasbena šola Vinka Vodopivca Ajdovščina;
- Ljudska univerza Ajdovščina;
- Zavod za šport Ajdovščina;
- Pilonova galerija Ajdovščina;
- Lavričeva knjižnica Ajdovščina;
3. Imenovanja;
- mnenje k imenovanju ravnatelja/ice Osnovne šole Šturje,
- mnenje k imenovanju ravnatelja/ice Osnovne šole Dobravlje;
4. Mnenje k predlogu Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o lokalni samoupravi
(ZLS-S);
5. Informacije in pobude;
K 1. točki dnevnega reda
Premoženjsko pravne zadeve
SENJA LIPUŠČEK je podala uvodno obrazložitev k sklepu o nakupu zemljišča v Obrtni coni
»Pod obvoznico«.
JANEZ FURLAN je dejal, da je odbor za finance obravnaval predlog na korespondenčni seji
in predlaga sprejem sklepa.
IGOR FURLAN je dejal, da je odbor za okolje predlagal sprejem sklepa. Podan je bil
predlog, da bi lastnik teh parcel vsaj delno poravnal sorazmerni delež Primorju v stečaju.
ALOJZ KLEMENČIČ je rekel, da se dvigne cena vsem parcelam, ki so sedaj brez ceste.
Zato je pametno, da se delež kupnine razdeli na deleže parcel, ki s cesto dobijo večjo tržno
vrednost.
MARIJAN BOŽIČ je dejal, da so lastniki rekli, da so oni že prej želeli prodati, vendar so bili
blokirani. Takrat bi lahko prodajali po 80 €. Misli, da bi bilo korektno, da se jim to možnost
vrne. Prej so imeli pot, s temi menjavami se jim je pot vzelo.
JANEZ FURLAN je opozoril, da ni izključni lastnik Primorje v stečaju. Kupnine ni moč kar
prevaliti na lastnike, ali pa, če se odločijo, da jim bodo prodajali v deležih. Običajno se
zaračunava skozi komunalni prispevek ob investiciji oz. pred izdajo gradbenega dovoljenja.
Če investitor nima poti, mu tega dela ne morejo zaračunati. Misli, da je takrat čas, da
obremenijo končnega investitorja.
RADOVAN ŠTOR je rekel, da nepremičninskega davka ni več, vendar naj občina tudi takrat
zavzame stališče, ko bo drug nepremičninski davek, saj ¾ zemljišč v občini nima dostopa
do parcel z javno infrastrukturo. Vse so služnostne poti ali kaj drugega.
Ker ni želel nihče več razpravljati, je predsedujoči predlagal glasovanje.
H glasovanju se je prijavilo 20 svetnikov. ZA je glasovalo
Predsedujoči je ugotovil, da je predlagan sklep sprejet.

20 svetnikov.

K 2. točki dnevnega reda
Letna poročila javnih zavodov, katerih ustanovitelj je Občina Ajdovščina in soglasja k
razporeditvi presežkov (pri posameznem zavodu):
MARJAN POLJŠAK je povedal, da ga je ravnatelj OŠ Otlica prosil, da je na prvem mestu
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-

Osnovna šola Otlica;

ALEKSANDER POPIT je podal obrazložitev letnega poročila.
MITJA TRIPKOVIĆ je povedal, da mu je en občan rekel, da ni možno najeti dvorane. Če to
ne drži, pa je treba vsaj informirati ljudi.
ALEKSANDER POPIT je rekel, da ni nobenega problema oz. dvorano uporabljajo lokalna
društva. Določene imajo cene za zunanja in domača društva, za šolske otroke, itd.. Zelo bi
bil zadovoljen, če bi bilo več koristnikov. Ko je bila mednarodna tekma v orientaciji, je v
dvorani spalo 65 ljudi.
JOSIP TROHA je vprašal, kaj je s popravilom strehe?
ALEKSANDER POPIT je povedal, da se je del obrobe utrgal, ker je burja naredila zamet in
je bilo preveč snega. Lani so postavili dodatnih 150 m snegobranov, zamenjali so 30 m
obrob. Potem je streha puščala, zato so namestili še eno pločevino in računajo, da bo sedaj
rešeno. Na navpičnih zračnikih so namestili kolena. Pojavile so se razpoke v telovadnici, ki
so si jih pristojni pogledali in bodo reševali v poletnih mesecih.
ANGEL VIDMAR je rekel, da je bilo nekaj besed okrog šolskega zvonca.
ALEKSANDER POPIT je rekel, da ob obnovi niso namestili sistema zvonjenja, potem so
naredili anketo med starši, ki so to potrdili. Dobil je samo eno pripombo. Prepričan je, da
mora vsaka šola zvonec imeti.
ALOJZ KLEMENČIČ je rekel, da ni nikjer zasledil kakega odstavka o obnašanju otrok ali
etiki. Ugotavlja, da otroci niti pozdravljajo ne več.
ALEKSANDER POPIT je dejal, da prav kakih posebnih vedenjskih problemov niso zasledili.
Res pa je, da otroci ne pozdravljajo. Na šoli delajo na tem, vendar bi morali predvsem doma.
Ker ni želel nihče več razpravljati, so prešli k naslednjemu poročilu.
-

Razvojna agencija ROD;

DAVID BRATOŽ je podal uvodno obrazložitev
DAVID PIZZONI je dejal, da odbor ni imel pripomb in predlagal sprejem sklepa.
DUŠAN MIKUŽ je vprašal, kaj pomeni izhod Komna – za obstoječe programe ali nove.
DAVID BRATOŽ je rekel, da je bilo potrebno sprejeti odlok in so hoteli vključiti sofinanciranje
delovanja po dvanajstinah. Komen je imel že prej samo financiranje projektov in so hoteli
ostati enako. Za ROD to ne pomeni kakih finančnih posledic in tudi pokrivajo dovolj veliko
področje. Komen bo s projekti nadaljeval pri nas.
VALENTIN KRTELJ je vprašal, če obstajajo evropska sredstva za ureditev starih mestnih
jeder ali kulturni dom, oz. za prostore za namen gasilstva. Ali so dobili naročilo s strani
občine za ureditev starega mestnega jedra?
DAVID BRATOŽ je rekel, da so bila sredstva Ministrstva za kmetijstvo za vaška jedra (Slap).
Za mesta sredstev ni bilo. Za naprej se predvideva, da tega razpisa ne bo več, ker se bodo
usmerili v primarno proizvodnjo. Želeli so to vključiti v sredstva Lidr, vendar se ministrstvo ni
odločilo niti za vključitev vaških jeder. Za obnovo kulturnih domov so bili razpisi (ne za
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novogradnjo) in za vsebino. Za naprej so indici, da kulturna dediščina naj ne bi bila
sofinancirana brez vsebin.
MARIJAN BOŽIČ je vprašal, koliko je zanimanja za delavnice?
DAVID BRATOŽ je rekel, da je obisk dober, če gre za davke ali računovodstvo, če gre za
poslovne načrte pa pridejo samo 3.
VALENTIN KRTELJ je vprašal, na kakšen razpis so v Novi Gorici prijavili Bevkov trg?
DAVID BRATOŽ je rekel, če bi se Občina Ajdovščina odločila obnavljati, bi se lahko prijavila
na sredstva za razvoj regij (prijavili so Vipavski Križ). Dodatnih sredstev samo za obnovo
mestnega jedra ni bilo.
MARJAN POLJŠAK je prosil za konkreten odgovor, ali so bile možnosti,
izkoristile. (Ne.)

ki se niso

Ker ni želel nihče razpravljati, je predsedujoči predlagal glasovanje o sklepu, da se sredstva
ne razporedi.
H glasovanju se je prijavilo 25 svetnikov. ZA je glasovalo
Predsedujoči je ugotovil, da je predlagan sklep sprejet.
-

25 svetnikov.

Gasilsko reševalni center Ajdovščina;

MIHA ERGAVER je podal uvodno obrazložitev.
IGOR FURLAN je dejal, da je odbor za okolje predlagal sprejem sklepa.
ZA je glasovalo
sprejet.
-

24 svetnikov. Predsedujoči je ugotovil, da je predlagan sklep

Lekarna Ajdovščina

ALOJZ KLEMENČIČ je prosil predstavnika sveta zavoda za obrazložitev, zakaj je prišlo do
takega sklepa, kot je v predlogu in katera sta prejšnja sklepa sveta zavoda.
ANGEL VIDMAR je rekel, da ne ve, zakaj je prišlo do take odločitve, vendar so sredstva
planirana v občinskem proračuna. Prej so bila mišljena sredstva za lekarno v domu
upokojencev, vendar adaptacije ni na vidiku. Prejšnja sklepa so morali preklicati, da so lahko
sprejeli novega.
KATJA KRUŠIČ je podala uvodno obrazložitev.
ANTON ŽAGAR je dejal, da je odbor predlagal sprejem sklepa.
ALOJZ KLEMENČIČ je dejal, da struktura dobičkov izhaja iz komercialnih super rabatov oz.
predčasnih plačil. S tem sklepom bodo lekarno likvidnostno izčrpali. Kaj to pomeni na
strukturo ostanka, ki naj bi bil v letošnjem letu? Osebno meni, da lekarna mora imeti javni
razpis za nakup materiala. To je zagovarjal v svetu zavoda v prejšnjem sklicu. Če so to
uredili, dobro, drugače ravnajo napak. Glede predloga sklepa – v prejšnjem mandatu so
skušali prosta sredstva razumeti tako, da so bila ustvarjena na ramenih uporabnikov in stali
na stališču, da se morajo tja vrniti. 2x so pomagali ZD. Predlog svetniške skupine je, da se
sklep dopolni in da se sredstva uporabijo izključno za nakup aparatov za oživljanje in se jih
namesti po KS, ki so najbolj oddaljene od ZD. Prosi za glasovanje o njegovem predlogu.
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KATJA KRUŠIČ je rekla, da bo presežek, ki bo šel v proračuna ustanoviteljic, iz trga. Kar se
tiče javnih naročil, je imel g. Klemenčič, ko je bil v svetu zavoda, vse možnosti na mizi. Sedaj
so v postopku javnega naročila za zdravila. 2x so donirali ZD – ultrazvok in rentgen.
TADEJ BEOČANIN je vprašal, kaj je z načrtovano investicijo na Ribniku.
KATJA KRUŠIČ je rekla, da se jim v tem trenutku ni zdel primeren čas za tako investicijo.
Še vedno pa so zainteresirani, in jo lahko zagotovijo iz javnih sredstev. Dom starejših
občanov še nima predloga adaptacije.
ALOJZ KLEMENČIČ je rekel, da so že v prejšnjem mandatu razpravljali o investiciji Lekarne
na Ribniku, ne več v Domu starejših občanov in je bilo naročeno, da se odpre lekarno na
kaki drugi lokaciji na Ribniku. Z odlivom z računa bo likvidnost lekarne ogrožena, zato je želel
vedeti, koliko bo to vplivalo na višek v tem letu. Kar se tiče javnega naročanja si samo očita,
da niso speljali tega že prejšnji mandat.
JANEZ FURLAN je rekel, da je predlagan sklep sveta zavoda, da se presežek iz tržne
dejavnosti vplača v oba proračuna glede na ustanovitveni delež. V našem proračunu so
sredstva planirana za financiranje izgradnje investicije OŠ DL, kar je skladno s pravili, ki
veljajo za porabo presežka v lekarni.
ALOJZ KLEMENČIČ je želel vedeti, ali so svetniki vedeli, da je presežek Lekarne predviden
za investicijo OŠ? Prosi, da dvignejo roko tisti, ki so vedeli. Osebno meni, da sredstva, ki so
nastala na ramenih pacientov, morajo iti nazaj v zdravstvo. Meni, da je njihov predlog dober.
JANEZ FURLAN je opozoril, da morata za spremenjen sklep glasovati oba občinska sveta
ustanoviteljic. Način razporeditve je predlagal svet zavoda Lekarne.
ANTON ŽAGAR je povedal, da je odbor potrdil predlog sveta zavoda.
TADEJ BEOČANIN je rekel, da začenjajo uvajati prakso, ki je on ni poznal. Vedno so
presežke namenjali sorodno sorodnim in ne napajali občinskega proračuna. Lani je bil zelo
skeptičen glede investicije na Ribniku. Podpira predlog g. Klemenčiča. V proračunu ni bilo
nikjer zaslediti, da je ta prihodek predviden. Očitno je šlo že kar nekaj časa za dogovor.
JANEZ FURLAN je pojasnil, da je bil prihodek v proračunu. V novi OŠ se med drugim gradi
nova zobozdravstvene ambulanta in to je del zdravstvenega sistema in se da tudi na tak
način upravičiti ta sredstva. Glede podaje soglasja so dve možnosti – da se ga da, ali pa ne.
TADEJ BEOČANIN je vprašal, zakaj niso navedli, da je za zobozdravstveno ambulanto v
OŠ? Sedaj bodo uvedli prakso, da se bo občinski proračun napajal iz presežka.
GORDANA KRKOČ je opozorila, da so ravno oni leta 2010 spremenili odlok o ustanovitvi
lekarne v tem delu, zakaj se namenja presežek iz tržne dejavnosti. Navedli so, da se
presežek nameni za investicije na področju družbenih dejavnosti, kamor sodi OŠ.
ANGEL VIDMAR je dejal, da odlok o ustanoviti v 24. členu navaja, da se presežki prihodkov
nad odhodki iz tržne dejavnosti uporabi za razvoj dejavnosti, za plače zaposlenih v skladu z
zakonom in za druge nameni, ki jih določita ustanoviteljici.
JOSIP TROHA je rekel, da bo glasoval proti, ker ne bo pisalo, da je za ambulanto. Lahko bo
pisalo dom krajanov Plače ali Cesta.. Če bi sprejeli sklep g. Klemenčiča, bi točno vedeli, da
gre za aparate. To je izigravanje proračuna.
IGOR ČESNIK je rekel, da lahko piše tudi mrliška vežica Lokavec.
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KARMEN SLOKAR je pojasnila, da so v obrazložitvi razdelani prihodki po proračunskih
postavkah. Tam je postavka 19.037 OŠ DL, in konto prihodki iz naslova presežkov javnih
zavodov. Ko bo prišel presežek v proračun, bo knjižen točno na to postavko, nikakor ne pod
dom krajanov….
JANEZ FURLAN je predlagal, da najprej glasujejo o predlaganem sklepu. Če ta ne bo
izglasovan, bodo oblikovali naslednji sklep, ki ga bo moral obravnavati svet zavoda in
Občinski svet Občine Vipava.
Predsedujoči je prosil za glasovanje o predlaganem sklepu.
ZA je glasovalo 15, 6 PROTI svetnikov. Predsedujoči je ugotovil, da je predlagan
sklep sprejet.
-

Zdravstveni dom Ajdovščina

BOŽA FERFOLJA je podala uvodno obrazložitev.
ANTON ŽAGAR je dejal, da odbor ni imel pripomb na poročilo.
ANGEL VIDMAR je menil, da je v 5. poglavju najbrž napaka, saj je ZD je posloval z
minusom. Na 36 str. piše »Presežek odhodkov nad prihodki…«, kar bi moralo biti obrnjeno.
BOŽA FERFOLJA je rekla, da morajo razliko pokriti s presežki iz preteklih let. Vsako leto so
presežke namenili za določen namen. Lani so kupili reševalno vozilo, ki so ga sofinancirali
obe občini, večji del je pokrival ZD. Ker so morali odpraviti plačna nesorazmerja, so
reševalno vozilo plačali iz amortizacije. Pridobili so mnenje revizorja in izvedli sklep zavoda.
MITJA TRIPKOVIĆ se je strinjal, da je klavrno. V enem podjetju si nikoli ne bi privoščili
izgube zaradi plač. Ali se v letu 2014 pričakuje še kako plačno nesorazmerje?
BOŽA FERFOLJA je rekla, da naj bi to bilo odpravljeno. Odločitev so sprejeli državni organi,
bila je neustavna, zato je bilo vse razveljavljeno. Pri ZD so plače kalkulativni element cene
zdravstvenih storitev, torej so jim istočasno znižali cene. Ko pa so jim ukazali izplačati plače,
jim cen niso dvignili. Presežki so razvojna sredstva, so last ustanoviteljice, torej je
ustanoviteljica izgubila. Vsako leto sklepajo pogodbe na podlagi splošnega dogovora in
praktično nimajo pravne podlage za izstavitev zahtevka. Še vedno si prizadevajo, da bi jim
nekaj priznali v cenah, vendar ne kaže dobro.
-

Osnovna šola Danila Lokarja Ajdovščina

VLADIMIR BAČIČ je podal uvodno obrazložitev.
ANTON ŽAGAR je dejal, da odbor na poročilo ni imel pripomb in predlagal sprejem sklepa.
IVAN KRAŠNA je predlagal, da ravnatelj pogleda druga poročila. Glede na to, da so
največja šola, so drugje dobili veliko več podatkov, kot pri njihovem poročilu (o učencih,
uspehih,..).
VLADIMIR BAČIČ je rekel, da so se je strogo držal navodila izpred dveh let.
ANGEL VIDMAR je vprašal, če so že znani rezultati inšpekcije oz. nadzora? Ali je bil nadzor
redne narave, ali kaj drugega?
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VLADIMIR BAČIČ je dejal, da gre za anonimko, nimajo pa še nobenega poročila, čeprav naj
bi ga dobili v dveh treh tednih. Pregledali so papirje. V pogovoru z inšpektorico se je
pokazalo, da je marsikaj iz trte zvito, vendar je treba počakati poročilo.
JAN ZELINŠČEK je želel vedeti, v zvezi s čim je bila anonimka.
VLADIMIR BAČIČ je dejal, da so ugotavljali, da gre za osebno zamero proti ravnatelju, ne
za materialno kršitev. Vsebine anonimke ne pozna oz. je inšpektor ne sme pokazati.
JAN ZELINŠČEK je rekel, da pri njemu inšpektor kontrolira ali material, ali kamion.
MITJA TRIPKOVIĆ je rekel, da imajo anonimke namen vnašati polresnice, neresnice in
nemir. Tisti človek, ki nima moči podpisati se pod prijavo, je neresen. Mirodajno je poročilo
inšpektorja.
ALOJZ KLEMENČIČ je vprašal, če na šoli zaznavajo probleme z obnašanjem, ter kako je
zadovoljen z gradnjo OŠ. Ali je planiral sredstva za šolske uniforme?
VLADIMIR BAČIČ je rekel, da bodo morali še poplačati razliko za plačna nesorazmerja in
sredstev za uniforme ne bo. Po anketi ministrstva je velika večina staršev proti uniformam.
Nasilja in vandalizma na šoli ni, tudi problematike drog ni zaznavati. Gradnja šole poteka
zelo dobro. Zadovoljni so s kvaliteto in roki izvedbe.
VALENTIN KRTELJ je dejal, da jim želi čim prej preselitev v novo šolo. Ali je šola dovolj
velika?
VLADIMIR BAČIČ je rekel, da bodo morali stavbo 1 nujno ohraniti. Na ministrstvu pred leti
niso hoteli slišati, da se bodo demografski podatki spremenili (to je bilo 6 let nazaj).
MARJAN POLJŠAK je vprašal, če se je povečalo priseljevanje v občino?
VLADIMIR BAČIČ je rekel, da je šola grajena, da bi bila na razredni stopnji 2 oddelka, na
predmetni 3. Že lani so imeli tri 1. razrede, drugo leto tudi, eno leto celo 4 oddelki. Stavba 1
je obnovljena in idealna za nizke razrede.
MITJA TRIPKOVIĆ je rekel, da je treba upoštevati podatek statističnega urada - število
novorojencev po občinah po letih. 2007 je bila ajdovska občina nad slovenskim poprečjem.
Pred navajanjem uspešnosti občine je treba preveriti naravni prirastek iz lanskega in
letošnjega leta.
MARIJAN BOŽIČ je dejal, da se morajo priseljevati, ker tisti, ki odhajajo, puščajo prazen
prostor.
ALOJZ KLEMENČIČ je rekel, da gre za to, da se gradi novo poslopje, da bodo manjši
stroški. Sedaj bodo 3 poslopja in bodo višji stroški.
Ker ni želel nihče več razpravljati, je predsedujoči predlagal glasovanje.
ZA je glasovalo
sprejet.
-

