OBČINA AJDOVŠČINA
Občinski svet
SKRAJŠANI ZAPISNIK
Nadaljevanja 1. redne seje Občinskega sveta Občine Ajdovščina, ki je bila 2. decembra 2010,
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
25 članov
OSTALI PRISOTNI:
- Janez FURLAN, občinska uprava
- Alenka Č. KOBOL, občinska uprava
- Karmen SLOKAR, občinska uprava
- Zlata ČIBEJ, občinska uprava
- Irena RASPOR, občinska uprava
- Katarina AMBROŽIČ, občinska uprava
- Sandra HAIN, občinska uprava
- Alenka TRATNIK, Primorske novice
- Artur LIPOVŽ, Radio Koper
Predsedujoči je ugotovil sklepčnost. Pozdravil je prisotne in predlagal, da nadaljujejo s 1. sejo
Ostala je samo še ena točka in sicer Imenovanje komisije za mandatna vprašanja, volitve in
imenovanja.
K 7. točki dnevnega reda
Imenovanje komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja
Predsedujoči je prosil, da podajo predloge. Dobil je samo en predlog in ga prebral:
V Komisijo za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, se za obdobje mandata Občinskega
sveta Občine Ajdovščina v letih 2010 do 2014 imenujejo: Bajec Matjaž, Col 3 b, Col,
(predsednik), Vidmar Angel, Lokavec 135 d, Ajdovščina, Krašna Ivan, Budanje 127 a, Kodrič
Peter, Budanje 1 t, Troha Josip, Lokavec 34 c.
Predsedujoči je prosil, da glasujejo. K glasovanju se je prijavilo 23 svetnikov.
- Člani sveta so z glasovanjem (s 16 ZA) sprejeli predlagan sklep.
Predsedujoči je prisotne obvestil, da je pred njimi nov tajnik Janez Furlan, ki se mu zahvaljuje,
da je prevzel to obveznost in delo. Računa, da bosta dobro sodelovala in upa, da vsi svetniki
ravno tako.
ALOJZ KLEMENČIČ je rekel, da je na portalu občinske strani razpis, torej ne more biti tajnik.
Predsedujoči se je opravičil za izvajanje in rekel, da je vršilec dolžnosti. Na razpis se
namerava g. Furlan prijaviti.
Ker ni želel nihče več razpravljati, je predsedujoči zaključil 1. sejo. Predlagal je, da nadaljujejo
z 2. sejo, čeprav še ni ura 16. Ali kdo nasprotuje?

ALOJZ KLEMENČIČ je rekel, da se je eden njihovih članov pripravil za sklic ob 16. uri.
Predsedujoči je predlagal, da počakajo do 16. ure.
Seja je bila zaključena ob 15.40.
ZAPISNIČARKA:
Mojca FERJANČIČ, l. r.
PREDSEDUJOČI:
Marjan POLJŠAK, l. r.

