OBČINA VIPAVA
Občinski svet

PREDLOG!

Številka: 0321-7/2018-2
Datum: 19.12.2018

ZAPISNIK
1. redne ( konstitutivne) seje Občinskega sveta,
ki je bila v četrtek, 13. decembra 2018 ob 17. uri, v sejni sobi Občine Vipava
Sejo je vodil najstarejši član novoizvoljenega občinskega sveta g. Bogdan Godnič.
PRISOTNI, od 17 članov občinskega sveta – 17: MARKO RONDIČ, GORAN KODELJA,
MARKO HLAD, mag. ALOJZ DURN, DARKO ROSA, MARKO NABERGOJ, MITJA
LAVRENČIČ, BOGDAN GODNIČ, IDA FERJANČIČ, JERNEJ PREMRN, mag. ANTON
LAVRENČIČ, JOŽKO ANDLOVIC, MAGDA TERČELJ, JERNEJ MIKUŽ, BOGDANA
POČKAR, STOJAN VITEŽNIK in SONJA LUKIN
ODSOTNI: /
OSTALI PRISOTNI:
- JOŽE PAPEŽ, tajnik občine
- SILVANA VITEŽNIK, BOŽIDAR LAVRENČIČ, HELENA KOBAL, MAJDA SEVER,
VIDA BABIČ, DAVID VIDRIH, LUKA LANGO in DAVID PREMRL – občinska uprava
- MARJAN STOPAR – predsednik Občinske volilne komisije
- predstavniki medijev
Predsedujoči Bogdan Godnič je po uvodnem pozdravu in čestitkah ob izvolitvi županu in
občinskim svetnikom ugotovil sklepčnost občinskega sveta. Prisotnih je 17 svetnikov od 17.
Predlagal je potek seje po navedenem dnevnem redu.

Dnevni red:
1. Ugotovitev števila navzočih novoizvoljenih članov sveta,
2. Poročilo občinske volilne komisije o izidu volitev v svet in volitev župana,
3. Imenovanje mandatne komisije za pregled prispelih pritožb in pripravo predloga
potrditve mandatov članov sveta in ugotovitve izvolitve župana,
4. Poročilo mandatne komisije in potrditev mandatov članov sveta,
5. Poročilo mandatne komisije in ugotovitev izvolitve župana,
6. Slavnostna prisega in nagovor župana
7. Imenovanje komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja.