25 svetnikov. Predsedujoči je ugotovil, da je predlagan sklep

Osnovna šola Šturje

LEA VIDMAR je podala uvodno obrazložitev.
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ANTON ŽAGAR je dejal, da odbor ni imel pripomb na poročilo.
IGOR ČESNIK je rekel, da so bile ideje o širitvi šole. Ali je to idejo zajela v svoj program? Za
koliko učilnic bi se šola širila po tistih načrtih?
LEA VIDMAR je rekla, da je bila ideja, da bi se šola širila na V strani za 6 učilnic, vendar se
to ni izvedlo zaradi pomanjkanja finančnih sredstev. V naslednjih 3-4 letih se predvideva velik
narastek vpisa otrok. Sedaj razmišljajo o notranji preureditvi šole, ideja o širitvi z dograditvijo
se je ustavila.
ANTON ŽAGAR je vprašal, koliko otrok je v Šturjah iz drugih šolskih okolišev, npr. Dobravlje.
LEA VIDMAR je rekla, da konkretne številke sedaj ne ve, iz Dobravelj je zelo malo – mogoče
1, 2,. Več otrok je z območja okoliša Danila Lokarja, kakšen je iz Vipave. Starši z lokacijo
vpisa rešujejo varstvo.
VALENTIN KRTELJ je rekel, da se bo v bodoče na Idrijski ulici delalo varne prehode.
Marsikaj bodo morali narediti za OŠ DL. Mogoče bi šolski okoliš prestavili do Idrijske ulice,
ker je bolj varna pot in bi bilo manj problemov s širitvijo OŠ. Če bi že kaj delali, bi na eni šoli.
-

Osnovna šola Dobravlje;

MIRJAM KALIN je podala uvodno obrazložitev.
ANTON ŽAGAR je dejal, da odbor nima pripomb na poročilo in je predlagal sprejem sklepa.
ALOJZ KLEMENČIČ je ugotavljal, da ima šola največji prispevek staršev (9,5 %), v
primerjavi z ostalimi šolami. Zanima ga učni proces v Šmarjah in vpis otrok glede na obljube.
MIRJAM KALIN je rekla, da imajo lastno kuhinjo, za OŠ v Ajdovščina kuha srednja šola in
jim tudi izstavlja položnice. Ker v Dobravljah izstavljajo položnice sami, prestavljajo kosila
velik strošek (273 otrok). Glede šole v naravi so imeli sestanek ravnateljev, in primerjali
stroške. Ugotovili so, da so stroški zelo primerljivi oz. imajo celo zelo ugodno ceno za morje
za 5 razred. Večji strošek je 1x leten odhod otrok na Dansko, kjer starši stroške poleta krijejo
sami. Šmarje - 2 leti nazaj so starši obljubili, da bodo otroke obdržali. Takrat je bilo 8 otrok,
sedaj jih 7, naslednje leto 6. Edini otrok iz okoliša se je vpisal k nam. Nudijo vse, kar se da,
ampak starši se odločajo po svoje.
ANTON KREŠEVEC je rekel, da delujejo na šoli razno razne sekcije. V Dobravljah navajajo
mladino na gibanje in zraven vključijo tudi starši. Pristop je vredno posnemati, da bodo imeli
zdravo mladino.
Predsedujoči je predlagal glasovanje o predlaganem sklepu.
ZA je glasovalo
sprejet.
-

25 svetnikov. Predsedujoči je ugotovil, da je predlagan sklep

Osnovna šola Col;

RAJKO IPAVEC je podal uvodno obrazložitev.
ANTON ŽAGAR je dejal, da odbor nima pripomb in predlaga sprejem sklepa.
IVAN KRAŠNA je rekel, da so bili v raziskavi o OŠ na vrhu. Ali dajejo temu kako težo?
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RAJKO IPAVEC je rekel, da je realen. Taka uvrstitev je dobra, vendar to ni edino merilo za
razvrščanje. Kup drugih stvari je pomembnih. Osnovni namen MPZ-ja je povratna informacija
učencem, staršem in učiteljem.
DUŠAN MIKUŽ je vprašal, če je možno, da bi bil septembra vrtec na šoli.
RAJKO IPAVEC je rekel, da je treba vprašati ravnateljico vrtca. Osebno je za to, da bi jim
nudili prostor, ker bi bila prednost. En prostor sicer je, vendar je vprašanje normativov.
JANEZ FURLAN je rekel, da je bila naročena projektantska umestitev. Tega še ni in računa,
da bo kmalu. Upa pa si trditi, da septembra vrtca tam ne bo.
RAJKO IPAVEC je dejal, da je zaprosil občino, da se uredil način sofinanciranja. Kar dobi
šola za materialne stroške, ni niti približno podobno realnim stroškom. Pogledati je treba 5letno obdobje in na tistem graditi. Želel bi realno dodeljevanje materialnih stroškov. Stvari so
podcenjene, rezati so morali kup stvari, da so lahko financirali delovanje.
-

Otroški vrtec Ajdovščina;

ALENKA MOČNIK je podala uvodno obrazložitev.
ANTON ŽAGAR je dejal, da je odbor nima pripomb na poročilo.
IVAN KRAŠNA je vprašal, ali so med letom čakalne vrste?
ALENKA MOČNIK je rekla, da večinoma v septembru dobijo mesto vsi, razen tisti, ki še ne
dosežejo starosti in čakajo v vrsti. Problemi nastanejo, ker ne dobijo vrtca na izbrani lokaciji.
MARJAN POLJŠAK je vprašal, če je na območju občine vedno možnost?
ALENKA MOČNIK je rekla, da se vsem zagotovi mesto.
DUŠAN MIKUŽ je rekel, da imajo nekateri otroci s prihodom v šolo velik problem z vikanjem
in pozdravljanjem. Vprašal je, kakšen odnosov imajo v vrtcu (vzgojiteljica – otrok). Na
podlagi česa se odločijo za strategijo oz. ali razmišljajo o spremembi.
ALENKA MOČNIK je rekla, da so to predšolski otroci. Vključeni so v projekt etike, kjer se
veliko pogovarjajo o vrednotah. Določene vzgojiteljice dajo temu večjo težo. Ko so bili
predšolski otroci še v vrtcu, so tam vzgajali ta del. Pri 3-letniku tega ni moč vpeljati. Žal to
zanemarjajo v družinah. Niti mladi starši ne vikajo, oz. ne pozdravljajo. Če ni podpore s strani
družin in okolja, je težko doseči rezultat pri otrocih.
MATJAŽ BAJEC je vprašal za mnenje ravnateljice glede oddelka na Colu.
ALENKA MOČNIK je rekla, da so bili ideje zelo veseli. V začetku so mislili adaptirati tudi
obstoječi prostor. Kjer je oddelek vrtca na šoli, so izkušnje zelo pozitivne. Prehod otrok je
dosti lažji, sodelovanje lepše poteka, itd..
ANTON ŽAGAR je povedal, da odbor predlaga spremembo sklepa o razporeditvi in sicer:
Presežek prihodkov nad odhodki iz naslova Cen programov Otroškega vrtca Ajdovščina iz
leta 2013 se v sorazmernemu ustanovitvenem deležu 76,03 % v višini 21.465 € nameni za
nakup opreme igralnic za vrtec v Ajdovščini.« Kar bi dobili starši po prejšnjem predlogu, je
tako nizka številka, da raje predlagajo tako rešitev. Otroci s tem tudi pridobijo.
Predsedujoči je predlagal glasovanje o sklepu odbora.
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ZA je glasovalo 23 svetnikov. Predsedujoči je ugotovil, da je predlagan sklep odbora
sprejet.
-

Glasbena šola Vinka Vodopivca Ajdovščina

BERNARDA PAŠKVAN je podala uvodno obrazložitev.
ANTON ŽAGAR je dejal, da je odbor nima pripomb in predlaga sprejem sklepa.
Predsedujoči je predlagal glasovanje o sklepu.
ZA je glasovalo
sprejet.
-

24 svetnikov. Predsedujoči je ugotovil, da je predlagan sklep

Ljudska univerza Ajdovščina

VLADIMIR KRTELJ je vprašal, če bodo univerzo uvrstili v stavbo 3?
JANEZ FURLAN je rekel, da je stavba 3 ocenjena kot neprimerna za uporabo. Na ta račun
so bili tudi prednostno sofinancirani s strani ministrstva pri novi šoli. Brez posegov stavbe ni
moč popraviti. Potrebno bo izdelati projekte, s finančno oceno in potem postopati naprej.
ALOJZ KLEMENČIČ je dejal, da bi morali imeti enake vatle pri vseh zavodih. Tukaj je tudi
velik presežek, podobno kot pri lekarni. Po kakšnih kriterij se o tem odloča?
JANEZ FURLAN je rekel, da je realno pričakovati, da bo treba pripraviti nek objekt.
Presežek se lahko porabi kot vir za adaptacijo ali gradnjo.
ANGEL VIDMAR je rekel, da je poročilo zelo nedefinirano. On ne ve, kakšne materialne
stroške bo direktorica pokrila oz. kam bo investirala.
ALOJZ KLEMENČIČ je rekel, da drugo leto tega ostanka lahko ni, ker bodo sredstva
porabili, če ugotovijo, da jim občina sredstva lahko pobere.
MARJAN POLJŠAK je ugotavljal, da v tem svetu zavoda nimajo predstavnika (svetnika).
BOŽA BOLČINA je podala uvodno obrazložitev.
ANTON ŽAGAR je dejal, da je odbor nima pripomb in predlaga sprejem sklepa.
ALOJZ KLEMENČIČ je rekel, da imajo kar visoke kratkoročne naložbe in ga zanima v
kakšen namen jih hranijo?
BOŽA BOLĆINA je rekla, da se dobro delo kaže tudi v dobrih rezultatih. Računajo na
opremo lastnih poslovnih prostorov, ker si to zaslužijo udeleženci in zaposleni. Stroški dela
niso visoki. Razpisi evropskega socialnega sklada so se zaključili 31.8.13., nekaj se sicer
podaljšuje v to leto, novih razpisov pa še ni. PUM so nadomestili s programom težje
zaposljivih na trgu dela. Upa, da bodo lahko sredstva oplemenitili in jih bodo namenili za
opremo prostorov, če bodo do njih prišli.
ANGEL VIDMAR je rekel, da iz predloga o razporeditvi presežka izhaja, da mislijo skoraj
60.000 € nameniti investicijam, pa ga zanima za katere. Ravno tako za teh 15.000 € za kritje
materialnih stroškov. Izredno narašča plačilo avtorskih honorarjev. Kaj vključuje vse to?
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BOŽA BOLŽINA je rekla, da delo ustanove sloni na zunanjih sodelavcih. Zaposleni so
organizatorji izobraževanja. Delavci iščejo programe, program pa izvaja več kot 60 zunanjih
sodelavcev. Kar se tiče prvega vprašanja, je že povedala. Upa, da ne bo treba preveč
sredstev koristiti za tekoče stroške poslovanja.
Predsedujoči je predlagal glasovanje o predlaganem sklepu.
ZA je glasovalo
sprejet.
-

22 svetnikov. Predsedujoči je ugotovil, da je predlagan sklep

Zavod za šport Ajdovščina;

UROŠ PINTAR je podal uvodno obrazložitev.
ANTON ŽAGAR je dejal, da odbor nima pripomb na poročilo. Pogovarjali so se, da so šole
morale dajati za odpravo plačnih nesorazmerij, tukaj pa zavod predlaga tudi nagrade.
Mogoče ni pravi čas, res pa je, da so zelo uspešni. Odbor se je s predlogom vseeno strinjal.
Predsedujoči je predlagal glasovanje o predlaganem sklepu.
ZA je glasovalo
sprejet.
-

23 svetnikov. Predsedujoči je ugotovil, da je predlagan sklep

Pilonova galerija Ajdovščina;

Predsedujoči je povedal, da se je ga. Irene opravičila.
ANTON ŽAGAR je dejal, da je odbor nima pripomb in predlaga sprejem sklepa.
Predsedujoči je predlagal glasovanje o sklepu.
ZA je glasovalo
sprejet.
-

21 svetnikov. Predsedujoči je ugotovil, da je predlagan sklep

Lavričeva knjižnica Ajdovščina

ARTUR LIPOVŽ je podal uvodno obrazložitev.
ANTON ŽAGAR je dejal, da odbor nima pripomb in predlaga sprejem sklepa.
JOSIP TROHA je vprašal, kakšen oseben avto bodo kupili za 6.600 €?
ARTUR LIPOVŽ je povedal, da bo avto okrog 13.000 € in sicer tak, ki bo služil prevozu
tovora. Zanj bodo dali sredstva od prodaje starega bibliobusa, presežek in proračunska
razvojna sredstva.
MATJAŽ BAJC je vprašal, če je nov bibliobus upravičil pričakovanja?
ARTUR LIPOVŽ je pritrdil, obisk narašča, povečali so tudi število postajališč.
VALES BORUT je vprašal, kje so tisti dve postaji za Komen?
ARTUR LIPOVŽ je povedal, da v Lisjakih in Kodretih. To je pogodbeno z Občino Komen.
Predsedujoči je predlagal glasovanje o predlaganem sklepu.
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ZA je glasovalo
sprejet.

24 svetnikov. Predsedujoči je ugotovil, da je predlagan sklep

K 3. točki dnevnega reda
Imenovanja
- mnenje k imenovanju ravnatelja/ice Osnovne šole Šturje
MATJAŽ BAJEC je podal mnenje komisije.
Ker ni želel nihče razpravljati, je predsedujoči predlagal najprej glasovanje.
H glasovanju se je prijavilo 23 svetnikov. ZA je glasovalo
Predsedujoči je ugotovil, da je predlagan sklep sprejet.

23 svetnikov.

- mnenje k imenovanju ravnatelja/ice Osnovne šole Dobravlje
MATJAŽ BAJEC je podal mnenje komisije.
Ker ni želel nihče razpravljati, je predsedujoči predlagal glasovanje.
sprejet.

ZA je glasovalo

24 svetnikov. Predsedujoči je ugotovil, da je predlagan

sklep

K 4. točki dnevnega reda
Mnenje k predlogu Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o lokalni samoupravi
ZLATA ČIBEJ je podala uvodno obrazložitev.
ANGEL VIDMAR je dejal, da je komisija predlagala sprejem sklepa, da je čas pred
lokalnimi volitvami povsem neprimeren za sprejem predpisa, ki korenito posega v delovanje
lokalne samouprave.
TADEJ BEOČANIN je rekel, da se s komisijo v tem delu ne more strinjati. Že 4 leta teče
javna obravnava o spremembi zakona. Večina predlogov je že kar nekaj časa znana. Če
imajo vsebinske pripombe na predlagane sklepe, bi bilo prav, da jih dajo in upajo, da jih bodo
osvojili, kot pa da dajo tako mnenje. To naše mnenje ne bo zaustavilo postopka.
MARJAN POLJŠAK je vprašal, s kakšnimi konstruktivnimi predlogi postavljajo občine po
Sloveniji oz. kje je bil udeležen v razpravah?
TADEJ BEOČANIN je rekel, da se je udeležil več razprav. Danes je bila npr. seja komisije
za mladinsko politiko SOS. Pozna tudi pobude občin, ki poleg teh sprememb predlagajo še
odpoklic članov občinskih svetov ali celo občinskega sveta.
MARJAN POLJŠAK je rekel, da je bil predlog dan lani poleti in se ni dokončalo razprave.
Zakaj so sedaj to sprožili komaj pred volitvami?
TADEJ BEOČANIN je rekel, da tega ne ve, vendar so bili pogovori lani, so bili pa tudi že 4
leta nazaj.
ALOJZ KLEMENČIČ je dejal, da jih tako mnenje nič ne stane. Boji se, da predlagatelj
obupno potrebuje ta zakon, potem pa bodo težave. Zna se zgoditi, da bo pred poletjem
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sprejeto. Če bi imeli vsebinske pripombe, bi bilo še boljše. Nekaterih stvari v Ajdovščini ni
moč realizirati.
MARJAN POLJŠAK je vprašal, ali resno vidi možnost sprejema, ker je svojo udeležbo na
Skupnosti občin opravičil zaradi seje OS? Drugače bo šel vseeno.
ANGEL VIDMAR je rekel, da verjame, da nekdo želi na hitro spremeniti zakon. Občine želijo
razdeliti na prave in neprave. Boji se, ker se želi jasno razmejiti med občinami, ki izpolnjujejo
zakonske pogoje, in druge, ki jih ne. Imajo namreč več kot 100 občin nezakonitih. Tako na
hitro se teh stvari ne da sprejemati. Volitve naj bi bile oktobra, potem bi imeli eno leto časa,
da spremenijo svoje akte (statut zaradi štev. KS, Odlok o volilnih enotah, itd..) Nekatere
stvari je treba res spremeniti, vendar ne tako na hitro (v našem Statutu že imajo zajeto
ljudsko iniciativo, mladinsko politiko, itd..). Prihranilo se ne bo nič.
JOSIP TROHA je rekel, da se strinja, ampak kakšen vpliv imajo, da to zadržijo. Istočasno
lahko pošljejo tudi predlog za spremembe. Prepričan je, da bodo spremembe sprejeli do
lokalnih volitev.
MARJAN POLJŠAK je dejal, da to ni pobuda velikih občin, zato se s to oceno ne strinja.
TADEJ BEOČANIN je dejal, da se strinja z g. Vidmarjem. Zraven pa bo dodali še konkretne
predloge za spremembe. Mogoče bodo na ta način vsaj koga uspeli prepričati.
Predsedujoči je rekel, da tega ne morejo narediti tako na hitro. Ker ni želel nihče več
razpravljati, je predlagal glasovanje o pripravljenem sklepu.
H glasovanju se je prijavilo 22 svetnikov. ZA je glasovalo
Predsedujoči je ugotovil, da je predlagan sklep sprejet.

21 svetnikov.

K 6. točki dnevnega reda
Informacije in pobude
Predsedujoči je rekel, da odgovorov niso uspeli pripraviti, lahko pa podajo kako novo
pobudo.
Ker ni želel nihče več razpravljati, je predsedujoči zaključil sejo. Naslednja seja bo 16.4., kar
je sreda, odbori bodo na torek. Vabila bodo posredovali že jutri, gradiva pa bo malo in ga
bodo posredovali čim prej, ko bo možno.
ANGEL VIDMAR je rekel, da je statutarno pravna komisija obravnavala pripombe na
poslovnik občinskega sveta. Kljub temu, da so bili nekateri svetniki mnenja, da se poslovnika
ne obravnava v tem obdobju, se je komisija odločila za I. obravnavo. Prosi, da ga proučijo.
Če bodo velika nasprotovanja, pač ne bodo nadaljevali. Želja je, da bi poslovnik sprejeli.
JOSIP TROHA je rekel, da je predstavnik medijev tudi g. Tripković, zato mora zapustiti sejo.
MARJAN POLJŠAK je rekel, da je svetnik, mora pa upoštevati zaupnost pogovora.
Seja je bila zaključena ob 18. uri.
ZAPISNIČARKA:
Mojca FERJANČIČ

PREDSEDUJOČI:
Marjan POLJŠAK

13

OBČINA AJDOVŠČINA
Občinski svet
SKRAJŠANI ZAPISNIK
37. redne seje Občinskega sveta Občine Ajdovščina, ki je bila 3. marca 2014, 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 prisotnih
24 članov
OSTALI PRISOTNI:
Janez FURLAN, občinska uprava
Karmen SLOKAR, občinska uprava
Zlata ČIBEJ, občinska uprava
Gordana KRKOČ, občinska uprava
Alenka Č. KOBOL, občinska uprava
Sandra HAIN, občinska uprava
Alenka TRATNIK, Primorske novice
Karin ZORN, Radio Koper
Marko GREGORC, Radio Robin
Rosana RIJAVEC, STA
Direktorji javnih zavodov
Predsedujoči je ugotovil sklepčnost.
MARJAN POLJŠAK je najprej pozdravil prisotne. Vprašal je, če je kaka pripomba na dnevi
red? Ker ni želel nihče razpravljati, je predlagal, da glasujejo o predlaganem dnevnem redu.
ALOJZ KLEMENČIČ je rekel, da je bila zadnjič napovedana še ena točka, sedaj pa je ni v
dnevnem redu.
JANEZ FURLAN je rekel, da bo po izčrpanem dnevnem redu redna seja zaključena, potem
pa jim bo predstavljena še ena problematika in prosi, da počakajo.
H glasovanju se je prijavilo 20 svetnikov. ZA je glasovalo
Predsedujoči je ugotovil, da je sprejet naslednji

21 svetnikov.

