OBČINA VIPAVA
Občinski svet

PREDLOG!

Številka: 0321-1/2019-2
Datum: 11.2.2019
SKRAJŠANI ZAPISNIK
2. redne seje Občinskega sveta Občine Vipava,
ki je bila v četrtek, 17. januarja 2019 ob 17. uri, v sejni sobi Občine Vipava
Sejo je vodil župan Goran Kodelja.
PRISOTNI, od 17 članov občinskega sveta – 17: MARKO RONDIČ, KRISTINA
VANCETA, MARKO HLAD, mag. ALOJZ DURN, DARKO ROSA, MARKO NABERGOJ,
MITJA LAVRENČIČ, BOGDAN GODNIČ, IDA FERJANČIČ, JERNEJ PREMRN, mag.
ANTON LAVRENČIČ (ob 17.05), JOŽKO ANDLOVIC, MAGDA TERČELJ, JERNEJ
MIKUŽ, BOGDANA POČKAR, STOJAN VITEŽNIK in SONJA LUKIN
ODSOTNI: /
OSTALI PRISOTNI:
- JOŽE PAPEŽ, SILVANA VITEŽNIK, BOŽIDAR LAVRENČIČ, HELENA KOBAL,
MAJDA SEVER in DAVID PREMRL – občinska uprava
- predstavniki medijev
Župan Goran Kodelja je po pozdravu in ugotovitvi sklepčnosti, prisotnih, 16 svetnikov od 17,
začel s sejo in predlagal naslednji dnevni red:
Predlog dnevnega reda:
1. Potrditev zapisnika 1. redne (konstitutivne) seje (poročevalec: Goran Kodelja)
2. Poročilo o izvajanju sklepov 1. redne (konstitutivne) seje Občinskega sveta Občine
Vipava, ter odgovori na vprašanja in pobude svetnikov (poročevalec: Jože Papež)
3. Vprašanja in pobude svetnikov
4. Informacija župana o pripravi proračuna Občine Vipava za leto 2019 (poročevalec: Goran
Kodelja)

5. Sklep o potrditvi mandata članici Občinskega sveta občine Vipava, ge. Kristini
Vanceta (poročevalka: Sonja Lukin)
6. Sklep o imenovanja Nadzornega odbora občine Vipava (poročevalka: Sonja Lukin)
7. Sklep o imenovanju Statutarno pravne komisije (poročevalka: Sonja Lukin)
8. Sklep o imenovanju Komisije za vloge in pritožbe (poročevalka: Sonja Lukin)
9. Sklep o imenovanju Odbora za družbene dejavnosti (poročevalka: Sonja Lukin)
10. Sklep o imenovanju Odbora za gospodarstvo(poročevalka: Sonja Lukin)
11. Sklep o imenovanju Odbora za finance (poročevalka: Sonja Lukin)
12. Sklep o imenovanju Odbora za turizem (poročevalka: Sonja Lukin)
13. Sklep o imenovanju predstavnika Občine Vipava v Svet Lavričeve knjižnice
Ajdovščina (poročevalka: Sonja Lukin)
14. Sklep o imenovanju predstavnika Občine Vipava v Svet lokalnih skupnosti Centra za
socialno delo Severna Primorska (poročevalka: Sonja Lukin)
15. Ugotovitveni sklep o prenehanju mandata ge. Janji Curk v Svetu Zavoda za turizem
Trg Vipava (poročevalka: Sonja Lukin)
16. Sklep o imenovanju nadomestnega člana v Svet zavoda za turizem Trg Vipava
(poročevalka: Sonja Lukin)
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Predlogi za spremembe dnevnega reda:
Župan Goran Kodelja je predlagal razširitev dnevnega reda z dodatno točko - Sklep o
imenovanju pooblaščenca Občine Vipava za glasovanje na skupščini KSD d.o.o. Ajdovščina.
Točko se obravnava kot 17. točko dnevnega reda.
Občinski svet je z glasovanjem 16 ZA, 0 proti (ob glasovanju 17 prisotnih) SPREJEL
naslednji SKLEP:
Dnevni red 2. redne seje Občinskega sveta Občine Vipava se dopolni s točko Sklep o
imenovanju pooblaščenca Občine Vipava za glasovanje na skupščini KSD d.o.o.
Ajdovščina, ki se jo obravnava kot 17. točko dnevnega reda.
Ker ni bilo drugih predlogov je župan Goran Kodelja dal dopolnjeni dnevni red seje na
glasovanje.
Občinski svet je z glasovanjem 17 ZA, 0 proti (ob glasovanju 17 prisotnih) SPREJEL
naslednji dnevni red seje:
Dnevni red:
1. Potrditev zapisnika 1. redne (konstitutivne) seje (poročevalec: Goran Kodelja)
2. Poročilo o izvajanju sklepov 1. redne (konstitutivne) seje Občinskega sveta Občine
Vipava, ter odgovori na vprašanja in pobude svetnikov (poročevalec: Jože Papež)
3. Vprašanja in pobude svetnikov
4. Informacija župana o pripravi proračuna Občine Vipava za leto 2019 (poročevalec: Goran
Kodelja)