K 1. TOČKI DNEVNEGA REDA
Ugotovitev števila navzočih novoizvoljenih članov sveta
Predsedujoči Bogdan Godnič je ugotovil, da je na seji prisotnih vseh 17 novoizvoljeni
občinskih svetnikov.
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K 2. TOČKI DNEVNEGA REDA
Poročilo občinske volilne komisije o izidu volitev v svet in volitev župana
Marjan Stopar, predsednik Občinske volilne komisije, je prisotne pozdravil ter čestital
novoizvoljenemu županu ter novoizvoljenim članom občinskega sveta. Poročilo o izidu
volitev je bilo objavljeno z vso spremljajočo dokumentacijo, tako, da so bili lahko že v
ponedeljek zvečer vsi seznanjeni prav z vsemi detajli. Komisija je s pomočjo občinske uprave
izvedla volitve kot običajno. Vprašal je, ali ima kdo kakršno koli vprašanje glede izvedbe
volitev. Verjetno so bila vprašanja glede preferenčnih glasov.
Marko Nabergoj je povedal, da ga zanima zaplet s preferenčnimi glasovi, ki se je zgodil
domnevno v Podnanosu. Drugi dan so bili rezultati namreč drugačni kot prvi dan. Zanima
ga, ali so bila morda dana nekoliko nejasna navodila.
Marijan Stopar je odgovoril, da so bila navodila taka, kot morajo biti. Rezultati so bili
objavljeni samo eni, v ponedeljek. Pri delu komisije v ponedeljek, so opazili, v zvezi s tem je
bilo tudi že nekaj telefonskih klicev, da s preferenčnimi glasovi ni vse v redu. Na določenih
voliščih je bilo število preferenčnih glasov za posamezne liste enako številu glasov za te liste,
kar je malo sumljivo. Ko so videli, da so taka volišča tri, Podnanos, Vipava - osnovna šola in
Vrhpolje in ker ima občinska volilna komisija možnost po uradni dolžnosti ugotavljati
pravilnost izida volitev, so sklenili, da to preverijo, čeprav ni bilo formalno podanega
nobenega ugovora. Kuverte so odprli in ugotovili pravilno število preferenčnih glasov. Po tem
so bili objavljeni rezultati, ki so bili pravilni. Zakaj se je to zgodilo, ne ve. Napaka je bila hitro
ugotovljena, zato se je lahko hitro reagiralo in napako tudi odpravilo.
Stojan Vitežnik je povedal, da če prav razume, je občinska volilna komisija preverila ponovno
samo ta tri volišča.
Marjan Stopar je to potrdil in dodal, da so ponovno preverili tista volišča, kjer je obstajala
podlaga, da bi bilo lahko kaj narobe. Na podlagi ponovnega štetja sta bila potem zamenjana
dva občinska svetnika. Ugovora z njihove strani ni bilo, kar je bilo še najbolj zanimivo. Ker
ima komisija to pristojnost in ker je za to obstajala podlaga, so to naredili.
Alojz Durn je vprašal, kako bi lahko sploh lahko podali ugovor, če tega niso niti vedel.
Podatkov ni poznal, zato ugovora ni mogel podati.
Marjan Stopar je pojasnil, da so na vsakem volišču po zaprtju objavljeni rezultati. Tukaj je še
inštitut zaupnikov, ki so lahko na voliščih. Narejeno je bilo tako, kot je prav.
Ker ni bilo več razprave je predsedujoči Bogdan Godnič točko zaključil z ugotovitvijo, da se je
občinski svet s poročilom seznanil.
K 3. TOČKI DNEVNEGA REDA
Imenovanje mandatne komisije za pregled prispelih pritožb in pripravo predloga
potrditve mandatov članov sveta in ugotovitve izvolitve župana
Predsedujoči Bogdan Godnič je povedal, da je prispel za imenovanje Mandatne komisije za
pregled prispelih pritožb in pripravo predloga potrditve mandatov članov sveta in ugotovitve
izvolitve župana, en predlog, predlagatelja Marka Rondiča, ki v komisijo predlaga Sonjo
Lukin, Magdo Terčelj in Marka Nabergoja.
Ker ni bilo drugih predlogov in razprave je predsedujoči Bogdan Godnič dal predlog Marka
Rondiča na glasovanje.
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Občinski svet je z glasovanjem 17 ZA (ob glasovanju 17 prisotnih) SPREJEL sklep:
V mandatno komisijo za pregled prispelih pritožb in pripravo predlogov potrditve
mandatov članov sveta in ugotovitve izvolitve župana so imenovani:
1. Sonja Lukin, Gregorčičeva 19, Vipava,
2. Magda Terčelj, Cesta 18. aprila 7, Vipava,
3. Marko Nabergoj, Lozice 29, Podnanos.
Predsedujoči Bogdan Godnič je odredil odmor, da se lahko sestane mandatna komisija za
pregled prispelih pritožb in pripravo predloga potrditve mandatov članov sveta in ugotovitve
izvolitve župana.
(odmor)
K 4. TOČKI DNEVNEGA REDA
Poročilo mandatne komisije in potrditev mandatov članov sveta
Sonja Lukin, predsednica komisije, je povedala, da je komisija pregledala poročilo občinske
volilne komisije ter ugotovila, da pritožb ni bilo. Poimensko je navedla izvoljene člane
občinskega sveta v mandatnem obdobju 2018-2022.
Predsedujoči Bogdan Godnič je dal predlagani sklep na glasovanje.
Občinski svet je z glasovanjem 17 ZA (ob glasovanju 17 prisotnih) SPREJEL sklep:
Za člane Občinskega sveta občine Vipava za mandatno obdobje 2018-2022 so
izvoljeni:
1. Jernej Mikuž, Kociančičeva ulica 7, Vipava
2. Magda Terčelj, Cesta 18. aprila 7, Vipava
3. Goran Kodelja, Cesta 18. aprila 6, Vipava
4. Sonja Lukin, Gregorčičeva 19, Vipava
5. Marko Rondič, Goriška cesta 6 a, Vipava
6. Jožko Andlovic, Gradišče pri Vipavi 5, Vipava
7. Alojz Durn, Vrhpolje 158, Vipava
8. Mitja Lavrenčič, Vrhpolje 44, Vipava
9. Bogdan Godnič, Goče 16, Vipava
10. Bogdana Počkar, Duplje 15, Vipava
11. Marko Hlad, Vrhpolje 106, Vipava
12. Anton Lavrenčič, Vrhpolje 1 g, Vipava
13. Darko Rosa, Podnanos 43, Podnanos
14. Marko Nabergoj, Lozice 29, Podnanos
15. Ida Ferjančič, Podraga 41, Podnanos
16. Stojan Vitežnik, Podbreg 36 b, Podnanos
17. Jernej Premrn, Orehovica 16 a, Podnanos
K 5. TOČKI DNEVNEGA REDA
Poročilo mandatne komisije in ugotovitev izvolitve župana
Sonja Lukin, predsednica komisije, je povedala, da je komisija ugotovila, da je bil za župna
Občine Vipava, za mandatno obdobje 2018-2022, izvoljen g. Goran Kodelja.
Predsedujoči Bogdan Godnič je dal predlagani sklep na glasovanje.
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Občinski svet je z glasovanjem 17 ZA (ob glasovanju 17 prisotnih) SPREJEL sklep:
Za župana Občine Vipava za mandatno obdobje 2018-2022 je bil izvoljen Goran
Kodelja, Cesta 18. aprila 6, Vipava.
K6. TOČKI DNEVNEGA REDA
Slavnostna prisega in nagovor župana
Predsedujoči Bogdan Godnič je novoizvoljenega župana g. Gorana Kodeljo prosil, da poda
izjavo, ali sprejema mandat župana Občine Vipava v mandatnem obdobju 2018-2022.
Župan Goran Kodelja je izjavil, da sprejema funkcijo župana Občine Vipava.
Predsedujoči Bogdan Godnič je povedal, da ugotavlja, da je g. Goran Kodelja sprejel funkcijo
župana, zato mu s tem preneha funkcija člana Občinskega sveta Občine Vipava. O
prenehanju mandata občinskega svetnika se obvesti občinsko volilno komisijo, da bo ta
ugotovila, komu pripada nadomestni mandat člana občinskega sveta. Župana je prosil, da
poda slavnostno prisego in nagovori prisotne.
Župan Goran Kodelja je podal slavnostno prisego: »Izjavljam, da bom ravnal po Ustavi,
veljavnih zakonih, ki veljajo v Republiki Sloveniji ter Statutu Občine Vipava in da bom
dolžnosti župana opravljal vestno in odgovorno. Svoje moči bom usmerjal v napredek in
razvoj občine ter nenehno skrbel za dobrobit občanov.«.
Župan Goran Kodelja se je zahvalil za aplavz in pozdravil svetnice in svetnike ter ostale
navzoče ter povedal, da so lokalne volitve zaključene. Volivci so svoje povedali. Na njih je,
da s svojim delom dokažejo, da so sposobni opraviti delo na način, da bodo izpolnili njihova