DNEVNI RED:
1. Premoženjsko pravne zadeve;
2. Letna poročila javnih zavodov, katerih ustanovitelj je Občina Ajdovščina in soglasja k
razporeditvi presežkov (pri posameznem zavodu):
- Razvojna agencija ROD;
- Gasilsko reševalni center Ajdovščina;
- Lekarna Ajdovščina;
- Zdravstveni dom Ajdovščina
- Osnovna šola Danila Lokarja Ajdovščina;
- Osnovna šola Šturje;
- Osnovna šola Dobravlje;
- Osnovna šola Col;
- Osnovna šola Otlica;
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- Otroški vrtec Ajdovščina;
- Glasbena šola Vinka Vodopivca Ajdovščina;
- Ljudska univerza Ajdovščina;
- Zavod za šport Ajdovščina;
- Pilonova galerija Ajdovščina;
- Lavričeva knjižnica Ajdovščina;
3. Imenovanja;
- mnenje k imenovanju ravnatelja/ice Osnovne šole Šturje,
- mnenje k imenovanju ravnatelja/ice Osnovne šole Dobravlje;
4. Mnenje k predlogu Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o lokalni samoupravi
(ZLS-S);
5. Informacije in pobude;
K 1. točki dnevnega reda
Premoženjsko pravne zadeve
SENJA LIPUŠČEK je podala uvodno obrazložitev k sklepu o nakupu zemljišča v Obrtni coni
»Pod obvoznico«.
JANEZ FURLAN je dejal, da je odbor za finance obravnaval predlog na korespondenčni seji
in predlaga sprejem sklepa.
IGOR FURLAN je dejal, da je odbor za okolje predlagal sprejem sklepa. Podan je bil
predlog, da bi lastnik teh parcel vsaj delno poravnal sorazmerni delež Primorju v stečaju.
ALOJZ KLEMENČIČ je rekel, da se dvigne cena vsem parcelam, ki so sedaj brez ceste.
Zato je pametno, da se delež kupnine razdeli na deleže parcel, ki s cesto dobijo večjo tržno
vrednost.
MARIJAN BOŽIČ je dejal, da so lastniki rekli, da so oni že prej želeli prodati, vendar so bili
blokirani. Takrat bi lahko prodajali po 80 €. Misli, da bi bilo korektno, da se jim to možnost
vrne. Prej so imeli pot, s temi menjavami se jim je pot vzelo.
JANEZ FURLAN je opozoril, da ni izključni lastnik Primorje v stečaju. Kupnine ni moč kar
prevaliti na lastnike, ali pa, če se odločijo, da jim bodo prodajali v deležih. Običajno se
zaračunava skozi komunalni prispevek ob investiciji oz. pred izdajo gradbenega dovoljenja.
Če investitor nima poti, mu tega dela ne morejo zaračunati. Misli, da je takrat čas, da
obremenijo končnega investitorja.
RADOVAN ŠTOR je rekel, da nepremičninskega davka ni več, vendar naj občina tudi takrat
zavzame stališče, ko bo drug nepremičninski davek, saj ¾ zemljišč v občini nima dostopa
do parcel z javno infrastrukturo. Vse so služnostne poti ali kaj drugega.
Ker ni želel nihče več razpravljati, je predsedujoči predlagal glasovanje.
H glasovanju se je prijavilo 20 svetnikov. ZA je glasovalo
Predsedujoči je ugotovil, da je predlagan sklep sprejet.

20 svetnikov.

K 2. točki dnevnega reda
Letna poročila javnih zavodov, katerih ustanovitelj je Občina Ajdovščina in soglasja k
razporeditvi presežkov (pri posameznem zavodu):
MARJAN POLJŠAK je povedal, da ga je ravnatelj OŠ Otlica prosil, da je na prvem mestu
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-

Osnovna šola Otlica;

ALEKSANDER POPIT je podal obrazložitev letnega poročila.
MITJA TRIPKOVIĆ je povedal, da mu je en občan rekel, da ni možno najeti dvorane. Če to
ne drži, pa je treba vsaj informirati ljudi.
ALEKSANDER POPIT je rekel, da ni nobenega problema oz. dvorano uporabljajo lokalna
društva. Določene imajo cene za zunanja in domača društva, za šolske otroke, itd.. Zelo bi
bil zadovoljen, če bi bilo več koristnikov. Ko je bila mednarodna tekma v orientaciji, je v
dvorani spalo 65 ljudi.
JOSIP TROHA je vprašal, kaj je s popravilom strehe?
ALEKSANDER POPIT je povedal, da se je del obrobe utrgal, ker je burja naredila zamet in
je bilo preveč snega. Lani so postavili dodatnih 150 m snegobranov, zamenjali so 30 m
obrob. Potem je streha puščala, zato so namestili še eno pločevino in računajo, da bo sedaj
rešeno. Na navpičnih zračnikih so namestili kolena. Pojavile so se razpoke v telovadnici, ki
so si jih pristojni pogledali in bodo reševali v poletnih mesecih.
ANGEL VIDMAR je rekel, da je bilo nekaj besed okrog šolskega zvonca.
ALEKSANDER POPIT je rekel, da ob obnovi niso namestili sistema zvonjenja, potem so
naredili anketo med starši, ki so to potrdili. Dobil je samo eno pripombo. Prepričan je, da
mora vsaka šola zvonec imeti.
ALOJZ KLEMENČIČ je rekel, da ni nikjer zasledil kakega odstavka o obnašanju otrok ali
etiki. Ugotavlja, da otroci niti pozdravljajo ne več.
ALEKSANDER POPIT je dejal, da prav kakih posebnih vedenjskih problemov niso zasledili.
Res pa je, da otroci ne pozdravljajo. Na šoli delajo na tem, vendar bi morali predvsem doma.
Ker ni želel nihče več razpravljati, so prešli k naslednjemu poročilu.
-

Razvojna agencija ROD;

DAVID BRATOŽ je podal uvodno obrazložitev
DAVID PIZZONI je dejal, da odbor ni imel pripomb in predlagal sprejem sklepa.
DUŠAN MIKUŽ je vprašal, kaj pomeni izhod Komna – za obstoječe programe ali nove.
DAVID BRATOŽ je rekel, da je bilo potrebno sprejeti odlok in so hoteli vključiti sofinanciranje
delovanja po dvanajstinah. Komen je imel že prej samo financiranje projektov in so hoteli
ostati enako. Za ROD to ne pomeni kakih finančnih posledic in tudi pokrivajo dovolj veliko
področje. Komen bo s projekti nadaljeval pri nas.
VALENTIN KRTELJ je vprašal, če obstajajo evropska sredstva za ureditev starih mestnih
jeder ali kulturni dom, oz. za prostore za namen gasilstva. Ali so dobili naročilo s strani
občine za ureditev starega mestnega jedra?
DAVID BRATOŽ je rekel, da so bila sredstva Ministrstva za kmetijstvo za vaška jedra (Slap).
Za mesta sredstev ni bilo. Za naprej se predvideva, da tega razpisa ne bo več, ker se bodo
usmerili v primarno proizvodnjo. Želeli so to vključiti v sredstva Lidr, vendar se ministrstvo ni
odločilo niti za vključitev vaških jeder. Za obnovo kulturnih domov so bili razpisi (ne za
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novogradnjo) in za vsebino. Za naprej so indici, da kulturna dediščina naj ne bi bila
sofinancirana brez vsebin.
MARIJAN BOŽIČ je vprašal, koliko je zanimanja za delavnice?
DAVID BRATOŽ je rekel, da je obisk dober, če gre za davke ali računovodstvo, če gre za
poslovne načrte pa pridejo samo 3.
VALENTIN KRTELJ je vprašal, na kakšen razpis so v Novi Gorici prijavili Bevkov trg?
DAVID BRATOŽ je rekel, če bi se Občina Ajdovščina odločila obnavljati, bi se lahko prijavila
na sredstva za razvoj regij (prijavili so Vipavski Križ). Dodatnih sredstev samo za obnovo
mestnega jedra ni bilo.
MARJAN POLJŠAK je prosil za konkreten odgovor, ali so bile možnosti,
izkoristile. (Ne.)

ki se niso

Ker ni želel nihče razpravljati, je predsedujoči predlagal glasovanje o sklepu, da se sredstva
ne razporedi.
H glasovanju se je prijavilo 25 svetnikov. ZA je glasovalo
Predsedujoči je ugotovil, da je predlagan sklep sprejet.
-

25 svetnikov.

Gasilsko reševalni center Ajdovščina;

MIHA ERGAVER je podal uvodno obrazložitev.
IGOR FURLAN je dejal, da je odbor za okolje predlagal sprejem sklepa.
ZA je glasovalo
sprejet.
-

24 svetnikov. Predsedujoči je ugotovil, da je predlagan sklep

Lekarna Ajdovščina

ALOJZ KLEMENČIČ je prosil predstavnika sveta zavoda za obrazložitev, zakaj je prišlo do
takega sklepa, kot je v predlogu in katera sta prejšnja sklepa sveta zavoda.
ANGEL VIDMAR je rekel, da ne ve, zakaj je prišlo do take odločitve, vendar so sredstva
planirana v občinskem proračuna. Prej so bila mišljena sredstva za lekarno v domu
upokojencev, vendar adaptacije ni na vidiku. Prejšnja sklepa so morali preklicati, da so lahko
sprejeli novega.
KATJA KRUŠIČ je podala uvodno obrazložitev.
ANTON ŽAGAR je dejal, da je odbor predlagal sprejem sklepa.
ALOJZ KLEMENČIČ je dejal, da struktura dobičkov izhaja iz komercialnih super rabatov oz.
predčasnih plačil. S tem sklepom bodo lekarno likvidnostno izčrpali. Kaj to pomeni na
strukturo ostanka, ki naj bi bil v letošnjem letu? Osebno meni, da lekarna mora imeti javni
razpis za nakup materiala. To je zagovarjal v svetu zavoda v prejšnjem sklicu. Če so to
uredili, dobro, drugače ravnajo napak. Glede predloga sklepa – v prejšnjem mandatu so
skušali prosta sredstva razumeti tako, da so bila ustvarjena na ramenih uporabnikov in stali
na stališču, da se morajo tja vrniti. 2x so pomagali ZD. Predlog svetniške skupine je, da se
sklep dopolni in da se sredstva uporabijo izključno za nakup aparatov za oživljanje in se jih
namesti po KS, ki so najbolj oddaljene od ZD. Prosi za glasovanje o njegovem predlogu.
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KATJA KRUŠIČ je rekla, da bo presežek, ki bo šel v proračuna ustanoviteljic, iz trga. Kar se
tiče javnih naročil, je imel g. Klemenčič, ko je bil v svetu zavoda, vse možnosti na mizi. Sedaj
so v postopku javnega naročila za zdravila. 2x so donirali ZD – ultrazvok in rentgen.
TADEJ BEOČANIN je vprašal, kaj je z načrtovano investicijo na Ribniku.
KATJA KRUŠIČ je rekla, da se jim v tem trenutku ni zdel primeren čas za tako investicijo.
Še vedno pa so zainteresirani, in jo lahko zagotovijo iz javnih sredstev. Dom starejših
občanov še nima predloga adaptacije.
ALOJZ KLEMENČIČ je rekel, da so že v prejšnjem mandatu razpravljali o investiciji Lekarne
na Ribniku, ne več v Domu starejših občanov in je bilo naročeno, da se odpre lekarno na
kaki drugi lokaciji na Ribniku. Z odlivom z računa bo likvidnost lekarne ogrožena, zato je želel
vedeti, koliko bo to vplivalo na višek v tem letu. Kar se tiče javnega naročanja si samo očita,
da niso speljali tega že prejšnji mandat.
JANEZ FURLAN je rekel, da je predlagan sklep sveta zavoda, da se presežek iz tržne
dejavnosti vplača v oba proračuna glede na ustanovitveni delež. V našem proračunu so
sredstva planirana za financiranje izgradnje investicije OŠ DL, kar je skladno s pravili, ki
veljajo za porabo presežka v lekarni.
ALOJZ KLEMENČIČ je želel vedeti, ali so svetniki vedeli, da je presežek Lekarne predviden
za investicijo OŠ? Prosi, da dvignejo roko tisti, ki so vedeli. Osebno meni, da sredstva, ki so
nastala na ramenih pacientov, morajo iti nazaj v zdravstvo. Meni, da je njihov predlog dober.
JANEZ FURLAN je opozoril, da morata za spremenjen sklep glasovati oba občinska sveta
ustanoviteljic. Način razporeditve je predlagal svet zavoda Lekarne.
ANTON ŽAGAR je povedal, da je odbor potrdil predlog sveta zavoda.
TADEJ BEOČANIN je rekel, da začenjajo uvajati prakso, ki je on ni poznal. Vedno so
presežke namenjali sorodno sorodnim in ne napajali občinskega proračuna. Lani je bil zelo
skeptičen glede investicije na Ribniku. Podpira predlog g. Klemenčiča. V proračunu ni bilo
nikjer zaslediti, da je ta prihodek predviden. Očitno je šlo že kar nekaj časa za dogovor.
JANEZ FURLAN je pojasnil, da je bil prihodek v proračunu. V novi OŠ se med drugim gradi
nova zobozdravstvene ambulanta in to je del zdravstvenega sistema in se da tudi na tak
način upravičiti ta sredstva. Glede podaje soglasja so dve možnosti – da se ga da, ali pa ne.
TADEJ BEOČANIN je vprašal, zakaj niso navedli, da je za zobozdravstveno ambulanto v
OŠ? Sedaj bodo uvedli prakso, da se bo občinski proračun napajal iz presežka.
GORDANA KRKOČ je opozorila, da so ravno oni leta 2010 spremenili odlok o ustanovitvi
lekarne v tem delu, zakaj se namenja presežek iz tržne dejavnosti. Navedli so, da se
presežek nameni za investicije na področju družbenih dejavnosti, kamor sodi OŠ.
ANGEL VIDMAR je dejal, da odlok o ustanoviti v 24. členu navaja, da se presežki prihodkov
nad odhodki iz tržne dejavnosti uporabi za razvoj dejavnosti, za plače zaposlenih v skladu z
zakonom in za druge nameni, ki jih določita ustanoviteljici.
JOSIP TROHA je rekel, da bo glasoval proti, ker ne bo pisalo, da je za ambulanto. Lahko bo
pisalo dom krajanov Plače ali Cesta.. Če bi sprejeli sklep g. Klemenčiča, bi točno vedeli, da
gre za aparate. To je izigravanje proračuna.
IGOR ČESNIK je rekel, da lahko piše tudi mrliška vežica Lokavec.
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KARMEN SLOKAR je pojasnila, da so v obrazložitvi razdelani prihodki po proračunskih
postavkah. Tam je postavka 19.037 OŠ DL, in konto prihodki iz naslova presežkov javnih
zavodov. Ko bo prišel presežek v proračun, bo knjižen točno na to postavko, nikakor ne pod
dom krajanov….
JANEZ FURLAN je predlagal, da najprej glasujejo o predlaganem sklepu. Če ta ne bo
izglasovan, bodo oblikovali naslednji sklep, ki ga bo moral obravnavati svet zavoda in
Občinski svet Občine Vipava.
Predsedujoči je prosil za glasovanje o predlaganem sklepu.
ZA je glasovalo 15, 6 PROTI svetnikov. Predsedujoči je ugotovil, da je predlagan
sklep sprejet.
-

Zdravstveni dom Ajdovščina

BOŽA FERFOLJA je podala uvodno obrazložitev.
ANTON ŽAGAR je dejal, da odbor ni imel pripomb na poročilo.
ANGEL VIDMAR je menil, da je v 5. poglavju najbrž napaka, saj je ZD je posloval z
minusom. Na 36 str. piše »Presežek odhodkov nad prihodki…«, kar bi moralo biti obrnjeno.
BOŽA FERFOLJA je rekla, da morajo razliko pokriti s presežki iz preteklih let. Vsako leto so
presežke namenili za določen namen. Lani so kupili reševalno vozilo, ki so ga sofinancirali
obe občini, večji del je pokrival ZD. Ker so morali odpraviti plačna nesorazmerja, so
reševalno vozilo plačali iz amortizacije. Pridobili so mnenje revizorja in izvedli sklep zavoda.
MITJA TRIPKOVIĆ se je strinjal, da je klavrno. V enem podjetju si nikoli ne bi privoščili
izgube zaradi plač. Ali se v letu 2014 pričakuje še kako plačno nesorazmerje?
BOŽA FERFOLJA je rekla, da naj bi to bilo odpravljeno. Odločitev so sprejeli državni organi,
bila je neustavna, zato je bilo vse razveljavljeno. Pri ZD so plače kalkulativni element cene
zdravstvenih storitev, torej so jim istočasno znižali cene. Ko pa so jim ukazali izplačati plače,
jim cen niso dvignili. Presežki so razvojna sredstva, so last ustanoviteljice, torej je
ustanoviteljica izgubila. Vsako leto sklepajo pogodbe na podlagi splošnega dogovora in
praktično nimajo pravne podlage za izstavitev zahtevka. Še vedno si prizadevajo, da bi jim
nekaj priznali v cenah, vendar ne kaže dobro.
-

Osnovna šola Danila Lokarja Ajdovščina

VLADIMIR BAČIČ je podal uvodno obrazložitev.
ANTON ŽAGAR je dejal, da odbor na poročilo ni imel pripomb in predlagal sprejem sklepa.
IVAN KRAŠNA je predlagal, da ravnatelj pogleda druga poročila. Glede na to, da so
največja šola, so drugje dobili veliko več podatkov, kot pri njihovem poročilu (o učencih,
uspehih,..).
VLADIMIR BAČIČ je rekel, da so se je strogo držal navodila izpred dveh let.
ANGEL VIDMAR je vprašal, če so že znani rezultati inšpekcije oz. nadzora? Ali je bil nadzor
redne narave, ali kaj drugega?
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VLADIMIR BAČIČ je dejal, da gre za anonimko, nimajo pa še nobenega poročila, čeprav naj
bi ga dobili v dveh treh tednih. Pregledali so papirje. V pogovoru z inšpektorico se je
pokazalo, da je marsikaj iz trte zvito, vendar je treba počakati poročilo.
JAN ZELINŠČEK je želel vedeti, v zvezi s čim je bila anonimka.
VLADIMIR BAČIČ je dejal, da so ugotavljali, da gre za osebno zamero proti ravnatelju, ne
za materialno kršitev. Vsebine anonimke ne pozna oz. je inšpektor ne sme pokazati.
JAN ZELINŠČEK je rekel, da pri njemu inšpektor kontrolira ali material, ali kamion.
MITJA TRIPKOVIĆ je rekel, da imajo anonimke namen vnašati polresnice, neresnice in
nemir. Tisti človek, ki nima moči podpisati se pod prijavo, je neresen. Mirodajno je poročilo
inšpektorja.
ALOJZ KLEMENČIČ je vprašal, če na šoli zaznavajo probleme z obnašanjem, ter kako je
zadovoljen z gradnjo OŠ. Ali je planiral sredstva za šolske uniforme?
VLADIMIR BAČIČ je rekel, da bodo morali še poplačati razliko za plačna nesorazmerja in
sredstev za uniforme ne bo. Po anketi ministrstva je velika večina staršev proti uniformam.
Nasilja in vandalizma na šoli ni, tudi problematike drog ni zaznavati. Gradnja šole poteka
zelo dobro. Zadovoljni so s kvaliteto in roki izvedbe.
VALENTIN KRTELJ je dejal, da jim želi čim prej preselitev v novo šolo. Ali je šola dovolj
velika?
VLADIMIR BAČIČ je rekel, da bodo morali stavbo 1 nujno ohraniti. Na ministrstvu pred leti
niso hoteli slišati, da se bodo demografski podatki spremenili (to je bilo 6 let nazaj).
MARJAN POLJŠAK je vprašal, če se je povečalo priseljevanje v občino?
VLADIMIR BAČIČ je rekel, da je šola grajena, da bi bila na razredni stopnji 2 oddelka, na
predmetni 3. Že lani so imeli tri 1. razrede, drugo leto tudi, eno leto celo 4 oddelki. Stavba 1
je obnovljena in idealna za nizke razrede.
MITJA TRIPKOVIĆ je rekel, da je treba upoštevati podatek statističnega urada - število
novorojencev po občinah po letih. 2007 je bila ajdovska občina nad slovenskim poprečjem.
Pred navajanjem uspešnosti občine je treba preveriti naravni prirastek iz lanskega in
letošnjega leta.
MARIJAN BOŽIČ je dejal, da se morajo priseljevati, ker tisti, ki odhajajo, puščajo prazen
prostor.
ALOJZ KLEMENČIČ je rekel, da gre za to, da se gradi novo poslopje, da bodo manjši
stroški. Sedaj bodo 3 poslopja in bodo višji stroški.
Ker ni želel nihče več razpravljati, je predsedujoči predlagal glasovanje.
ZA je glasovalo
sprejet.
-

25 svetnikov. Predsedujoči je ugotovil, da je predlagan sklep

Osnovna šola Šturje

LEA VIDMAR je podala uvodno obrazložitev.