5. Sklep o potrditvi mandata članici Občinskega sveta občine Vipava, ge. Kristini
Vanceta (poročevalka: Sonja Lukin)
6. Sklep o imenovanja Nadzornega odbora občine Vipava (poročevalka: Sonja Lukin)
7. Sklep o imenovanju Statutarno pravne komisije (poročevalka: Sonja Lukin)
8. Sklep o imenovanju Komisije za vloge in pritožbe (poročevalka: Sonja Lukin)
9. Sklep o imenovanju Odbora za družbene dejavnosti (poročevalka: Sonja Lukin)
10. Sklep o imenovanju Odbora za gospodarstvo(poročevalka: Sonja Lukin)
11. Sklep o imenovanju Odbora za finance (poročevalka: Sonja Lukin)
12. Sklep o imenovanju Odbora za turizem (poročevalka: Sonja Lukin)
13. Sklep o imenovanju predstavnika Občine Vipava v Svet Lavričeve knjižnice
Ajdovščina (poročevalka: Sonja Lukin)
14. Sklep o imenovanju predstavnika Občine Vipava v Svet lokalnih skupnosti Centra za
socialno delo Severna Primorska (poročevalka: Sonja Lukin)
15. Ugotovitveni sklep o prenehanju mandata ge. Janji Curk v Svetu Zavoda za turizem
Trg Vipava (poročevalka: Sonja Lukin)
16. Sklep o imenovanju nadomestnega člana v Svet zavoda za turizem Trg Vipava
(poročevalka: Sonja Lukin)

17. Sklep o imenovanju pooblaščenca Občine Vipava za glasovanje na skupščini KSD
d.o.o. Ajdovščina
Župan Goran Kodelja je nove člane občinskega sveta seznanil, da delo občinskega sveta
ureja poslovnik, ki so ga prejeli s sklicem prve seje. Po vsej verjetnosti, razen, če ne bo
nepredvidljivih okoliščin, bo seje občinskega sveta vodil sam. Če pa ne bo mogel, ga bo
zamenjala podžupanja ga. Sonja Lukin. Za vzdrževanje reda na sejah je zadolžen
predsedujoči. Upa, da bodo na sejah razpravljali konstruktivno in spoštljivo eden do drugega.
Svetnike je seznanil s pravili razprave. Zapisniki sej se bodo pisali v skrajšani obliki, v
katerem pa bodo zabeleženi vsi pomembni podatki s seje. Seje občinskega sveta se namreč
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tudi zvočno snemajo. Posnetek sej se hrani 5 let. Če bi kdo želel preveriti, kako je potekala
razprava, si lahko posnetek seje posluša. Občinski svet je najvišji organ odločanja v občini,
je institut, zato pričakuje, da bo razprava potekala temu ustrezno visokem nivoju.
K 1. TOČKI DNEVNEGA REDA
Potrditev zapisnika 1. redne (konstitutivne) seje
Pripomb na zapisnik ni bilo.
Občinski svet je z glasovanjem 17 ZA, 0 proti (ob glasovanju 17 prisotnih)
zapisnik svoje 1. redne (konstitutivne) seje, z dne 13.12.2018.

POTRDIL

K 2. TOČKI DNEVNEGA REDA
Poročilo o izvajanju sklepov 1. redne (konstitutivne) seje Občinskega sveta Občine
Vipava, ter odgovori na vprašanja in pobude svetnikov
Župan Goran Kodelja je povedal, da je poročilo priloženo gradivu za sejo in vprašal, ali so
kakšna vprašanja.
Ker ni bilo vprašanj je župan Goran Kodelja točko zaključil z ugotovitvijo, da se je občinski
svet s poročilom seznanil.
K 3. TOČKI DNEVNEGA REDA
Vprašanja in pobude svetnikov
Prisotni občinski svetniki so postavili naslednja vprašanja in pobude:
Stojan Vitežnik
 je povedal, da vsak mandat govorijo o problemu čiščenja melioracijskih jarkov, zato
prosi, da se do naslednje seje pisno odgovori, koliko naši občani vplačujejo v sklad za
čiščenje teh jarkov. Ve se, da je stanje kanalov porazno. Predal je kopijo odločbe
kmeta, s katero mu je odrejeno plačilo te dajatve.
Sonja Lukin je povedala, da znaša plačilo 30 eur po hektarju.
Župan Goran Kodelja je g. Vitežniku povedal, da bo dobil pisni odgovor, ko bodo podatki
pripravljeni.
Anton Lavrenčič
 je vprašal, kako se razmišlja glede ureditve krožnih križišč v Vipavi.
Župan Goran Kodelja je odgovoril, da je bila za krožišče pri gasilskem domu v Vipavi
narejena projektna dokumentacija, ki je stala občino 3.200 eur z ddv. Ocena izvedbe ureditve
krožišča brez putijev je okrog 17.000 eur. Vsak puti naj bi stal še dodatnih 10.000 eur. V
proračunu za leto 2019 bo ta projekt zamrznjen.