pričakovanja. Vsem izvoljenim svetnicam in svetnikom iskreno čestita. Verjame, da so veseli
in zadovoljni, da bodo v naslednjih štirih letih opravljali to pomembno funkcijo. Tudi sam je
zelo vesel in v čast mu je, da je bil na volitvah izvoljen za župana in to z znatno večino. To
mu je v ponos in hkrati zanj predstavlja veliko odgovornost, da bo izpolnil pričakovanja volivk
in volivcev. Volitev se je udeležilo skoraj 70 % volilnih upravičencev, kar je več kot pred
štirimi leti. Misli, da so lahko veseli in ponosni, da imajo v občini Vipava tako volilno
udeležbo. Kljub velikokrat izraženem malodušju, s strani mnogih ljudi, ne samo glede občine
Vipava, ampak tudi nam ljube cele Slovenije in kljub tej apatiji in razmišljanju, da se ne da nič
vplivati na stvari tako ali drugače, ki so pomembne za javno dobro, so volivci v občini Vipava
dokazali, da še zmeraj verjamejo v demokracijo, oziroma, da še zmeraj verjamejo v enega
temeljnih postulatov demokracije, to so volitve. Ko je v volilni kampanji hodil naokrog, je
spoznal veliko ljudi. Dobil je vtis, da večin teh ljudi pričakuje od župana in od vseh svetnikov,
da bodo občino vodili z neko jasno vizijo in z nekimi jasnimi cilji, ki bodo pomenili napredek in
razvoj. Vendar, da bodo to hkrati počeli na način, ki bo učinkovit, racionalen in transparenten.
Kot župan obljublja racionalno in učinkovito vodenje ter transparentno poslovanje. Te tri
stvari bo imel ves čas pred očmi. To se mu zdi zelo pomembno. Delujejo namreč v javnem
dobrem, zato je vse kar naredijo, naredijo izključno za to, da bodo občani, ki so jih izvolili in
zaradi katerih so tukaj, zadovoljni. V naslednjih štirih letih se bo ta občinski svet soočal s
tako in drugačno vsebino. Ljudje smo si različni. Normalno in povsem samoumevno je, da se
vsak z vsakim ne bo strinjal. Ko se obravnava določene zadeve, četudi so manj pomembne,
pride do različnih mnenj. To pa ne pomeni, da morajo eni na druge gledati kot na hude
nasprotnike. Verjame, da so sposobni sodelovati, tako, kot je potrebno in da bodo ostali v
konstruktivnem načinu izmenjave mnenj tudi takrat, ko si bodo različnih mnenj. So si različni,
vendar pa verjame, da so si v eni stvari vsi enotni, to je, da ne želijo razočarati volivk in
volivcev, ki so jih izbrali na ta mesta. Če bodo imeli to misel ves čas pred očmi, verjame, da
bodo lahko vsi skupaj lažje delali. Vsem ponuja odprto in konstruktivno sodelovanje. Vedno
bo pripraven poslušati take in drugačne predloge, ki bodo dobro namerni. Četudi, ne bodo
dobro namerni, verjame, da ne bo veliko takih primerov, je človek, ki to hitro razume in pove,
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kaj si o tem misli. Ena stvar se mu zdi pomembna. To želi, da tudi drugi razumejo. Za župana
je bil izvoljen s skoraj 70 % glasov. Verjame, da so mu ljudje dobršen del treh odstotkov
namenili tudi zaradi programa. Ta program bo ves čas 4-letnega mandata njegovo vodilo pri
uresničevanju ciljev. Program so si lahko prebrali. Misli, da je tako napisan, da ne more nihče
reči, da od njega ne bo imela korist širša skupnost, to je občina Vipava. To je njegov edini
motiv. Meni, da ima občina Vipava velik potencial. To je tako rekoč edini razlog, zakaj se je
odločil, da bo kandidiral za župana. Verjame, da lahko z zavzetim delom, vsi skupaj, pa tudi
s tistimi, s katerimi bodo sodelovali po uradni dolžnosti, tukaj je še kup ljudi, ki morajo svoje
postoriti, če hočejo, da bodo stvari funkcionirale, delali na tak način, da bodo te cilje dosegli.
V občinskem svetu bodo delali na način, ki bo transparenten, ter bodo poskušali iz