7

ANTON ŽAGAR je dejal, da odbor ni imel pripomb na poročilo.
IGOR ČESNIK je rekel, da so bile ideje o širitvi šole. Ali je to idejo zajela v svoj program? Za
koliko učilnic bi se šola širila po tistih načrtih?
LEA VIDMAR je rekla, da je bila ideja, da bi se šola širila na V strani za 6 učilnic, vendar se
to ni izvedlo zaradi pomanjkanja finančnih sredstev. V naslednjih 3-4 letih se predvideva velik
narastek vpisa otrok. Sedaj razmišljajo o notranji preureditvi šole, ideja o širitvi z dograditvijo
se je ustavila.
ANTON ŽAGAR je vprašal, koliko otrok je v Šturjah iz drugih šolskih okolišev, npr. Dobravlje.
LEA VIDMAR je rekla, da konkretne številke sedaj ne ve, iz Dobravelj je zelo malo – mogoče
1, 2,. Več otrok je z območja okoliša Danila Lokarja, kakšen je iz Vipave. Starši z lokacijo
vpisa rešujejo varstvo.
VALENTIN KRTELJ je rekel, da se bo v bodoče na Idrijski ulici delalo varne prehode.
Marsikaj bodo morali narediti za OŠ DL. Mogoče bi šolski okoliš prestavili do Idrijske ulice,
ker je bolj varna pot in bi bilo manj problemov s širitvijo OŠ. Če bi že kaj delali, bi na eni šoli.
-

Osnovna šola Dobravlje;

MIRJAM KALIN je podala uvodno obrazložitev.
ANTON ŽAGAR je dejal, da odbor nima pripomb na poročilo in je predlagal sprejem sklepa.
ALOJZ KLEMENČIČ je ugotavljal, da ima šola največji prispevek staršev (9,5 %), v
primerjavi z ostalimi šolami. Zanima ga učni proces v Šmarjah in vpis otrok glede na obljube.
MIRJAM KALIN je rekla, da imajo lastno kuhinjo, za OŠ v Ajdovščina kuha srednja šola in
jim tudi izstavlja položnice. Ker v Dobravljah izstavljajo položnice sami, prestavljajo kosila
velik strošek (273 otrok). Glede šole v naravi so imeli sestanek ravnateljev, in primerjali
stroške. Ugotovili so, da so stroški zelo primerljivi oz. imajo celo zelo ugodno ceno za morje
za 5 razred. Večji strošek je 1x leten odhod otrok na Dansko, kjer starši stroške poleta krijejo
sami. Šmarje - 2 leti nazaj so starši obljubili, da bodo otroke obdržali. Takrat je bilo 8 otrok,
sedaj jih 7, naslednje leto 6. Edini otrok iz okoliša se je vpisal k nam. Nudijo vse, kar se da,
ampak starši se odločajo po svoje.
ANTON KREŠEVEC je rekel, da delujejo na šoli razno razne sekcije. V Dobravljah navajajo
mladino na gibanje in zraven vključijo tudi starši. Pristop je vredno posnemati, da bodo imeli
zdravo mladino.
Predsedujoči je predlagal glasovanje o predlaganem sklepu.
ZA je glasovalo
sprejet.
-

25 svetnikov. Predsedujoči je ugotovil, da je predlagan sklep

Osnovna šola Col;

RAJKO IPAVEC je podal uvodno obrazložitev.
ANTON ŽAGAR je dejal, da odbor nima pripomb in predlaga sprejem sklepa.
IVAN KRAŠNA je rekel, da so bili v raziskavi o OŠ na vrhu. Ali dajejo temu kako težo?
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RAJKO IPAVEC je rekel, da je realen. Taka uvrstitev je dobra, vendar to ni edino merilo za
razvrščanje. Kup drugih stvari je pomembnih. Osnovni namen MPZ-ja je povratna informacija
učencem, staršem in učiteljem.
DUŠAN MIKUŽ je vprašal, če je možno, da bi bil septembra vrtec na šoli.
RAJKO IPAVEC je rekel, da je treba vprašati ravnateljico vrtca. Osebno je za to, da bi jim
nudili prostor, ker bi bila prednost. En prostor sicer je, vendar je vprašanje normativov.
JANEZ FURLAN je rekel, da je bila naročena projektantska umestitev. Tega še ni in računa,
da bo kmalu. Upa pa si trditi, da septembra vrtca tam ne bo.
RAJKO IPAVEC je dejal, da je zaprosil občino, da se uredil način sofinanciranja. Kar dobi
šola za materialne stroške, ni niti približno podobno realnim stroškom. Pogledati je treba 5letno obdobje in na tistem graditi. Želel bi realno dodeljevanje materialnih stroškov. Stvari so
podcenjene, rezati so morali kup stvari, da so lahko financirali delovanje.
-

Otroški vrtec Ajdovščina;

ALENKA MOČNIK je podala uvodno obrazložitev.
ANTON ŽAGAR je dejal, da je odbor nima pripomb na poročilo.
IVAN KRAŠNA je vprašal, ali so med letom čakalne vrste?
ALENKA MOČNIK je rekla, da večinoma v septembru dobijo mesto vsi, razen tisti, ki še ne
dosežejo starosti in čakajo v vrsti. Problemi nastanejo, ker ne dobijo vrtca na izbrani lokaciji.
MARJAN POLJŠAK je vprašal, če je na območju občine vedno možnost?
ALENKA MOČNIK je rekla, da se vsem zagotovi mesto.
DUŠAN MIKUŽ je rekel, da imajo nekateri otroci s prihodom v šolo velik problem z vikanjem
in pozdravljanjem. Vprašal je, kakšen odnosov imajo v vrtcu (vzgojiteljica – otrok). Na
podlagi česa se odločijo za strategijo oz. ali razmišljajo o spremembi.
ALENKA MOČNIK je rekla, da so to predšolski otroci. Vključeni so v projekt etike, kjer se
veliko pogovarjajo o vrednotah. Določene vzgojiteljice dajo temu večjo težo. Ko so bili
predšolski otroci še v vrtcu, so tam vzgajali ta del. Pri 3-letniku tega ni moč vpeljati. Žal to
zanemarjajo v družinah. Niti mladi starši ne vikajo, oz. ne pozdravljajo. Če ni podpore s strani
družin in okolja, je težko doseči rezultat pri otrocih.
MATJAŽ BAJEC je vprašal za mnenje ravnateljice glede oddelka na Colu.
ALENKA MOČNIK je rekla, da so bili ideje zelo veseli. V začetku so mislili adaptirati tudi
obstoječi prostor. Kjer je oddelek vrtca na šoli, so izkušnje zelo pozitivne. Prehod otrok je
dosti lažji, sodelovanje lepše poteka, itd..
ANTON ŽAGAR je povedal, da odbor predlaga spremembo sklepa o razporeditvi in sicer:
Presežek prihodkov nad odhodki iz naslova Cen programov Otroškega vrtca Ajdovščina iz
leta 2013 se v sorazmernemu ustanovitvenem deležu 76,03 % v višini 21.465 € nameni za
nakup opreme igralnic za vrtec v Ajdovščini.« Kar bi dobili starši po prejšnjem predlogu, je
tako nizka številka, da raje predlagajo tako rešitev. Otroci s tem tudi pridobijo.
Predsedujoči je predlagal glasovanje o sklepu odbora.
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ZA je glasovalo 23 svetnikov. Predsedujoči je ugotovil, da je predlagan sklep odbora
sprejet.
-

Glasbena šola Vinka Vodopivca Ajdovščina

BERNARDA PAŠKVAN je podala uvodno obrazložitev.
ANTON ŽAGAR je dejal, da je odbor nima pripomb in predlaga sprejem sklepa.
Predsedujoči je predlagal glasovanje o sklepu.
ZA je glasovalo
sprejet.
-

24 svetnikov. Predsedujoči je ugotovil, da je predlagan sklep

Ljudska univerza Ajdovščina

VLADIMIR KRTELJ je vprašal, če bodo univerzo uvrstili v stavbo 3?
JANEZ FURLAN je rekel, da je stavba 3 ocenjena kot neprimerna za uporabo. Na ta račun
so bili tudi prednostno sofinancirani s strani ministrstva pri novi šoli. Brez posegov stavbe ni
moč popraviti. Potrebno bo izdelati projekte, s finančno oceno in potem postopati naprej.
ALOJZ KLEMENČIČ je dejal, da bi morali imeti enake vatle pri vseh zavodih. Tukaj je tudi
velik presežek, podobno kot pri lekarni. Po kakšnih kriterij se o tem odloča?
JANEZ FURLAN je rekel, da je realno pričakovati, da bo treba pripraviti nek objekt.
Presežek se lahko porabi kot vir za adaptacijo ali gradnjo.
ANGEL VIDMAR je rekel, da je poročilo zelo nedefinirano. On ne ve, kakšne materialne
stroške bo direktorica pokrila oz. kam bo investirala.
ALOJZ KLEMENČIČ je rekel, da drugo leto tega ostanka lahko ni, ker bodo sredstva
porabili, če ugotovijo, da jim občina sredstva lahko pobere.
MARJAN POLJŠAK je ugotavljal, da v tem svetu zavoda nimajo predstavnika (svetnika).
BOŽA BOLČINA je podala uvodno obrazložitev.
ANTON ŽAGAR je dejal, da je odbor nima pripomb in predlaga sprejem sklepa.
ALOJZ KLEMENČIČ je rekel, da imajo kar visoke kratkoročne naložbe in ga zanima v
kakšen namen jih hranijo?
BOŽA BOLĆINA je rekla, da se dobro delo kaže tudi v dobrih rezultatih. Računajo na
opremo lastnih poslovnih prostorov, ker si to zaslužijo udeleženci in zaposleni. Stroški dela
niso visoki. Razpisi evropskega socialnega sklada so se zaključili 31.8.13., nekaj se sicer
podaljšuje v to leto, novih razpisov pa še ni. PUM so nadomestili s programom težje
zaposljivih na trgu dela. Upa, da bodo lahko sredstva oplemenitili in jih bodo namenili za
opremo prostorov, če bodo do njih prišli.
ANGEL VIDMAR je rekel, da iz predloga o razporeditvi presežka izhaja, da mislijo skoraj
60.000 € nameniti investicijam, pa ga zanima za katere. Ravno tako za teh 15.000 € za kritje
materialnih stroškov. Izredno narašča plačilo avtorskih honorarjev. Kaj vključuje vse to?
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BOŽA BOLŽINA je rekla, da delo ustanove sloni na zunanjih sodelavcih. Zaposleni so
organizatorji izobraževanja. Delavci iščejo programe, program pa izvaja več kot 60 zunanjih
sodelavcev. Kar se tiče prvega vprašanja, je že povedala. Upa, da ne bo treba preveč
sredstev koristiti za tekoče stroške poslovanja.
Predsedujoči je predlagal glasovanje o predlaganem sklepu.
ZA je glasovalo
sprejet.
-

22 svetnikov. Predsedujoči je ugotovil, da je predlagan sklep

Zavod za šport Ajdovščina;

UROŠ PINTAR je podal uvodno obrazložitev.
ANTON ŽAGAR je dejal, da odbor nima pripomb na poročilo. Pogovarjali so se, da so šole
morale dajati za odpravo plačnih nesorazmerij, tukaj pa zavod predlaga tudi nagrade.
Mogoče ni pravi čas, res pa je, da so zelo uspešni. Odbor se je s predlogom vseeno strinjal.
Predsedujoči je predlagal glasovanje o predlaganem sklepu.
ZA je glasovalo
sprejet.
-

23 svetnikov. Predsedujoči je ugotovil, da je predlagan sklep

Pilonova galerija Ajdovščina;

Predsedujoči je povedal, da se je ga. Irene opravičila.
ANTON ŽAGAR je dejal, da je odbor nima pripomb in predlaga sprejem sklepa.
Predsedujoči je predlagal glasovanje o sklepu.
ZA je glasovalo
sprejet.
-

21 svetnikov. Predsedujoči je ugotovil, da je predlagan sklep

Lavričeva knjižnica Ajdovščina

ARTUR LIPOVŽ je podal uvodno obrazložitev.
ANTON ŽAGAR je dejal, da odbor nima pripomb in predlaga sprejem sklepa.
JOSIP TROHA je vprašal, kakšen oseben avto bodo kupili za 6.600 €?
ARTUR LIPOVŽ je povedal, da bo avto okrog 13.000 € in sicer tak, ki bo služil prevozu
tovora. Zanj bodo dali sredstva od prodaje starega bibliobusa, presežek in proračunska
razvojna sredstva.
MATJAŽ BAJC je vprašal, če je nov bibliobus upravičil pričakovanja?
ARTUR LIPOVŽ je pritrdil, obisk narašča, povečali so tudi število postajališč.
VALES BORUT je vprašal, kje so tisti dve postaji za Komen?
ARTUR LIPOVŽ je povedal, da v Lisjakih in Kodretih. To je pogodbeno z Občino Komen.
Predsedujoči je predlagal glasovanje o predlaganem sklepu.
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ZA je glasovalo
sprejet.

24 svetnikov. Predsedujoči je ugotovil, da je predlagan sklep

K 3. točki dnevnega reda
Imenovanja
- mnenje k imenovanju ravnatelja/ice Osnovne šole Šturje
MATJAŽ BAJEC je podal mnenje komisije.
Ker ni želel nihče razpravljati, je predsedujoči predlagal najprej glasovanje.
H glasovanju se je prijavilo 23 svetnikov. ZA je glasovalo
Predsedujoči je ugotovil, da je predlagan sklep sprejet.

23 svetnikov.

- mnenje k imenovanju ravnatelja/ice Osnovne šole Dobravlje
MATJAŽ BAJEC je podal mnenje komisije.
Ker ni želel nihče razpravljati, je predsedujoči predlagal glasovanje.
sprejet.

ZA je glasovalo

24 svetnikov. Predsedujoči je ugotovil, da je predlagan

sklep

K 4. točki dnevnega reda
Mnenje k predlogu Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o lokalni samoupravi
ZLATA ČIBEJ je podala uvodno obrazložitev.
ANGEL VIDMAR je dejal, da je komisija predlagala sprejem sklepa, da je čas pred
lokalnimi volitvami povsem neprimeren za sprejem predpisa, ki korenito posega v delovanje
lokalne samouprave.
TADEJ BEOČANIN je rekel, da se s komisijo v tem delu ne more strinjati. Že 4 leta teče
javna obravnava o spremembi zakona. Večina predlogov je že kar nekaj časa znana. Če
imajo vsebinske pripombe na predlagane sklepe, bi bilo prav, da jih dajo in upajo, da jih bodo
osvojili, kot pa da dajo tako mnenje. To naše mnenje ne bo zaustavilo postopka.
MARJAN POLJŠAK je vprašal, s kakšnimi konstruktivnimi predlogi postavljajo občine po
Sloveniji oz. kje je bil udeležen v razpravah?
TADEJ BEOČANIN je rekel, da se je udeležil več razprav. Danes je bila npr. seja komisije
za mladinsko politiko SOS. Pozna tudi pobude občin, ki poleg teh sprememb predlagajo še
odpoklic članov občinskih svetov ali celo občinskega sveta.
MARJAN POLJŠAK je rekel, da je bil predlog dan lani poleti in se ni dokončalo razprave.
Zakaj so sedaj to sprožili komaj pred volitvami?
TADEJ BEOČANIN je rekel, da tega ne ve, vendar so bili pogovori lani, so bili pa tudi že 4
leta nazaj.
ALOJZ KLEMENČIČ je dejal, da jih tako mnenje nič ne stane. Boji se, da predlagatelj
obupno potrebuje ta zakon, potem pa bodo težave. Zna se zgoditi, da bo pred poletjem
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sprejeto. Če bi imeli vsebinske pripombe, bi bilo še boljše. Nekaterih stvari v Ajdovščini ni
moč realizirati.
MARJAN POLJŠAK je vprašal, ali resno vidi možnost sprejema, ker je svojo udeležbo na
Skupnosti občin opravičil zaradi seje OS? Drugače bo šel vseeno.
ANGEL VIDMAR je rekel, da verjame, da nekdo želi na hitro spremeniti zakon. Občine želijo
razdeliti na prave in neprave. Boji se, ker se želi jasno razmejiti med občinami, ki izpolnjujejo
zakonske pogoje, in druge, ki jih ne. Imajo namreč več kot 100 občin nezakonitih. Tako na
hitro se teh stvari ne da sprejemati. Volitve naj bi bile oktobra, potem bi imeli eno leto časa,
da spremenijo svoje akte (statut zaradi štev. KS, Odlok o volilnih enotah, itd..) Nekatere
stvari je treba res spremeniti, vendar ne tako na hitro (v našem Statutu že imajo zajeto
ljudsko iniciativo, mladinsko politiko, itd..). Prihranilo se ne bo nič.
JOSIP TROHA je rekel, da se strinja, ampak kakšen vpliv imajo, da to zadržijo. Istočasno
lahko pošljejo tudi predlog za spremembe. Prepričan je, da bodo spremembe sprejeli do
lokalnih volitev.
MARJAN POLJŠAK je dejal, da to ni pobuda velikih občin, zato se s to oceno ne strinja.
TADEJ BEOČANIN je dejal, da se strinja z g. Vidmarjem. Zraven pa bo dodali še konkretne
predloge za spremembe. Mogoče bodo na ta način vsaj koga uspeli prepričati.
Predsedujoči je rekel, da tega ne morejo narediti tako na hitro. Ker ni želel nihče več
razpravljati, je predlagal glasovanje o pripravljenem sklepu.
H glasovanju se je prijavilo 22 svetnikov. ZA je glasovalo
Predsedujoči je ugotovil, da je predlagan sklep sprejet.

21 svetnikov.

K 6. točki dnevnega reda
Informacije in pobude
Predsedujoči je rekel, da odgovorov niso uspeli pripraviti, lahko pa podajo kako novo
pobudo.
Ker ni želel nihče več razpravljati, je predsedujoči zaključil sejo. Naslednja seja bo 16.4., kar
je sreda, odbori bodo na torek. Vabila bodo posredovali že jutri, gradiva pa bo malo in ga
bodo posredovali čim prej, ko bo možno.
ANGEL VIDMAR je rekel, da je statutarno pravna komisija obravnavala pripombe na
poslovnik občinskega sveta. Kljub temu, da so bili nekateri svetniki mnenja, da se poslovnika
ne obravnava v tem obdobju, se je komisija odločila za I. obravnavo. Prosi, da ga proučijo.
Če bodo velika nasprotovanja, pač ne bodo nadaljevali. Želja je, da bi poslovnik sprejeli.
JOSIP TROHA je rekel, da je predstavnik medijev tudi g. Tripković, zato mora zapustiti sejo.
MARJAN POLJŠAK je rekel, da je svetnik, mora pa upoštevati zaupnost pogovora.
Seja je bila zaključena ob 18. uri.
ZAPISNIČARKA:
Mojca FERJANČIČ

PREDSEDUJOČI:
Marjan POLJŠAK
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OBČINA AJDOVŠČINA
Občinski svet
SKRAJŠANI ZAPISNIK
37. redne seje Občinskega sveta Občine Ajdovščina, ki je bila 3. marca 2014, 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 prisotnih
24 članov
OSTALI PRISOTNI:
Janez FURLAN, občinska uprava
Karmen SLOKAR, občinska uprava
Zlata ČIBEJ, občinska uprava
Gordana KRKOČ, občinska uprava
Alenka Č. KOBOL, občinska uprava
Sandra HAIN, občinska uprava
Alenka TRATNIK, Primorske novice
Karin ZORN, Radio Koper
Marko GREGORC, Radio Robin
Rosana RIJAVEC, STA
Direktorji javnih zavodov
Predsedujoči je ugotovil sklepčnost.
MARJAN POLJŠAK je najprej pozdravil prisotne. Vprašal je, če je kaka pripomba na dnevi
red? Ker ni želel nihče razpravljati, je predlagal, da glasujejo o predlaganem dnevnem redu.
ALOJZ KLEMENČIČ je rekel, da je bila zadnjič napovedana še ena točka, sedaj pa je ni v
dnevnem redu.
JANEZ FURLAN je rekel, da bo po izčrpanem dnevnem redu redna seja zaključena, potem
pa jim bo predstavljena še ena problematika in prosi, da počakajo.
H glasovanju se je prijavilo 20 svetnikov. ZA je glasovalo
Predsedujoči je ugotovil, da je sprejet naslednji

21 svetnikov.

DNEVNI RED:
1. Premoženjsko pravne zadeve;
2. Letna poročila javnih zavodov, katerih ustanovitelj je Občina Ajdovščina in soglasja k
razporeditvi presežkov (pri posameznem zavodu):
- Razvojna agencija ROD;
- Gasilsko reševalni center Ajdovščina;
- Lekarna Ajdovščina;
- Zdravstveni dom Ajdovščina
- Osnovna šola Danila Lokarja Ajdovščina;
- Osnovna šola Šturje;
- Osnovna šola Dobravlje;
- Osnovna šola Col;
- Osnovna šola Otlica;
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- Otroški vrtec Ajdovščina;
- Glasbena šola Vinka Vodopivca Ajdovščina;
- Ljudska univerza Ajdovščina;
- Zavod za šport Ajdovščina;
- Pilonova galerija Ajdovščina;
- Lavričeva knjižnica Ajdovščina;
3. Imenovanja;
- mnenje k imenovanju ravnatelja/ice Osnovne šole Šturje,
- mnenje k imenovanju ravnatelja/ice Osnovne šole Dobravlje;
4. Mnenje k predlogu Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o lokalni samoupravi
(ZLS-S);
5. Informacije in pobude;
K 1. točki dnevnega reda
Premoženjsko pravne zadeve
SENJA LIPUŠČEK je podala uvodno obrazložitev k sklepu o nakupu zemljišča v Obrtni coni
»Pod obvoznico«.
JANEZ FURLAN je dejal, da je odbor za finance obravnaval predlog na korespondenčni seji
in predlaga sprejem sklepa.
IGOR FURLAN je dejal, da je odbor za okolje predlagal sprejem sklepa. Podan je bil
predlog, da bi lastnik teh parcel vsaj delno poravnal sorazmerni delež Primorju v stečaju.
ALOJZ KLEMENČIČ je rekel, da se dvigne cena vsem parcelam, ki so sedaj brez ceste.
Zato je pametno, da se delež kupnine razdeli na deleže parcel, ki s cesto dobijo večjo tržno
vrednost.
MARIJAN BOŽIČ je dejal, da so lastniki rekli, da so oni že prej želeli prodati, vendar so bili
blokirani. Takrat bi lahko prodajali po 80 €. Misli, da bi bilo korektno, da se jim to možnost
vrne. Prej so imeli pot, s temi menjavami se jim je pot vzelo.
JANEZ FURLAN je opozoril, da ni izključni lastnik Primorje v stečaju. Kupnine ni moč kar
prevaliti na lastnike, ali pa, če se odločijo, da jim bodo prodajali v deležih. Običajno se
zaračunava skozi komunalni prispevek ob investiciji oz. pred izdajo gradbenega dovoljenja.
Če investitor nima poti, mu tega dela ne morejo zaračunati. Misli, da je takrat čas, da
obremenijo končnega investitorja.
RADOVAN ŠTOR je rekel, da nepremičninskega davka ni več, vendar naj občina tudi takrat
zavzame stališče, ko bo drug nepremičninski davek, saj ¾ zemljišč v občini nima dostopa
do parcel z javno infrastrukturo. Vse so služnostne poti ali kaj drugega.
Ker ni želel nihče več razpravljati, je predsedujoči predlagal glasovanje.
H glasovanju se je prijavilo 20 svetnikov. ZA je glasovalo
Predsedujoči je ugotovil, da je predlagan sklep sprejet.

20 svetnikov.

K 2. točki dnevnega reda
Letna poročila javnih zavodov, katerih ustanovitelj je Občina Ajdovščina in soglasja k
razporeditvi presežkov (pri posameznem zavodu):
MARJAN POLJŠAK je povedal, da ga je ravnatelj OŠ Otlica prosil, da je na prvem mestu
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-

Osnovna šola Otlica;

ALEKSANDER POPIT je podal obrazložitev letnega poročila.
MITJA TRIPKOVIĆ je povedal, da mu je en občan rekel, da ni možno najeti dvorane. Če to
ne drži, pa je treba vsaj informirati ljudi.
ALEKSANDER POPIT je rekel, da ni nobenega problema oz. dvorano uporabljajo lokalna
društva. Določene imajo cene za zunanja in domača društva, za šolske otroke, itd.. Zelo bi
bil zadovoljen, če bi bilo več koristnikov. Ko je bila mednarodna tekma v orientaciji, je v
dvorani spalo 65 ljudi.
JOSIP TROHA je vprašal, kaj je s popravilom strehe?
ALEKSANDER POPIT je povedal, da se je del obrobe utrgal, ker je burja naredila zamet in
je bilo preveč snega. Lani so postavili dodatnih 150 m snegobranov, zamenjali so 30 m
obrob. Potem je streha puščala, zato so namestili še eno pločevino in računajo, da bo sedaj
rešeno. Na navpičnih zračnikih so namestili kolena. Pojavile so se razpoke v telovadnici, ki
so si jih pristojni pogledali in bodo reševali v poletnih mesecih.
ANGEL VIDMAR je rekel, da je bilo nekaj besed okrog šolskega zvonca.
ALEKSANDER POPIT je rekel, da ob obnovi niso namestili sistema zvonjenja, potem so
naredili anketo med starši, ki so to potrdili. Dobil je samo eno pripombo. Prepričan je, da
mora vsaka šola zvonec imeti.
ALOJZ KLEMENČIČ je rekel, da ni nikjer zasledil kakega odstavka o obnašanju otrok ali
etiki. Ugotavlja, da otroci niti pozdravljajo ne več.
ALEKSANDER POPIT je dejal, da prav kakih posebnih vedenjskih problemov niso zasledili.
Res pa je, da otroci ne pozdravljajo. Na šoli delajo na tem, vendar bi morali predvsem doma.
Ker ni želel nihče več razpravljati, so prešli k naslednjemu poročilu.
-

Razvojna agencija ROD;

DAVID BRATOŽ je podal uvodno obrazložitev
DAVID PIZZONI je dejal, da odbor ni imel pripomb in predlagal sprejem sklepa.
DUŠAN MIKUŽ je vprašal, kaj pomeni izhod Komna – za obstoječe programe ali nove.
DAVID BRATOŽ je rekel, da je bilo potrebno sprejeti odlok in so hoteli vključiti sofinanciranje
delovanja po dvanajstinah. Komen je imel že prej samo financiranje projektov in so hoteli
ostati enako. Za ROD to ne pomeni kakih finančnih posledic in tudi pokrivajo dovolj veliko
področje. Komen bo s projekti nadaljeval pri nas.
VALENTIN KRTELJ je vprašal, če obstajajo evropska sredstva za ureditev starih mestnih
jeder ali kulturni dom, oz. za prostore za namen gasilstva. Ali so dobili naročilo s strani
občine za ureditev starega mestnega jedra?
DAVID BRATOŽ je rekel, da so bila sredstva Ministrstva za kmetijstvo za vaška jedra (Slap).
Za mesta sredstev ni bilo. Za naprej se predvideva, da tega razpisa ne bo več, ker se bodo
usmerili v primarno proizvodnjo. Želeli so to vključiti v sredstva Lidr, vendar se ministrstvo ni
odločilo niti za vključitev vaških jeder. Za obnovo kulturnih domov so bili razpisi (ne za
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novogradnjo) in za vsebino. Za naprej so indici, da kulturna dediščina naj ne bi bila
sofinancirana brez vsebin.
MARIJAN BOŽIČ je vprašal, koliko je zanimanja za delavnice?
DAVID BRATOŽ je rekel, da je obisk dober, če gre za davke ali računovodstvo, če gre za
poslovne načrte pa pridejo samo 3.
VALENTIN KRTELJ je vprašal, na kakšen razpis so v Novi Gorici prijavili Bevkov trg?
DAVID BRATOŽ je rekel, če bi se Občina Ajdovščina odločila obnavljati, bi se lahko prijavila
na sredstva za razvoj regij (prijavili so Vipavski Križ). Dodatnih sredstev samo za obnovo
mestnega jedra ni bilo.
MARJAN POLJŠAK je prosil za konkreten odgovor, ali so bile možnosti,
izkoristile. (Ne.)

ki se niso

Ker ni želel nihče razpravljati, je predsedujoči predlagal glasovanje o sklepu, da se sredstva
ne razporedi.
H glasovanju se je prijavilo 25 svetnikov. ZA je glasovalo
Predsedujoči je ugotovil, da je predlagan sklep sprejet.
-

25 svetnikov.

Gasilsko reševalni center Ajdovščina;

MIHA ERGAVER je podal uvodno obrazložitev.
IGOR FURLAN je dejal, da je odbor za okolje predlagal sprejem sklepa.
ZA je glasovalo
sprejet.
-

24 svetnikov. Predsedujoči je ugotovil, da je predlagan sklep

Lekarna Ajdovščina

ALOJZ KLEMENČIČ je prosil predstavnika sveta zavoda za obrazložitev, zakaj je prišlo do
takega sklepa, kot je v predlogu in katera sta prejšnja sklepa sveta zavoda.
ANGEL VIDMAR je rekel, da ne ve, zakaj je prišlo do take odločitve, vendar so sredstva
planirana v občinskem proračuna. Prej so bila mišljena sredstva za lekarno v domu
upokojencev, vendar adaptacije ni na vidiku. Prejšnja sklepa so morali preklicati, da so lahko
sprejeli novega.
KATJA KRUŠIČ je podala uvodno obrazložitev.
ANTON ŽAGAR je dejal, da je odbor predlagal sprejem sklepa.
ALOJZ KLEMENČIČ je dejal, da struktura dobičkov izhaja iz komercialnih super rabatov oz.
predčasnih plačil. S tem sklepom bodo lekarno likvidnostno izčrpali. Kaj to pomeni na
strukturo ostanka, ki naj bi bil v letošnjem letu? Osebno meni, da lekarna mora imeti javni
razpis za nakup materiala. To je zagovarjal v svetu zavoda v prejšnjem sklicu. Če so to
uredili, dobro, drugače ravnajo napak. Glede predloga sklepa – v prejšnjem mandatu so
skušali prosta sredstva razumeti tako, da so bila ustvarjena na ramenih uporabnikov in stali
na stališču, da se morajo tja vrniti. 2x so pomagali ZD. Predlog svetniške skupine je, da se
sklep dopolni in da se sredstva uporabijo izključno za nakup aparatov za oživljanje in se jih
namesti po KS, ki so najbolj oddaljene od ZD. Prosi za glasovanje o njegovem predlogu.
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KATJA KRUŠIČ je rekla, da bo presežek, ki bo šel v proračuna ustanoviteljic, iz trga. Kar se
tiče javnih naročil, je imel g. Klemenčič, ko je bil v svetu zavoda, vse možnosti na mizi. Sedaj
so v postopku javnega naročila za zdravila. 2x so donirali ZD – ultrazvok in rentgen.
TADEJ BEOČANIN je vprašal, kaj je z načrtovano investicijo na Ribniku.
KATJA KRUŠIČ je rekla, da se jim v tem trenutku ni zdel primeren čas za tako investicijo.
Še vedno pa so zainteresirani, in jo lahko zagotovijo iz javnih sredstev. Dom starejših
občanov še nima predloga adaptacije.
ALOJZ KLEMENČIČ je rekel, da so že v prejšnjem mandatu razpravljali o investiciji Lekarne
na Ribniku, ne več v Domu starejših občanov in je bilo naročeno, da se odpre lekarno na
kaki drugi lokaciji na Ribniku. Z odlivom z računa bo likvidnost lekarne ogrožena, zato je želel
vedeti, koliko bo to vplivalo na višek v tem letu. Kar se tiče javnega naročanja si samo očita,
da niso speljali tega že prejšnji mandat.
JANEZ FURLAN je rekel, da je predlagan sklep sveta zavoda, da se presežek iz tržne
dejavnosti vplača v oba proračuna glede na ustanovitveni delež. V našem proračunu so
sredstva planirana za financiranje izgradnje investicije OŠ DL, kar je skladno s pravili, ki
veljajo za porabo presežka v lekarni.
ALOJZ KLEMENČIČ je želel vedeti, ali so svetniki vedeli, da je presežek Lekarne predviden
za investicijo OŠ? Prosi, da dvignejo roko tisti, ki so vedeli. Osebno meni, da sredstva, ki so
nastala na ramenih pacientov, morajo iti nazaj v zdravstvo. Meni, da je njihov predlog dober.
JANEZ FURLAN je opozoril, da morata za spremenjen sklep glasovati oba občinska sveta
ustanoviteljic. Način razporeditve je predlagal svet zavoda Lekarne.
ANTON ŽAGAR je povedal, da je odbor potrdil predlog sveta zavoda.
TADEJ BEOČANIN je rekel, da začenjajo uvajati prakso, ki je on ni poznal. Vedno so
presežke namenjali sorodno sorodnim in ne napajali občinskega proračuna. Lani je bil zelo
skeptičen glede investicije na Ribniku. Podpira predlog g. Klemenčiča. V proračunu ni bilo
nikjer zaslediti, da je ta prihodek predviden. Očitno je šlo že kar nekaj časa za dogovor.
JANEZ FURLAN je pojasnil, da je bil prihodek v proračunu. V novi OŠ se med drugim gradi
nova zobozdravstvene ambulanta in to je del zdravstvenega sistema in se da tudi na tak
način upravičiti ta sredstva. Glede podaje soglasja so dve možnosti – da se ga da, ali pa ne.
TADEJ BEOČANIN je vprašal, zakaj niso navedli, da je za zobozdravstveno ambulanto v
OŠ? Sedaj bodo uvedli prakso, da se bo občinski proračun napajal iz presežka.
GORDANA KRKOČ je opozorila, da so ravno oni leta 2010 spremenili odlok o ustanovitvi
lekarne v tem delu, zakaj se namenja presežek iz tržne dejavnosti. Navedli so, da se
presežek nameni za investicije na področju družbenih dejavnosti, kamor sodi OŠ.
ANGEL VIDMAR je dejal, da odlok o ustanoviti v 24. členu navaja, da se presežki prihodkov
nad odhodki iz tržne dejavnosti uporabi za razvoj dejavnosti, za plače zaposlenih v skladu z
zakonom in za druge nameni, ki jih določita ustanoviteljici.
JOSIP TROHA je rekel, da bo glasoval proti, ker ne bo pisalo, da je za ambulanto. Lahko bo
pisalo dom krajanov Plače ali Cesta.. Če bi sprejeli sklep g. Klemenčiča, bi točno vedeli, da
gre za aparate. To je izigravanje proračuna.
IGOR ČESNIK je rekel, da lahko piše tudi mrliška vežica Lokavec.
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KARMEN SLOKAR je pojasnila, da so v obrazložitvi razdelani prihodki po proračunskih
postavkah. Tam je postavka 19.037 OŠ DL, in konto prihodki iz naslova presežkov javnih
zavodov. Ko bo prišel presežek v proračun, bo knjižen točno na to postavko, nikakor ne pod
dom krajanov….
JANEZ FURLAN je predlagal, da najprej glasujejo o predlaganem sklepu. Če ta ne bo
izglasovan, bodo oblikovali naslednji sklep, ki ga bo moral obravnavati svet zavoda in
Občinski svet Občine Vipava.
Predsedujoči je prosil za glasovanje o predlaganem sklepu.
ZA je glasovalo 15, 6 PROTI svetnikov. Predsedujoči je ugotovil, da je predlagan
sklep sprejet.
-

Zdravstveni dom Ajdovščina

BOŽA FERFOLJA je podala uvodno obrazložitev.
ANTON ŽAGAR je dejal, da odbor ni imel pripomb na poročilo.
ANGEL VIDMAR je menil, da je v 5. poglavju najbrž napaka, saj je ZD je posloval z
minusom. Na 36 str. piše »Presežek odhodkov nad prihodki…«, kar bi moralo biti obrnjeno.
BOŽA FERFOLJA je rekla, da morajo razliko pokriti s presežki iz preteklih let. Vsako leto so
presežke namenili za določen namen. Lani so kupili reševalno vozilo, ki so ga sofinancirali
obe občini, večji del je pokrival ZD. Ker so morali odpraviti plačna nesorazmerja, so
reševalno vozilo plačali iz amortizacije. Pridobili so mnenje revizorja in izvedli sklep zavoda.
MITJA TRIPKOVIĆ se je strinjal, da je klavrno. V enem podjetju si nikoli ne bi privoščili
izgube zaradi plač. Ali se v letu 2014 pričakuje še kako plačno nesorazmerje?
BOŽA FERFOLJA je rekla, da naj bi to bilo odpravljeno. Odločitev so sprejeli državni organi,
bila je neustavna, zato je bilo vse razveljavljeno. Pri ZD so plače kalkulativni element cene
zdravstvenih storitev, torej so jim istočasno znižali cene. Ko pa so jim ukazali izplačati plače,
jim cen niso dvignili. Presežki so razvojna sredstva, so last ustanoviteljice, torej je
ustanoviteljica izgubila. Vsako leto sklepajo pogodbe na podlagi splošnega dogovora in
praktično nimajo pravne podlage za izstavitev zahtevka. Še vedno si prizadevajo, da bi jim
nekaj priznali v cenah, vendar ne kaže dobro.
-

Osnovna šola Danila Lokarja Ajdovščina

VLADIMIR BAČIČ je podal uvodno obrazložitev.
ANTON ŽAGAR je dejal, da odbor na poročilo ni imel pripomb in predlagal sprejem sklepa.
IVAN KRAŠNA je predlagal, da ravnatelj pogleda druga poročila. Glede na to, da so
največja šola, so drugje dobili veliko več podatkov, kot pri njihovem poročilu (o učencih,
uspehih,..).
VLADIMIR BAČIČ je rekel, da so se je strogo držal navodila izpred dveh let.
ANGEL VIDMAR je vprašal, če so že znani rezultati inšpekcije oz. nadzora? Ali je bil nadzor
redne narave, ali kaj drugega?
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VLADIMIR BAČIČ je dejal, da gre za anonimko, nimajo pa še nobenega poročila, čeprav naj
bi ga dobili v dveh treh tednih. Pregledali so papirje. V pogovoru z inšpektorico se je
pokazalo, da je marsikaj iz trte zvito, vendar je treba počakati poročilo.
JAN ZELINŠČEK je želel vedeti, v zvezi s čim je bila anonimka.
VLADIMIR BAČIČ je dejal, da so ugotavljali, da gre za osebno zamero proti ravnatelju, ne
za materialno kršitev. Vsebine anonimke ne pozna oz. je inšpektor ne sme pokazati.
JAN ZELINŠČEK je rekel, da pri njemu inšpektor kontrolira ali material, ali kamion.
MITJA TRIPKOVIĆ je rekel, da imajo anonimke namen vnašati polresnice, neresnice in
nemir. Tisti človek, ki nima moči podpisati se pod prijavo, je neresen. Mirodajno je poročilo
inšpektorja.
ALOJZ KLEMENČIČ je vprašal, če na šoli zaznavajo probleme z obnašanjem, ter kako je
zadovoljen z gradnjo OŠ. Ali je planiral sredstva za šolske uniforme?
VLADIMIR BAČIČ je rekel, da bodo morali še poplačati razliko za plačna nesorazmerja in
sredstev za uniforme ne bo. Po anketi ministrstva je velika večina staršev proti uniformam.
Nasilja in vandalizma na šoli ni, tudi problematike drog ni zaznavati. Gradnja šole poteka
zelo dobro. Zadovoljni so s kvaliteto in roki izvedbe.
VALENTIN KRTELJ je dejal, da jim želi čim prej preselitev v novo šolo. Ali je šola dovolj
velika?
VLADIMIR BAČIČ je rekel, da bodo morali stavbo 1 nujno ohraniti. Na ministrstvu pred leti
niso hoteli slišati, da se bodo demografski podatki spremenili (to je bilo 6 let nazaj).
MARJAN POLJŠAK je vprašal, če se je povečalo priseljevanje v občino?
VLADIMIR BAČIČ je rekel, da je šola grajena, da bi bila na razredni stopnji 2 oddelka, na
predmetni 3. Že lani so imeli tri 1. razrede, drugo leto tudi, eno leto celo 4 oddelki. Stavba 1
je obnovljena in idealna za nizke razrede.
MITJA TRIPKOVIĆ je rekel, da je treba upoštevati podatek statističnega urada - število
novorojencev po občinah po letih. 2007 je bila ajdovska občina nad slovenskim poprečjem.
Pred navajanjem uspešnosti občine je treba preveriti naravni prirastek iz lanskega in
letošnjega leta.
MARIJAN BOŽIČ je dejal, da se morajo priseljevati, ker tisti, ki odhajajo, puščajo prazen
prostor.
ALOJZ KLEMENČIČ je rekel, da gre za to, da se gradi novo poslopje, da bodo manjši
stroški. Sedaj bodo 3 poslopja in bodo višji stroški.
Ker ni želel nihče več razpravljati, je predsedujoči predlagal glasovanje.
ZA je glasovalo
sprejet.
-