proračuna izvleči maksimum, da bo vsak evro potrošen skrajno racionalno. V privatnem
sektorju se je naučil, če se figurativno izrazi, da denar ne raste na drevesu. Za vsak evro, ki
ga tukaj potrošijo, oziroma bolj rečeno, investirajo v ta ali drugi namen, so morali
davkoplačevalci delati. Obljublja, da bodo tudi znotraj občinske uprave, od jutri naprej, sladili
tem postulatom ter, da bodo delali vestno, predvsem pa hitro in učinkovito. Zdi se mu zelo
pomembno, da bodo občanom pokazali, da se znajo hitro odzivati na pobude, da ti ne bodo
čakali dlje, kot je to določeno z zakonom ali drugimi akti. Ne trdi, da se bo zmeraj vse dalo
urediti v roku 14 dni, oziroma predpisanem roku. Če zadeve ne bodo rešili v tem roku, bo
oseba, ki čaka na odgovor, dobila odgovor, da zadeva še ni rešena, ter da se jo ureja naprej.
V tem duhu racionalnosti, bo funkcijo župana opravljal poklicno. Ker bo župan 24 ur na dan,
bo imenoval samo enega podžupana, oziroma podžupanjo. To bo članica njegove liste, ga.
Sonja Lukin. Na naslednji seji občinskega sveta bodo postavili vsa delovna telesa, odbore in
komisije. Delali bodo samo v okviru tistih komisij, ki so definirane s statutom in poslovnikom.
Do sedaj so bile še nekatere druge komisije, ki so bile ustanovljen »ad hoc«. Delo teh komisij
bodo pokrivale pristojne komisije, ki so definirane s statutom. Veliko si obeta tudi od
sodelovanja s krajevnimi skupnostmi. Če bo šlo po sreči, prazniki so pred vrati, se bo potrdili,
da že pred Božičem opravi sestanek s vsemi predsedniki krajevnih skupnosti, da jim pove,
kako misli z njimi sodelovati. Pomembno se mu zdi, da je glavarina tako skromno določena,
da si posamezna krajevna skupnost z njo ne more obetati, da bo lahko s temi sredstvi
izvajala take ali drugačne investicijske projekte. Njegov vidik optimalnega sodelovanja je, da
krajevne skupnosti s svojimi krajani, preko svetov krajevnih skupnosti in predsednika
predstavitvijo prioritetne liste projektov in drugih zadev, ki bi jih rade imele znotraj krajevne
skupnosti urejene. Po tem se bodo skupaj pogovarjali, katere zadeve bodo realizirali prej,
katere pozneje, na kakšen način in v kakšnem času. Verjame, da bodo predsedniki KS to
sprejeli in da bo ta stvar optimalno delovala. Vsem želi uspešno delo, ter da bodo po štirih
letih, po izteku mandata, bili na to ponosni. Vesli se že jutrišnjega prvega dne v novi službi.
Predsedujoči Bogdan Godnič se je županu zahvali za spodbudne besede, mu čestital za
izvolitev ter mu zaželel uspešno delo skupaj z občinskim svetom.
K 7. TOČKI DNEVNEGA REDA
Imenovanje komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja.
Predsedujoči Bogdan Godnič je povedal, da je prispel za imenovanje komisije za mandatna
vprašanja, volitve in imenovanja en predlog, predlagatelja Marka Rondiča, ki v komisijo
predlaga Sonjo Lukin, Magdo Terčelj in Marka Nabergoja.
Ker ni bilo drugih predlogov in razprave je predsedujoči Bogdan Godnič dal predlog Marka
Rondiča na glasovanje.
Občinski svet je z glasovanjem 16 ZA (ob glasovanju 16 prisotnih) SPREJEL sklep:
V Komisijo za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja so imenovani:
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1. Sonja Lukin, Gregorčičeva 19, Vipava, predsednica;
2. Magda Terčelj, Cesta 18. aprila 7, Vipava, članica;
3. Marko Nabergoj, Lozice 29, Podnanos, član.

Predsedujoči je sejo zaključil ob 17.50 uri.

Zapisnik pripravil
David Premrl

OBČINSKI SVET
Predsedujoči
Bogdan GODNIČ

Zapisnik 1. redne (konstitutivne) seje je bil potrjen na ____ redni seji Občinskega sveta
Občine Vipava, dne _______
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