25 svetnikov. Predsedujoči je ugotovil, da je predlagan sklep

Osnovna šola Šturje

LEA VIDMAR je podala uvodno obrazložitev.
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ANTON ŽAGAR je dejal, da odbor ni imel pripomb na poročilo.
IGOR ČESNIK je rekel, da so bile ideje o širitvi šole. Ali je to idejo zajela v svoj program? Za
koliko učilnic bi se šola širila po tistih načrtih?
LEA VIDMAR je rekla, da je bila ideja, da bi se šola širila na V strani za 6 učilnic, vendar se
to ni izvedlo zaradi pomanjkanja finančnih sredstev. V naslednjih 3-4 letih se predvideva velik
narastek vpisa otrok. Sedaj razmišljajo o notranji preureditvi šole, ideja o širitvi z dograditvijo
se je ustavila.
ANTON ŽAGAR je vprašal, koliko otrok je v Šturjah iz drugih šolskih okolišev, npr. Dobravlje.
LEA VIDMAR je rekla, da konkretne številke sedaj ne ve, iz Dobravelj je zelo malo – mogoče
1, 2,. Več otrok je z območja okoliša Danila Lokarja, kakšen je iz Vipave. Starši z lokacijo
vpisa rešujejo varstvo.
VALENTIN KRTELJ je rekel, da se bo v bodoče na Idrijski ulici delalo varne prehode.
Marsikaj bodo morali narediti za OŠ DL. Mogoče bi šolski okoliš prestavili do Idrijske ulice,
ker je bolj varna pot in bi bilo manj problemov s širitvijo OŠ. Če bi že kaj delali, bi na eni šoli.
-

Osnovna šola Dobravlje;

MIRJAM KALIN je podala uvodno obrazložitev.
ANTON ŽAGAR je dejal, da odbor nima pripomb na poročilo in je predlagal sprejem sklepa.
ALOJZ KLEMENČIČ je ugotavljal, da ima šola največji prispevek staršev (9,5 %), v
primerjavi z ostalimi šolami. Zanima ga učni proces v Šmarjah in vpis otrok glede na obljube.
MIRJAM KALIN je rekla, da imajo lastno kuhinjo, za OŠ v Ajdovščina kuha srednja šola in
jim tudi izstavlja položnice. Ker v Dobravljah izstavljajo položnice sami, prestavljajo kosila
velik strošek (273 otrok). Glede šole v naravi so imeli sestanek ravnateljev, in primerjali
stroške. Ugotovili so, da so stroški zelo primerljivi oz. imajo celo zelo ugodno ceno za morje
za 5 razred. Večji strošek je 1x leten odhod otrok na Dansko, kjer starši stroške poleta krijejo
sami. Šmarje - 2 leti nazaj so starši obljubili, da bodo otroke obdržali. Takrat je bilo 8 otrok,
sedaj jih 7, naslednje leto 6. Edini otrok iz okoliša se je vpisal k nam. Nudijo vse, kar se da,
ampak starši se odločajo po svoje.
ANTON KREŠEVEC je rekel, da delujejo na šoli razno razne sekcije. V Dobravljah navajajo
mladino na gibanje in zraven vključijo tudi starši. Pristop je vredno posnemati, da bodo imeli
zdravo mladino.
Predsedujoči je predlagal glasovanje o predlaganem sklepu.
ZA je glasovalo
sprejet.
-

25 svetnikov. Predsedujoči je ugotovil, da je predlagan sklep

Osnovna šola Col;

RAJKO IPAVEC je podal uvodno obrazložitev.
ANTON ŽAGAR je dejal, da odbor nima pripomb in predlaga sprejem sklepa.
IVAN KRAŠNA je rekel, da so bili v raziskavi o OŠ na vrhu. Ali dajejo temu kako težo?
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RAJKO IPAVEC je rekel, da je realen. Taka uvrstitev je dobra, vendar to ni edino merilo za
razvrščanje. Kup drugih stvari je pomembnih. Osnovni namen MPZ-ja je povratna informacija
učencem, staršem in učiteljem.
DUŠAN MIKUŽ je vprašal, če je možno, da bi bil septembra vrtec na šoli.
RAJKO IPAVEC je rekel, da je treba vprašati ravnateljico vrtca. Osebno je za to, da bi jim
nudili prostor, ker bi bila prednost. En prostor sicer je, vendar je vprašanje normativov.
JANEZ FURLAN je rekel, da je bila naročena projektantska umestitev. Tega še ni in računa,
da bo kmalu. Upa pa si trditi, da septembra vrtca tam ne bo.
RAJKO IPAVEC je dejal, da je zaprosil občino, da se uredil način sofinanciranja. Kar dobi
šola za materialne stroške, ni niti približno podobno realnim stroškom. Pogledati je treba 5letno obdobje in na tistem graditi. Želel bi realno dodeljevanje materialnih stroškov. Stvari so
podcenjene, rezati so morali kup stvari, da so lahko financirali delovanje.
-

Otroški vrtec Ajdovščina;

ALENKA MOČNIK je podala uvodno obrazložitev.
ANTON ŽAGAR je dejal, da je odbor nima pripomb na poročilo.
IVAN KRAŠNA je vprašal, ali so med letom čakalne vrste?
ALENKA MOČNIK je rekla, da večinoma v septembru dobijo mesto vsi, razen tisti, ki še ne
dosežejo starosti in čakajo v vrsti. Problemi nastanejo, ker ne dobijo vrtca na izbrani lokaciji.
MARJAN POLJŠAK je vprašal, če je na območju občine vedno možnost?
ALENKA MOČNIK je rekla, da se vsem zagotovi mesto.
DUŠAN MIKUŽ je rekel, da imajo nekateri otroci s prihodom v šolo velik problem z vikanjem
in pozdravljanjem. Vprašal je, kakšen odnosov imajo v vrtcu (vzgojiteljica – otrok). Na
podlagi česa se odločijo za strategijo oz. ali razmišljajo o spremembi.
ALENKA MOČNIK je rekla, da so to predšolski otroci. Vključeni so v projekt etike, kjer se
veliko pogovarjajo o vrednotah. Določene vzgojiteljice dajo temu večjo težo. Ko so bili
predšolski otroci še v vrtcu, so tam vzgajali ta del. Pri 3-letniku tega ni moč vpeljati. Žal to
zanemarjajo v družinah. Niti mladi starši ne vikajo, oz. ne pozdravljajo. Če ni podpore s strani
družin in okolja, je težko doseči rezultat pri otrocih.
MATJAŽ BAJEC je vprašal za mnenje ravnateljice glede oddelka na Colu.
ALENKA MOČNIK je rekla, da so bili ideje zelo veseli. V začetku so mislili adaptirati tudi
obstoječi prostor. Kjer je oddelek vrtca na šoli, so izkušnje zelo pozitivne. Prehod otrok je
dosti lažji, sodelovanje lepše poteka, itd..
ANTON ŽAGAR je povedal, da odbor predlaga spremembo sklepa o razporeditvi in sicer:
Presežek prihodkov nad odhodki iz naslova Cen programov Otroškega vrtca Ajdovščina iz
leta 2013 se v sorazmernemu ustanovitvenem deležu 76,03 % v višini 21.465 € nameni za
nakup opreme igralnic za vrtec v Ajdovščini.« Kar bi dobili starši po prejšnjem predlogu, je
tako nizka številka, da raje predlagajo tako rešitev. Otroci s tem tudi pridobijo.
Predsedujoči je predlagal glasovanje o sklepu odbora.
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ZA je glasovalo 23 svetnikov. Predsedujoči je ugotovil, da je predlagan sklep odbora
sprejet.
-

Glasbena šola Vinka Vodopivca Ajdovščina

BERNARDA PAŠKVAN je podala uvodno obrazložitev.
ANTON ŽAGAR je dejal, da je odbor nima pripomb in predlaga sprejem sklepa.
Predsedujoči je predlagal glasovanje o sklepu.
ZA je glasovalo
sprejet.
-

24 svetnikov. Predsedujoči je ugotovil, da je predlagan sklep

Ljudska univerza Ajdovščina

VLADIMIR KRTELJ je vprašal, če bodo univerzo uvrstili v stavbo 3?
JANEZ FURLAN je rekel, da je stavba 3 ocenjena kot neprimerna za uporabo. Na ta račun
so bili tudi prednostno sofinancirani s strani ministrstva pri novi šoli. Brez posegov stavbe ni
moč popraviti. Potrebno bo izdelati projekte, s finančno oceno in potem postopati naprej.
ALOJZ KLEMENČIČ je dejal, da bi morali imeti enake vatle pri vseh zavodih. Tukaj je tudi
velik presežek, podobno kot pri lekarni. Po kakšnih kriterij se o tem odloča?
JANEZ FURLAN je rekel, da je realno pričakovati, da bo treba pripraviti nek objekt.
Presežek se lahko porabi kot vir za adaptacijo ali gradnjo.
ANGEL VIDMAR je rekel, da je poročilo zelo nedefinirano. On ne ve, kakšne materialne
stroške bo direktorica pokrila oz. kam bo investirala.
ALOJZ KLEMENČIČ je rekel, da drugo leto tega ostanka lahko ni, ker bodo sredstva
porabili, če ugotovijo, da jim občina sredstva lahko pobere.
MARJAN POLJŠAK je ugotavljal, da v tem svetu zavoda nimajo predstavnika (svetnika).
BOŽA BOLČINA je podala uvodno obrazložitev.
ANTON ŽAGAR je dejal, da je odbor nima pripomb in predlaga sprejem sklepa.
ALOJZ KLEMENČIČ je rekel, da imajo kar visoke kratkoročne naložbe in ga zanima v
kakšen namen jih hranijo?
BOŽA BOLĆINA je rekla, da se dobro delo kaže tudi v dobrih rezultatih. Računajo na
opremo lastnih poslovnih prostorov, ker si to zaslužijo udeleženci in zaposleni. Stroški dela
niso visoki. Razpisi evropskega socialnega sklada so se zaključili 31.8.13., nekaj se sicer
podaljšuje v to leto, novih razpisov pa še ni. PUM so nadomestili s programom težje
zaposljivih na trgu dela. Upa, da bodo lahko sredstva oplemenitili in jih bodo namenili za
opremo prostorov, če bodo do njih prišli.
ANGEL VIDMAR je rekel, da iz predloga o razporeditvi presežka izhaja, da mislijo skoraj
60.000 € nameniti investicijam, pa ga zanima za katere. Ravno tako za teh 15.000 € za kritje
materialnih stroškov. Izredno narašča plačilo avtorskih honorarjev. Kaj vključuje vse to?
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BOŽA BOLŽINA je rekla, da delo ustanove sloni na zunanjih sodelavcih. Zaposleni so
organizatorji izobraževanja. Delavci iščejo programe, program pa izvaja več kot 60 zunanjih
sodelavcev. Kar se tiče prvega vprašanja, je že povedala. Upa, da ne bo treba preveč
sredstev koristiti za tekoče stroške poslovanja.
Predsedujoči je predlagal glasovanje o predlaganem sklepu.
ZA je glasovalo
sprejet.
-

22 svetnikov. Predsedujoči je ugotovil, da je predlagan sklep

Zavod za šport Ajdovščina;

UROŠ PINTAR je podal uvodno obrazložitev.
ANTON ŽAGAR je dejal, da odbor nima pripomb na poročilo. Pogovarjali so se, da so šole
morale dajati za odpravo plačnih nesorazmerij, tukaj pa zavod predlaga tudi nagrade.
Mogoče ni pravi čas, res pa je, da so zelo uspešni. Odbor se je s predlogom vseeno strinjal.
Predsedujoči je predlagal glasovanje o predlaganem sklepu.
ZA je glasovalo
sprejet.
-

23 svetnikov. Predsedujoči je ugotovil, da je predlagan sklep

Pilonova galerija Ajdovščina;

Predsedujoči je povedal, da se je ga. Irene opravičila.
ANTON ŽAGAR je dejal, da je odbor nima pripomb in predlaga sprejem sklepa.
Predsedujoči je predlagal glasovanje o sklepu.
ZA je glasovalo
sprejet.
-

21 svetnikov. Predsedujoči je ugotovil, da je predlagan sklep

Lavričeva knjižnica Ajdovščina

ARTUR LIPOVŽ je podal uvodno obrazložitev.
ANTON ŽAGAR je dejal, da odbor nima pripomb in predlaga sprejem sklepa.
JOSIP TROHA je vprašal, kakšen oseben avto bodo kupili za 6.600 €?
ARTUR LIPOVŽ je povedal, da bo avto okrog 13.000 € in sicer tak, ki bo služil prevozu
tovora. Zanj bodo dali sredstva od prodaje starega bibliobusa, presežek in proračunska
razvojna sredstva.
MATJAŽ BAJC je vprašal, če je nov bibliobus upravičil pričakovanja?
ARTUR LIPOVŽ je pritrdil, obisk narašča, povečali so tudi število postajališč.
VALES BORUT je vprašal, kje so tisti dve postaji za Komen?
ARTUR LIPOVŽ je povedal, da v Lisjakih in Kodretih. To je pogodbeno z Občino Komen.
Predsedujoči je predlagal glasovanje o predlaganem sklepu.
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ZA je glasovalo
sprejet.

24 svetnikov. Predsedujoči je ugotovil, da je predlagan sklep

K 3. točki dnevnega reda
Imenovanja
- mnenje k imenovanju ravnatelja/ice Osnovne šole Šturje
MATJAŽ BAJEC je podal mnenje komisije.
Ker ni želel nihče razpravljati, je predsedujoči predlagal najprej glasovanje.
H glasovanju se je prijavilo 23 svetnikov. ZA je glasovalo
Predsedujoči je ugotovil, da je predlagan sklep sprejet.

23 svetnikov.

- mnenje k imenovanju ravnatelja/ice Osnovne šole Dobravlje
MATJAŽ BAJEC je podal mnenje komisije.
Ker ni želel nihče razpravljati, je predsedujoči predlagal glasovanje.
sprejet.

ZA je glasovalo

24 svetnikov. Predsedujoči je ugotovil, da je predlagan

sklep

K 4. točki dnevnega reda
Mnenje k predlogu Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o lokalni samoupravi
ZLATA ČIBEJ je podala uvodno obrazložitev.
ANGEL VIDMAR je dejal, da je komisija predlagala sprejem sklepa, da je čas pred
lokalnimi volitvami povsem neprimeren za sprejem predpisa, ki korenito posega v delovanje
lokalne samouprave.
TADEJ BEOČANIN je rekel, da se s komisijo v tem delu ne more strinjati. Že 4 leta teče
javna obravnava o spremembi zakona. Večina predlogov je že kar nekaj časa znana. Če
imajo vsebinske pripombe na predlagane sklepe, bi bilo prav, da jih dajo in upajo, da jih bodo
osvojili, kot pa da dajo tako mnenje. To naše mnenje ne bo zaustavilo postopka.
MARJAN POLJŠAK je vprašal, s kakšnimi konstruktivnimi predlogi postavljajo občine po
Sloveniji oz. kje je bil udeležen v razpravah?
TADEJ BEOČANIN je rekel, da se je udeležil več razprav. Danes je bila npr. seja komisije
za mladinsko politiko SOS. Pozna tudi pobude občin, ki poleg teh sprememb predlagajo še
odpoklic članov občinskih svetov ali celo občinskega sveta.
MARJAN POLJŠAK je rekel, da je bil predlog dan lani poleti in se ni dokončalo razprave.
Zakaj so sedaj to sprožili komaj pred volitvami?
TADEJ BEOČANIN je rekel, da tega ne ve, vendar so bili pogovori lani, so bili pa tudi že 4
leta nazaj.
ALOJZ KLEMENČIČ je dejal, da jih tako mnenje nič ne stane. Boji se, da predlagatelj
obupno potrebuje ta zakon, potem pa bodo težave. Zna se zgoditi, da bo pred poletjem
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sprejeto. Če bi imeli vsebinske pripombe, bi bilo še boljše. Nekaterih stvari v Ajdovščini ni
moč realizirati.
MARJAN POLJŠAK je vprašal, ali resno vidi možnost sprejema, ker je svojo udeležbo na
Skupnosti občin opravičil zaradi seje OS? Drugače bo šel vseeno.
ANGEL VIDMAR je rekel, da verjame, da nekdo želi na hitro spremeniti zakon. Občine želijo
razdeliti na prave in neprave. Boji se, ker se želi jasno razmejiti med občinami, ki izpolnjujejo
zakonske pogoje, in druge, ki jih ne. Imajo namreč več kot 100 občin nezakonitih. Tako na
hitro se teh stvari ne da sprejemati. Volitve naj bi bile oktobra, potem bi imeli eno leto časa,
da spremenijo svoje akte (statut zaradi štev. KS, Odlok o volilnih enotah, itd..) Nekatere
stvari je treba res spremeniti, vendar ne tako na hitro (v našem Statutu že imajo zajeto
ljudsko iniciativo, mladinsko politiko, itd..). Prihranilo se ne bo nič.
JOSIP TROHA je rekel, da se strinja, ampak kakšen vpliv imajo, da to zadržijo. Istočasno
lahko pošljejo tudi predlog za spremembe. Prepričan je, da bodo spremembe sprejeli do
lokalnih volitev.
MARJAN POLJŠAK je dejal, da to ni pobuda velikih občin, zato se s to oceno ne strinja.
TADEJ BEOČANIN je dejal, da se strinja z g. Vidmarjem. Zraven pa bo dodali še konkretne
predloge za spremembe. Mogoče bodo na ta način vsaj koga uspeli prepričati.
Predsedujoči je rekel, da tega ne morejo narediti tako na hitro. Ker ni želel nihče več
razpravljati, je predlagal glasovanje o pripravljenem sklepu.
H glasovanju se je prijavilo 22 svetnikov. ZA je glasovalo
Predsedujoči je ugotovil, da je predlagan sklep sprejet.

21 svetnikov.

K 6. točki dnevnega reda
Informacije in pobude
Predsedujoči je rekel, da odgovorov niso uspeli pripraviti, lahko pa podajo kako novo
pobudo.
Ker ni želel nihče več razpravljati, je predsedujoči zaključil sejo. Naslednja seja bo 16.4., kar
je sreda, odbori bodo na torek. Vabila bodo posredovali že jutri, gradiva pa bo malo in ga
bodo posredovali čim prej, ko bo možno.
ANGEL VIDMAR je rekel, da je statutarno pravna komisija obravnavala pripombe na
poslovnik občinskega sveta. Kljub temu, da so bili nekateri svetniki mnenja, da se poslovnika
ne obravnava v tem obdobju, se je komisija odločila za I. obravnavo. Prosi, da ga proučijo.
Če bodo velika nasprotovanja, pač ne bodo nadaljevali. Želja je, da bi poslovnik sprejeli.
JOSIP TROHA je rekel, da je predstavnik medijev tudi g. Tripković, zato mora zapustiti sejo.
MARJAN POLJŠAK je rekel, da je svetnik, mora pa upoštevati zaupnost pogovora.
Seja je bila zaključena ob 18. uri.
ZAPISNIČARKA:
Mojca FERJANČIČ

PREDSEDUJOČI:
Marjan POLJŠAK
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OBČINA AJDOVŠČINA
Občinski svet
SKRAJŠANI ZAPISNIK
37. redne seje Občinskega sveta Občine Ajdovščina, ki je bila 3. marca 2014, 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 prisotnih
24 članov
OSTALI PRISOTNI:
Janez FURLAN, občinska uprava
Karmen SLOKAR, občinska uprava
Zlata ČIBEJ, občinska uprava
Gordana KRKOČ, občinska uprava
Alenka Č. KOBOL, občinska uprava
Sandra HAIN, občinska uprava
Alenka TRATNIK, Primorske novice
Karin ZORN, Radio Koper
Marko GREGORC, Radio Robin
Rosana RIJAVEC, STA
Direktorji javnih zavodov
Predsedujoči je ugotovil sklepčnost.
MARJAN POLJŠAK je najprej pozdravil prisotne. Vprašal je, če je kaka pripomba na dnevi
red? Ker ni želel nihče razpravljati, je predlagal, da glasujejo o predlaganem dnevnem redu.
ALOJZ KLEMENČIČ je rekel, da je bila zadnjič napovedana še ena točka, sedaj pa je ni v
dnevnem redu.
JANEZ FURLAN je rekel, da bo po izčrpanem dnevnem redu redna seja zaključena, potem
pa jim bo predstavljena še ena problematika in prosi, da počakajo.
H glasovanju se je prijavilo 20 svetnikov. ZA je glasovalo
Predsedujoči je ugotovil, da je sprejet naslednji

21 svetnikov.

DNEVNI RED:
1. Premoženjsko pravne zadeve;
2. Letna poročila javnih zavodov, katerih ustanovitelj je Občina Ajdovščina in soglasja k
razporeditvi presežkov (pri posameznem zavodu):
- Razvojna agencija ROD;
- Gasilsko reševalni center Ajdovščina;
- Lekarna Ajdovščina;
- Zdravstveni dom Ajdovščina
- Osnovna šola Danila Lokarja Ajdovščina;
- Osnovna šola Šturje;
- Osnovna šola Dobravlje;
- Osnovna šola Col;
- Osnovna šola Otlica;
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- Otroški vrtec Ajdovščina;
- Glasbena šola Vinka Vodopivca Ajdovščina;
- Ljudska univerza Ajdovščina;
- Zavod za šport Ajdovščina;
- Pilonova galerija Ajdovščina;
- Lavričeva knjižnica Ajdovščina;
3. Imenovanja;
- mnenje k imenovanju ravnatelja/ice Osnovne šole Šturje,
- mnenje k imenovanju ravnatelja/ice Osnovne šole Dobravlje;
4. Mnenje k predlogu Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o lokalni samoupravi
(ZLS-S);
5. Informacije in pobude;
K 1. točki dnevnega reda
Premoženjsko pravne zadeve
SENJA LIPUŠČEK je podala uvodno obrazložitev k sklepu o nakupu zemljišča v Obrtni coni
»Pod obvoznico«.
JANEZ FURLAN je dejal, da je odbor za finance obravnaval predlog na korespondenčni seji
in predlaga sprejem sklepa.
IGOR FURLAN je dejal, da je odbor za okolje predlagal sprejem sklepa. Podan je bil
predlog, da bi lastnik teh parcel vsaj delno poravnal sorazmerni delež Primorju v stečaju.
ALOJZ KLEMENČIČ je rekel, da se dvigne cena vsem parcelam, ki so sedaj brez ceste.
Zato je pametno, da se delež kupnine razdeli na deleže parcel, ki s cesto dobijo večjo tržno
vrednost.
MARIJAN BOŽIČ je dejal, da so lastniki rekli, da so oni že prej želeli prodati, vendar so bili
blokirani. Takrat bi lahko prodajali po 80 €. Misli, da bi bilo korektno, da se jim to možnost
vrne. Prej so imeli pot, s temi menjavami se jim je pot vzelo.
JANEZ FURLAN je opozoril, da ni izključni lastnik Primorje v stečaju. Kupnine ni moč kar
prevaliti na lastnike, ali pa, če se odločijo, da jim bodo prodajali v deležih. Običajno se
zaračunava skozi komunalni prispevek ob investiciji oz. pred izdajo gradbenega dovoljenja.
Če investitor nima poti, mu tega dela ne morejo zaračunati. Misli, da je takrat čas, da
obremenijo končnega investitorja.
RADOVAN ŠTOR je rekel, da nepremičninskega davka ni več, vendar naj občina tudi takrat
zavzame stališče, ko bo drug nepremičninski davek, saj ¾ zemljišč v občini nima dostopa
do parcel z javno infrastrukturo. Vse so služnostne poti ali kaj drugega.
Ker ni želel nihče več razpravljati, je predsedujoči predlagal glasovanje.
H glasovanju se je prijavilo 20 svetnikov. ZA je glasovalo
Predsedujoči je ugotovil, da je predlagan sklep sprejet.

20 svetnikov.

K 2. točki dnevnega reda
Letna poročila javnih zavodov, katerih ustanovitelj je Občina Ajdovščina in soglasja k
razporeditvi presežkov (pri posameznem zavodu):
MARJAN POLJŠAK je povedal, da ga je ravnatelj OŠ Otlica prosil, da je na prvem mestu
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-

Osnovna šola Otlica;

ALEKSANDER POPIT je podal obrazložitev letnega poročila.
MITJA TRIPKOVIĆ je povedal, da mu je en občan rekel, da ni možno najeti dvorane. Če to
ne drži, pa je treba vsaj informirati ljudi.
ALEKSANDER POPIT je rekel, da ni nobenega problema oz. dvorano uporabljajo lokalna
društva. Določene imajo cene za zunanja in domača društva, za šolske otroke, itd.. Zelo bi
bil zadovoljen, če bi bilo več koristnikov. Ko je bila mednarodna tekma v orientaciji, je v
dvorani spalo 65 ljudi.
JOSIP TROHA je vprašal, kaj je s popravilom strehe?
ALEKSANDER POPIT je povedal, da se je del obrobe utrgal, ker je burja naredila zamet in
je bilo preveč snega. Lani so postavili dodatnih 150 m snegobranov, zamenjali so 30 m
obrob. Potem je streha puščala, zato so namestili še eno pločevino in računajo, da bo sedaj
rešeno. Na navpičnih zračnikih so namestili kolena. Pojavile so se razpoke v telovadnici, ki
so si jih pristojni pogledali in bodo reševali v poletnih mesecih.
ANGEL VIDMAR je rekel, da je bilo nekaj besed okrog šolskega zvonca.
ALEKSANDER POPIT je rekel, da ob obnovi niso namestili sistema zvonjenja, potem so
naredili anketo med starši, ki so to potrdili. Dobil je samo eno pripombo. Prepričan je, da
mora vsaka šola zvonec imeti.
ALOJZ KLEMENČIČ je rekel, da ni nikjer zasledil kakega odstavka o obnašanju otrok ali
etiki. Ugotavlja, da otroci niti pozdravljajo ne več.
ALEKSANDER POPIT je dejal, da prav kakih posebnih vedenjskih problemov niso zasledili.
Res pa je, da otroci ne pozdravljajo. Na šoli delajo na tem, vendar bi morali predvsem doma.
Ker ni želel nihče več razpravljati, so prešli k naslednjemu poročilu.
-

Razvojna agencija ROD;

DAVID BRATOŽ je podal uvodno obrazložitev
DAVID PIZZONI je dejal, da odbor ni imel pripomb in predlagal sprejem sklepa.
DUŠAN MIKUŽ je vprašal, kaj pomeni izhod Komna – za obstoječe programe ali nove.
DAVID BRATOŽ je rekel, da je bilo potrebno sprejeti odlok in so hoteli vključiti sofinanciranje
delovanja po dvanajstinah. Komen je imel že prej samo financiranje projektov in so hoteli
ostati enako. Za ROD to ne pomeni kakih finančnih posledic in tudi pokrivajo dovolj veliko
področje. Komen bo s projekti nadaljeval pri nas.
VALENTIN KRTELJ je vprašal, če obstajajo evropska sredstva za ureditev starih mestnih
jeder ali kulturni dom, oz. za prostore za namen gasilstva. Ali so dobili naročilo s strani
občine za ureditev starega mestnega jedra?
DAVID BRATOŽ je rekel, da so bila sredstva Ministrstva za kmetijstvo za vaška jedra (Slap).
Za mesta sredstev ni bilo. Za naprej se predvideva, da tega razpisa ne bo več, ker se bodo
usmerili v primarno proizvodnjo. Želeli so to vključiti v sredstva Lidr, vendar se ministrstvo ni
odločilo niti za vključitev vaških jeder. Za obnovo kulturnih domov so bili razpisi (ne za
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novogradnjo) in za vsebino. Za naprej so indici, da kulturna dediščina naj ne bi bila
sofinancirana brez vsebin.
MARIJAN BOŽIČ je vprašal, koliko je zanimanja za delavnice?
DAVID BRATOŽ je rekel, da je obisk dober, če gre za davke ali računovodstvo, če gre za
poslovne načrte pa pridejo samo 3.
VALENTIN KRTELJ je vprašal, na kakšen razpis so v Novi Gorici prijavili Bevkov trg?
DAVID BRATOŽ je rekel, če bi se Občina Ajdovščina odločila obnavljati, bi se lahko prijavila
na sredstva za razvoj regij (prijavili so Vipavski Križ). Dodatnih sredstev samo za obnovo
mestnega jedra ni bilo.
MARJAN POLJŠAK je prosil za konkreten odgovor, ali so bile možnosti,
izkoristile. (Ne.)

ki se niso

Ker ni želel nihče razpravljati, je predsedujoči predlagal glasovanje o sklepu, da se sredstva
ne razporedi.
H glasovanju se je prijavilo 25 svetnikov. ZA je glasovalo
Predsedujoči je ugotovil, da je predlagan sklep sprejet.
-

25 svetnikov.

Gasilsko reševalni center Ajdovščina;

MIHA ERGAVER je podal uvodno obrazložitev.
IGOR FURLAN je dejal, da je odbor za okolje predlagal sprejem sklepa.
ZA je glasovalo
sprejet.
-

24 svetnikov. Predsedujoči je ugotovil, da je predlagan sklep

Lekarna Ajdovščina

ALOJZ KLEMENČIČ je prosil predstavnika sveta zavoda za obrazložitev, zakaj je prišlo do
takega sklepa, kot je v predlogu in katera sta prejšnja sklepa sveta zavoda.
ANGEL VIDMAR je rekel, da ne ve, zakaj je prišlo do take odločitve, vendar so sredstva
planirana v občinskem proračuna. Prej so bila mišljena sredstva za lekarno v domu
upokojencev, vendar adaptacije ni na vidiku. Prejšnja sklepa so morali preklicati, da so lahko
sprejeli novega.
KATJA KRUŠIČ je podala uvodno obrazložitev.
ANTON ŽAGAR je dejal, da je odbor predlagal sprejem sklepa.
ALOJZ KLEMENČIČ je dejal, da struktura dobičkov izhaja iz komercialnih super rabatov oz.
predčasnih plačil. S tem sklepom bodo lekarno likvidnostno izčrpali. Kaj to pomeni na
strukturo ostanka, ki naj bi bil v letošnjem letu? Osebno meni, da lekarna mora imeti javni
razpis za nakup materiala. To je zagovarjal v svetu zavoda v prejšnjem sklicu. Če so to
uredili, dobro, drugače ravnajo napak. Glede predloga sklepa – v prejšnjem mandatu so
skušali prosta sredstva razumeti tako, da so bila ustvarjena na ramenih uporabnikov in stali
na stališču, da se morajo tja vrniti. 2x so pomagali ZD. Predlog svetniške skupine je, da se
sklep dopolni in da se sredstva uporabijo izključno za nakup aparatov za oživljanje in se jih
namesti po KS, ki so najbolj oddaljene od ZD. Prosi za glasovanje o njegovem predlogu.
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KATJA KRUŠIČ je rekla, da bo presežek, ki bo šel v proračuna ustanoviteljic, iz trga. Kar se
tiče javnih naročil, je imel g. Klemenčič, ko je bil v svetu zavoda, vse možnosti na mizi. Sedaj
so v postopku javnega naročila za zdravila. 2x so donirali ZD – ultrazvok in rentgen.
TADEJ BEOČANIN je vprašal, kaj je z načrtovano investicijo na Ribniku.
KATJA KRUŠIČ je rekla, da se jim v tem trenutku ni zdel primeren čas za tako investicijo.
Še vedno pa so zainteresirani, in jo lahko zagotovijo iz javnih sredstev. Dom starejših
občanov še nima predloga adaptacije.
ALOJZ KLEMENČIČ je rekel, da so že v prejšnjem mandatu razpravljali o investiciji Lekarne
na Ribniku, ne več v Domu starejših občanov in je bilo naročeno, da se odpre lekarno na
kaki drugi lokaciji na Ribniku. Z odlivom z računa bo likvidnost lekarne ogrožena, zato je želel
vedeti, koliko bo to vplivalo na višek v tem letu. Kar se tiče javnega naročanja si samo očita,
da niso speljali tega že prejšnji mandat.
JANEZ FURLAN je rekel, da je predlagan sklep sveta zavoda, da se presežek iz tržne
dejavnosti vplača v oba proračuna glede na ustanovitveni delež. V našem proračunu so
sredstva planirana za financiranje izgradnje investicije OŠ DL, kar je skladno s pravili, ki
veljajo za porabo presežka v lekarni.
ALOJZ KLEMENČIČ je želel vedeti, ali so svetniki vedeli, da je presežek Lekarne predviden
za investicijo OŠ? Prosi, da dvignejo roko tisti, ki so vedeli. Osebno meni, da sredstva, ki so
nastala na ramenih pacientov, morajo iti nazaj v zdravstvo. Meni, da je njihov predlog dober.
JANEZ FURLAN je opozoril, da morata za spremenjen sklep glasovati oba občinska sveta
ustanoviteljic. Način razporeditve je predlagal svet zavoda Lekarne.
ANTON ŽAGAR je povedal, da je odbor potrdil predlog sveta zavoda.
TADEJ BEOČANIN je rekel, da začenjajo uvajati prakso, ki je on ni poznal. Vedno so
presežke namenjali sorodno sorodnim in ne napajali občinskega proračuna. Lani je bil zelo
skeptičen glede investicije na Ribniku. Podpira predlog g. Klemenčiča. V proračunu ni bilo
nikjer zaslediti, da je ta prihodek predviden. Očitno je šlo že kar nekaj časa za dogovor.
JANEZ FURLAN je pojasnil, da je bil prihodek v proračunu. V novi OŠ se med drugim gradi
nova zobozdravstvene ambulanta in to je del zdravstvenega sistema in se da tudi na tak
način upravičiti ta sredstva. Glede podaje soglasja so dve možnosti – da se ga da, ali pa ne.
TADEJ BEOČANIN je vprašal, zakaj niso navedli, da je za zobozdravstveno ambulanto v
OŠ? Sedaj bodo uvedli prakso, da se bo občinski proračun napajal iz presežka.
GORDANA KRKOČ je opozorila, da so ravno oni leta 2010 spremenili odlok o ustanovitvi
lekarne v tem delu, zakaj se namenja presežek iz tržne dejavnosti. Navedli so, da se
presežek nameni za investicije na področju družbenih dejavnosti, kamor sodi OŠ.
ANGEL VIDMAR je dejal, da odlok o ustanoviti v 24. členu navaja, da se presežki prihodkov
nad odhodki iz tržne dejavnosti uporabi za razvoj dejavnosti, za plače zaposlenih v skladu z
zakonom in za druge nameni, ki jih določita ustanoviteljici.
JOSIP TROHA je rekel, da bo glasoval proti, ker ne bo pisalo, da je za ambulanto. Lahko bo
pisalo dom krajanov Plače ali Cesta.. Če bi sprejeli sklep g. Klemenčiča, bi točno vedeli, da
gre za aparate. To je izigravanje proračuna.
IGOR ČESNIK je rekel, da lahko piše tudi mrliška vežica Lokavec.
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KARMEN SLOKAR je pojasnila, da so v obrazložitvi razdelani prihodki po proračunskih
postavkah. Tam je postavka 19.037 OŠ DL, in konto prihodki iz naslova presežkov javnih
zavodov. Ko bo prišel presežek v proračun, bo knjižen točno na to postavko, nikakor ne pod
dom krajanov….
JANEZ FURLAN je predlagal, da najprej glasujejo o predlaganem sklepu. Če ta ne bo
izglasovan, bodo oblikovali naslednji sklep, ki ga bo moral obravnavati svet zavoda in
Občinski svet Občine Vipava.
Predsedujoči je prosil za glasovanje o predlaganem sklepu.
ZA je glasovalo 15, 6 PROTI svetnikov. Predsedujoči je ugotovil, da je predlagan
sklep sprejet.
-

Zdravstveni dom Ajdovščina

BOŽA FERFOLJA je podala uvodno obrazložitev.
ANTON ŽAGAR je dejal, da odbor ni imel pripomb na poročilo.
ANGEL VIDMAR je menil, da je v 5. poglavju najbrž napaka, saj je ZD je posloval z
minusom. Na 36 str. piše »Presežek odhodkov nad prihodki…«, kar bi moralo biti obrnjeno.
BOŽA FERFOLJA je rekla, da morajo razliko pokriti s presežki iz preteklih let. Vsako leto so
presežke namenili za določen namen. Lani so kupili reševalno vozilo, ki so ga sofinancirali
obe občini, večji del je pokrival ZD. Ker so morali odpraviti plačna nesorazmerja, so
reševalno vozilo plačali iz amortizacije. Pridobili so mnenje revizorja in izvedli sklep zavoda.
MITJA TRIPKOVIĆ se je strinjal, da je klavrno. V enem podjetju si nikoli ne bi privoščili
izgube zaradi plač. Ali se v letu 2014 pričakuje še kako plačno nesorazmerje?
BOŽA FERFOLJA je rekla, da naj bi to bilo odpravljeno. Odločitev so sprejeli državni organi,
bila je neustavna, zato je bilo vse razveljavljeno. Pri ZD so plače kalkulativni element cene
zdravstvenih storitev, torej so jim istočasno znižali cene. Ko pa so jim ukazali izplačati plače,
jim cen niso dvignili. Presežki so razvojna sredstva, so last ustanoviteljice, torej je
ustanoviteljica izgubila. Vsako leto sklepajo pogodbe na podlagi splošnega dogovora in
praktično nimajo pravne podlage za izstavitev zahtevka. Še vedno si prizadevajo, da bi jim
nekaj priznali v cenah, vendar ne kaže dobro.
-

Osnovna šola Danila Lokarja Ajdovščina

VLADIMIR BAČIČ je podal uvodno obrazložitev.
ANTON ŽAGAR je dejal, da odbor na poročilo ni imel pripomb in predlagal sprejem sklepa.
IVAN KRAŠNA je predlagal, da ravnatelj pogleda druga poročila. Glede na to, da so
največja šola, so drugje dobili veliko več podatkov, kot pri njihovem poročilu (o učencih,
uspehih,..).
VLADIMIR BAČIČ je rekel, da so se je strogo držal navodila izpred dveh let.
ANGEL VIDMAR je vprašal, če so že znani rezultati inšpekcije oz. nadzora? Ali je bil nadzor
redne narave, ali kaj drugega?
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VLADIMIR BAČIČ je dejal, da gre za anonimko, nimajo pa še nobenega poročila, čeprav naj
bi ga dobili v dveh treh tednih. Pregledali so papirje. V pogovoru z inšpektorico se je
pokazalo, da je marsikaj iz trte zvito, vendar je treba počakati poročilo.
JAN ZELINŠČEK je želel vedeti, v zvezi s čim je bila anonimka.
VLADIMIR BAČIČ je dejal, da so ugotavljali, da gre za osebno zamero proti ravnatelju, ne
za materialno kršitev. Vsebine anonimke ne pozna oz. je inšpektor ne sme pokazati.
JAN ZELINŠČEK je rekel, da pri njemu inšpektor kontrolira ali material, ali kamion.
MITJA TRIPKOVIĆ je rekel, da imajo anonimke namen vnašati polresnice, neresnice in
nemir. Tisti človek, ki nima moči podpisati se pod prijavo, je neresen. Mirodajno je poročilo
inšpektorja.
ALOJZ KLEMENČIČ je vprašal, če na šoli zaznavajo probleme z obnašanjem, ter kako je
zadovoljen z gradnjo OŠ. Ali je planiral sredstva za šolske uniforme?
VLADIMIR BAČIČ je rekel, da bodo morali še poplačati razliko za plačna nesorazmerja in
sredstev za uniforme ne bo. Po anketi ministrstva je velika večina staršev proti uniformam.
Nasilja in vandalizma na šoli ni, tudi problematike drog ni zaznavati. Gradnja šole poteka
zelo dobro. Zadovoljni so s kvaliteto in roki izvedbe.
VALENTIN KRTELJ je dejal, da jim želi čim prej preselitev v novo šolo. Ali je šola dovolj
velika?
VLADIMIR BAČIČ je rekel, da bodo morali stavbo 1 nujno ohraniti. Na ministrstvu pred leti
niso hoteli slišati, da se bodo demografski podatki spremenili (to je bilo 6 let nazaj).
MARJAN POLJŠAK je vprašal, če se je povečalo priseljevanje v občino?
VLADIMIR BAČIČ je rekel, da je šola grajena, da bi bila na razredni stopnji 2 oddelka, na
predmetni 3. Že lani so imeli tri 1. razrede, drugo leto tudi, eno leto celo 4 oddelki. Stavba 1
je obnovljena in idealna za nizke razrede.
MITJA TRIPKOVIĆ je rekel, da je treba upoštevati podatek statističnega urada - število
novorojencev po občinah po letih. 2007 je bila ajdovska občina nad slovenskim poprečjem.
Pred navajanjem uspešnosti občine je treba preveriti naravni prirastek iz lanskega in
letošnjega leta.
MARIJAN BOŽIČ je dejal, da se morajo priseljevati, ker tisti, ki odhajajo, puščajo prazen
prostor.
ALOJZ KLEMENČIČ je rekel, da gre za to, da se gradi novo poslopje, da bodo manjši
stroški. Sedaj bodo 3 poslopja in bodo višji stroški.
Ker ni želel nihče več razpravljati, je predsedujoči predlagal glasovanje.
ZA je glasovalo
sprejet.
-

25 svetnikov. Predsedujoči je ugotovil, da je predlagan sklep

Osnovna šola Šturje

LEA VIDMAR je podala uvodno obrazložitev.
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ANTON ŽAGAR je dejal, da odbor ni imel pripomb na poročilo.
IGOR ČESNIK je rekel, da so bile ideje o širitvi šole. Ali je to idejo zajela v svoj program? Za
koliko učilnic bi se šola širila po tistih načrtih?
LEA VIDMAR je rekla, da je bila ideja, da bi se šola širila na V strani za 6 učilnic, vendar se
to ni izvedlo zaradi pomanjkanja finančnih sredstev. V naslednjih 3-4 letih se predvideva velik
narastek vpisa otrok. Sedaj razmišljajo o notranji preureditvi šole, ideja o širitvi z dograditvijo
se je ustavila.
ANTON ŽAGAR je vprašal, koliko otrok je v Šturjah iz drugih šolskih okolišev, npr. Dobravlje.
LEA VIDMAR je rekla, da konkretne številke sedaj ne ve, iz Dobravelj je zelo malo – mogoče
1, 2,. Več otrok je z območja okoliša Danila Lokarja, kakšen je iz Vipave. Starši z lokacijo
vpisa rešujejo varstvo.
VALENTIN KRTELJ je rekel, da se bo v bodoče na Idrijski ulici delalo varne prehode.
Marsikaj bodo morali narediti za OŠ DL. Mogoče bi šolski okoliš prestavili do Idrijske ulice,
ker je bolj varna pot in bi bilo manj problemov s širitvijo OŠ. Če bi že kaj delali, bi na eni šoli.
-

Osnovna šola Dobravlje;

MIRJAM KALIN je podala uvodno obrazložitev.
ANTON ŽAGAR je dejal, da odbor nima pripomb na poročilo in je predlagal sprejem sklepa.
ALOJZ KLEMENČIČ je ugotavljal, da ima šola največji prispevek staršev (9,5 %), v
primerjavi z ostalimi šolami. Zanima ga učni proces v Šmarjah in vpis otrok glede na obljube.
MIRJAM KALIN je rekla, da imajo lastno kuhinjo, za OŠ v Ajdovščina kuha srednja šola in
jim tudi izstavlja položnice. Ker v Dobravljah izstavljajo položnice sami, prestavljajo kosila
velik strošek (273 otrok). Glede šole v naravi so imeli sestanek ravnateljev, in primerjali
stroške. Ugotovili so, da so stroški zelo primerljivi oz. imajo celo zelo ugodno ceno za morje
za 5 razred. Večji strošek je 1x leten odhod otrok na Dansko, kjer starši stroške poleta krijejo
sami. Šmarje - 2 leti nazaj so starši obljubili, da bodo otroke obdržali. Takrat je bilo 8 otrok,
sedaj jih 7, naslednje leto 6. Edini otrok iz okoliša se je vpisal k nam. Nudijo vse, kar se da,
ampak starši se odločajo po svoje.
ANTON KREŠEVEC je rekel, da delujejo na šoli razno razne sekcije. V Dobravljah navajajo
mladino na gibanje in zraven vključijo tudi starši. Pristop je vredno posnemati, da bodo imeli
zdravo mladino.
Predsedujoči je predlagal glasovanje o predlaganem sklepu.
ZA je glasovalo
sprejet.
-

25 svetnikov. Predsedujoči je ugotovil, da je predlagan sklep

Osnovna šola Col;

RAJKO IPAVEC je podal uvodno obrazložitev.
ANTON ŽAGAR je dejal, da odbor nima pripomb in predlaga sprejem sklepa.
IVAN KRAŠNA je rekel, da so bili v raziskavi o OŠ na vrhu. Ali dajejo temu kako težo?
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RAJKO IPAVEC je rekel, da je realen. Taka uvrstitev je dobra, vendar to ni edino merilo za
razvrščanje. Kup drugih stvari je pomembnih. Osnovni namen MPZ-ja je povratna informacija
učencem, staršem in učiteljem.
DUŠAN MIKUŽ je vprašal, če je možno, da bi bil septembra vrtec na šoli.
RAJKO IPAVEC je rekel, da je treba vprašati ravnateljico vrtca. Osebno je za to, da bi jim
nudili prostor, ker bi bila prednost. En prostor sicer je, vendar je vprašanje normativov.
JANEZ FURLAN je rekel, da je bila naročena projektantska umestitev. Tega še ni in računa,
da bo kmalu. Upa pa si trditi, da septembra vrtca tam ne bo.
RAJKO IPAVEC je dejal, da je zaprosil občino, da se uredil način sofinanciranja. Kar dobi
šola za materialne stroške, ni niti približno podobno realnim stroškom. Pogledati je treba 5letno obdobje in na tistem graditi. Želel bi realno dodeljevanje materialnih stroškov. Stvari so
podcenjene, rezati so morali kup stvari, da so lahko financirali delovanje.
-

Otroški vrtec Ajdovščina;

ALENKA MOČNIK je podala uvodno obrazložitev.
ANTON ŽAGAR je dejal, da je odbor nima pripomb na poročilo.
IVAN KRAŠNA je vprašal, ali so med letom čakalne vrste?
ALENKA MOČNIK je rekla, da večinoma v septembru dobijo mesto vsi, razen tisti, ki še ne
dosežejo starosti in čakajo v vrsti. Problemi nastanejo, ker ne dobijo vrtca na izbrani lokaciji.
MARJAN POLJŠAK je vprašal, če je na območju občine vedno možnost?
ALENKA MOČNIK je rekla, da se vsem zagotovi mesto.
DUŠAN MIKUŽ je rekel, da imajo nekateri otroci s prihodom v šolo velik problem z vikanjem
in pozdravljanjem. Vprašal je, kakšen odnosov imajo v vrtcu (vzgojiteljica – otrok). Na
podlagi česa se odločijo za strategijo oz. ali razmišljajo o spremembi.
ALENKA MOČNIK je rekla, da so to predšolski otroci. Vključeni so v projekt etike, kjer se
veliko pogovarjajo o vrednotah. Določene vzgojiteljice dajo temu večjo težo. Ko so bili
predšolski otroci še v vrtcu, so tam vzgajali ta del. Pri 3-letniku tega ni moč vpeljati. Žal to
zanemarjajo v družinah. Niti mladi starši ne vikajo, oz. ne pozdravljajo. Če ni podpore s strani
družin in okolja, je težko doseči rezultat pri otrocih.
MATJAŽ BAJEC je vprašal za mnenje ravnateljice glede oddelka na Colu.
ALENKA MOČNIK je rekla, da so bili ideje zelo veseli. V začetku so mislili adaptirati tudi
obstoječi prostor. Kjer je oddelek vrtca na šoli, so izkušnje zelo pozitivne. Prehod otrok je
dosti lažji, sodelovanje lepše poteka, itd..
ANTON ŽAGAR je povedal, da odbor predlaga spremembo sklepa o razporeditvi in sicer:
Presežek prihodkov nad odhodki iz naslova Cen programov Otroškega vrtca Ajdovščina iz
leta 2013 se v sorazmernemu ustanovitvenem deležu 76,03 % v višini 21.465 € nameni za
nakup opreme igralnic za vrtec v Ajdovščini.« Kar bi dobili starši po prejšnjem predlogu, je
tako nizka številka, da raje predlagajo tako rešitev. Otroci s tem tudi pridobijo.
Predsedujoči je predlagal glasovanje o sklepu odbora.
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ZA je glasovalo 23 svetnikov. Predsedujoči je ugotovil, da je predlagan sklep odbora
sprejet.
-

Glasbena šola Vinka Vodopivca Ajdovščina

BERNARDA PAŠKVAN je podala uvodno obrazložitev.
ANTON ŽAGAR je dejal, da je odbor nima pripomb in predlaga sprejem sklepa.
Predsedujoči je predlagal glasovanje o sklepu.
ZA je glasovalo
sprejet.
-

24 svetnikov. Predsedujoči je ugotovil, da je predlagan sklep

Ljudska univerza Ajdovščina

VLADIMIR KRTELJ je vprašal, če bodo univerzo uvrstili v stavbo 3?
JANEZ FURLAN je rekel, da je stavba 3 ocenjena kot neprimerna za uporabo. Na ta račun
so bili tudi prednostno sofinancirani s strani ministrstva pri novi šoli. Brez posegov stavbe ni
moč popraviti. Potrebno bo izdelati projekte, s finančno oceno in potem postopati naprej.
ALOJZ KLEMENČIČ je dejal, da bi morali imeti enake vatle pri vseh zavodih. Tukaj je tudi
velik presežek, podobno kot pri lekarni. Po kakšnih kriterij se o tem odloča?
JANEZ FURLAN je rekel, da je realno pričakovati, da bo treba pripraviti nek objekt.
Presežek se lahko porabi kot vir za adaptacijo ali gradnjo.
ANGEL VIDMAR je rekel, da je poročilo zelo nedefinirano. On ne ve, kakšne materialne
stroške bo direktorica pokrila oz. kam bo investirala.
ALOJZ KLEMENČIČ je rekel, da drugo leto tega ostanka lahko ni, ker bodo sredstva
porabili, če ugotovijo, da jim občina sredstva lahko pobere.
MARJAN POLJŠAK je ugotavljal, da v tem svetu zavoda nimajo predstavnika (svetnika).
BOŽA BOLČINA je podala uvodno obrazložitev.
ANTON ŽAGAR je dejal, da je odbor nima pripomb in predlaga sprejem sklepa.
ALOJZ KLEMENČIČ je rekel, da imajo kar visoke kratkoročne naložbe in ga zanima v
kakšen namen jih hranijo?
BOŽA BOLĆINA je rekla, da se dobro delo kaže tudi v dobrih rezultatih. Računajo na
opremo lastnih poslovnih prostorov, ker si to zaslužijo udeleženci in zaposleni. Stroški dela
niso visoki. Razpisi evropskega socialnega sklada so se zaključili 31.8.13., nekaj se sicer
podaljšuje v to leto, novih razpisov pa še ni. PUM so nadomestili s programom težje
zaposljivih na trgu dela. Upa, da bodo lahko sredstva oplemenitili in jih bodo namenili za
opremo prostorov, če bodo do njih prišli.
ANGEL VIDMAR je rekel, da iz predloga o razporeditvi presežka izhaja, da mislijo skoraj
60.000 € nameniti investicijam, pa ga zanima za katere. Ravno tako za teh 15.000 € za kritje
materialnih stroškov. Izredno narašča plačilo avtorskih honorarjev. Kaj vključuje vse to?
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BOŽA BOLŽINA je rekla, da delo ustanove sloni na zunanjih sodelavcih. Zaposleni so
organizatorji izobraževanja. Delavci iščejo programe, program pa izvaja več kot 60 zunanjih
sodelavcev. Kar se tiče prvega vprašanja, je že povedala. Upa, da ne bo treba preveč
sredstev koristiti za tekoče stroške poslovanja.
Predsedujoči je predlagal glasovanje o predlaganem sklepu.
ZA je glasovalo
sprejet.
-

22 svetnikov. Predsedujoči je ugotovil, da je predlagan sklep

Zavod za šport Ajdovščina;

UROŠ PINTAR je podal uvodno obrazložitev.
ANTON ŽAGAR je dejal, da odbor nima pripomb na poročilo. Pogovarjali so se, da so šole
morale dajati za odpravo plačnih nesorazmerij, tukaj pa zavod predlaga tudi nagrade.
Mogoče ni pravi čas, res pa je, da so zelo uspešni. Odbor se je s predlogom vseeno strinjal.
Predsedujoči je predlagal glasovanje o predlaganem sklepu.
ZA je glasovalo
sprejet.
-

23 svetnikov. Predsedujoči je ugotovil, da je predlagan sklep

Pilonova galerija Ajdovščina;

Predsedujoči je povedal, da se je ga. Irene opravičila.
ANTON ŽAGAR je dejal, da je odbor nima pripomb in predlaga sprejem sklepa.
Predsedujoči je predlagal glasovanje o sklepu.
ZA je glasovalo
sprejet.
-

21 svetnikov. Predsedujoči je ugotovil, da je predlagan sklep

Lavričeva knjižnica Ajdovščina

ARTUR LIPOVŽ je podal uvodno obrazložitev.
ANTON ŽAGAR je dejal, da odbor nima pripomb in predlaga sprejem sklepa.
JOSIP TROHA je vprašal, kakšen oseben avto bodo kupili za 6.600 €?
ARTUR LIPOVŽ je povedal, da bo avto okrog 13.000 € in sicer tak, ki bo služil prevozu
tovora. Zanj bodo dali sredstva od prodaje starega bibliobusa, presežek in proračunska
razvojna sredstva.
MATJAŽ BAJC je vprašal, če je nov bibliobus upravičil pričakovanja?
ARTUR LIPOVŽ je pritrdil, obisk narašča, povečali so tudi število postajališč.
VALES BORUT je vprašal, kje so tisti dve postaji za Komen?
ARTUR LIPOVŽ je povedal, da v Lisjakih in Kodretih. To je pogodbeno z Občino Komen.
Predsedujoči je predlagal glasovanje o predlaganem sklepu.
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ZA je glasovalo
sprejet.

24 svetnikov. Predsedujoči je ugotovil, da je predlagan sklep

K 3. točki dnevnega reda
Imenovanja
- mnenje k imenovanju ravnatelja/ice Osnovne šole Šturje
MATJAŽ BAJEC je podal mnenje komisije.
Ker ni želel nihče razpravljati, je predsedujoči predlagal najprej glasovanje.
H glasovanju se je prijavilo 23 svetnikov. ZA je glasovalo
Predsedujoči je ugotovil, da je predlagan sklep sprejet.

23 svetnikov.

- mnenje k imenovanju ravnatelja/ice Osnovne šole Dobravlje
MATJAŽ BAJEC je podal mnenje komisije.
Ker ni želel nihče razpravljati, je predsedujoči predlagal glasovanje.
sprejet.

ZA je glasovalo

24 svetnikov. Predsedujoči je ugotovil, da je predlagan

sklep

K 4. točki dnevnega reda
Mnenje k predlogu Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o lokalni samoupravi
ZLATA ČIBEJ je podala uvodno obrazložitev.
ANGEL VIDMAR je dejal, da je komisija predlagala sprejem sklepa, da je čas pred
lokalnimi volitvami povsem neprimeren za sprejem predpisa, ki korenito posega v delovanje
lokalne samouprave.
TADEJ BEOČANIN je rekel, da se s komisijo v tem delu ne more strinjati. Že 4 leta teče
javna obravnava o spremembi zakona. Večina predlogov je že kar nekaj časa znana. Če
imajo vsebinske pripombe na predlagane sklepe, bi bilo prav, da jih dajo in upajo, da jih bodo
osvojili, kot pa da dajo tako mnenje. To naše mnenje ne bo zaustavilo postopka.
MARJAN POLJŠAK je vprašal, s kakšnimi konstruktivnimi predlogi postavljajo občine po
Sloveniji oz. kje je bil udeležen v razpravah?
TADEJ BEOČANIN je rekel, da se je udeležil več razprav. Danes je bila npr. seja komisije
za mladinsko politiko SOS. Pozna tudi pobude občin, ki poleg teh sprememb predlagajo še
odpoklic članov občinskih svetov ali celo občinskega sveta.
MARJAN POLJŠAK je rekel, da je bil predlog dan lani poleti in se ni dokončalo razprave.
Zakaj so sedaj to sprožili komaj pred volitvami?
TADEJ BEOČANIN je rekel, da tega ne ve, vendar so bili pogovori lani, so bili pa tudi že 4
leta nazaj.
ALOJZ KLEMENČIČ je dejal, da jih tako mnenje nič ne stane. Boji se, da predlagatelj
obupno potrebuje ta zakon, potem pa bodo težave. Zna se zgoditi, da bo pred poletjem
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sprejeto. Če bi imeli vsebinske pripombe, bi bilo še boljše. Nekaterih stvari v Ajdovščini ni
moč realizirati.
MARJAN POLJŠAK je vprašal, ali resno vidi možnost sprejema, ker je svojo udeležbo na
Skupnosti občin opravičil zaradi seje OS? Drugače bo šel vseeno.
ANGEL VIDMAR je rekel, da verjame, da nekdo želi na hitro spremeniti zakon. Občine želijo
razdeliti na prave in neprave. Boji se, ker se želi jasno razmejiti med občinami, ki izpolnjujejo
zakonske pogoje, in druge, ki jih ne. Imajo namreč več kot 100 občin nezakonitih. Tako na
hitro se teh stvari ne da sprejemati. Volitve naj bi bile oktobra, potem bi imeli eno leto časa,
da spremenijo svoje akte (statut zaradi štev. KS, Odlok o volilnih enotah, itd..) Nekatere
stvari je treba res spremeniti, vendar ne tako na hitro (v našem Statutu že imajo zajeto
ljudsko iniciativo, mladinsko politiko, itd..). Prihranilo se ne bo nič.
JOSIP TROHA je rekel, da se strinja, ampak kakšen vpliv imajo, da to zadržijo. Istočasno
lahko pošljejo tudi predlog za spremembe. Prepričan je, da bodo spremembe sprejeli do
lokalnih volitev.
MARJAN POLJŠAK je dejal, da to ni pobuda velikih občin, zato se s to oceno ne strinja.
TADEJ BEOČANIN je dejal, da se strinja z g. Vidmarjem. Zraven pa bo dodali še konkretne
predloge za spremembe. Mogoče bodo na ta način vsaj koga uspeli prepričati.
Predsedujoči je rekel, da tega ne morejo narediti tako na hitro. Ker ni želel nihče več
razpravljati, je predlagal glasovanje o pripravljenem sklepu.
H glasovanju se je prijavilo 22 svetnikov. ZA je glasovalo
Predsedujoči je ugotovil, da je predlagan sklep sprejet.

21 svetnikov.

K 6. točki dnevnega reda
Informacije in pobude
Predsedujoči je rekel, da odgovorov niso uspeli pripraviti, lahko pa podajo kako novo
pobudo.
Ker ni želel nihče več razpravljati, je predsedujoči zaključil sejo. Naslednja seja bo 16.4., kar
je sreda, odbori bodo na torek. Vabila bodo posredovali že jutri, gradiva pa bo malo in ga
bodo posredovali čim prej, ko bo možno.
ANGEL VIDMAR je rekel, da je statutarno pravna komisija obravnavala pripombe na
poslovnik občinskega sveta. Kljub temu, da so bili nekateri svetniki mnenja, da se poslovnika
ne obravnava v tem obdobju, se je komisija odločila za I. obravnavo. Prosi, da ga proučijo.
Če bodo velika nasprotovanja, pač ne bodo nadaljevali. Želja je, da bi poslovnik sprejeli.
JOSIP TROHA je rekel, da je predstavnik medijev tudi g. Tripković, zato mora zapustiti sejo.
MARJAN POLJŠAK je rekel, da je svetnik, mora pa upoštevati zaupnost pogovora.
Seja je bila zaključena ob 18. uri.
ZAPISNIČARKA:
Mojca FERJANČIČ

PREDSEDUJOČI:
Marjan POLJŠAK
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