vprašal je, ali se načrtuje sanacijo ceste Vipava – Vrhpolje, ki je v slabem stanju.

Župan Goran Kodelja je odgovoril, da se bodo za ta odsek ceste v letošnjem letu izdelali
projekti. V volilnem programu je obljubil, da bo ta odsek prvi, kjer se bo sistematično uredilo
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tudi kolesarsko cesto in javno razsvetljavo. Ni pa predvideno, da bi to investicijo izvajali v
letu 2019. V tem letu bo izdelana projektna dokumentacija. Če vedo, da bodo šli leta 2020 v
rekonstrukcijo ceste, potem večja popravila niso smiselna, razen večjih udarnih jam, ki se jih
bo saniralo samo začasno.
Marko Nabergoj je povedal, da je občinski svet prejšnje sestave z navdušenjem in sto
odstotno podporo sprejel sklep o ureditvi krožišča s putiji. Nihče pa ni imel predstave, da bo
to stalo 50.000 eur, zato je to sedaj velika sprememba. Opozoril je, da so hkrati s tem sprejeli
tudi sklep, da se idejno in projektno obravnava obe krožišči skupaj. V izvedbo pa se gre
glede na razpoložljiva sredstva. Ta sklep je še velja.
Župan Goran Kodelja je povedal, da zagotavlja, da bodo krožišča urejena v smislu, da bo
trava ves čas lepo pokošena, ne samo v sredinskem delu, ampak tudi ob bankinah in
pločnikih. Meni, da je že to velik korak naprej. Če se bodo enkrat odločili za kakšno bolj
racionalno odločitev, kot pa, da naročijo putije po 10.00 eur, za enega, kar je zelo visoka
cena, potem se bodo o tem pogovarjali.
Mitja Lavrenčič je vprašal, ali je možno, da občina ureja in kosi tudi krožišče ob izvozu iz HC,
s katerim upravlja DARS.
Župan Goran Kodelja je odgovoril, da meni, da bi ga morali urejati oni. Če pa ga ne bodo,
košnja občine ne vi veliko stala, saj je krožišče relativno majhno. Vendar, mora vsak narediti
tisto, za kar je zadolžen.
Magda Terčelj je vprašala, ali se razmišlja, da bi v krožiščih stali puti, ali o kakšni drugi
varianti. Krajinska arhitektka, s katero je govorila, je povedala, da se ne strinja, da se stvari,
ki so v že nekje v naravni velikosti, pomanjšuje.
Župan Goran Kodelja je odgovoril, da ima osebno nekaj zadržkov glede pretiranega
okraševanja krožišč. Zagovarja načelo »manj je več«, vendar tisto manj, mora biti pravilno
urejeno. Ne ve, kaj manjka krožišču, v katerem je lepa, urejena in pokošena zelena trava.
Po njegovem nič. Strinja se, da ima vsak drugačno idejo. Ne strinja pa se, da se investira po
9.000 eur za vsakega putija. Če bo kakšna dobra ideja, bodo o njej razpravljali.


povedal je, da polovica Vrhpolja še vedno nima urejene optike. V zvezi s tem je bilo
že veliko sestankov, vendar se stvari ne premaknejo. Pred kratkim so spet kopali,
vendar sedaj spet ni nikogar.

Božidar Lavrenčič je povedal, da je g. Anton Lavrenčič s problemi seznanjen. Telekom je
izvedel nekaj urgentnih del, takih, ki so ga najmanj stale. Gradnja optike je povezana z
denarjem in soglasji lastnikov parcel, če se ta polaga po privatnih parcelah. Večkrat je že bilo
povedano, da imajo težave s pridobivanjem služnosti po privatnih zemljiščih. Brez
poznavanja projektne dokumentacije, oziroma celotne zgodbe, se o tem ne morejo
pogovarjati.
Župan Goran Kodelja je g. Božidarju Lavrenčiču povedal, da je potrebno poklicati na
Telekom in jih vprašati, kakšna je situacija. To je potrebno narediti do ponedeljka.
Božidar Lavrenčič je pojasnil, da bo do ponedeljka težko kar koli narediti. Na to temo je bilo
sklicanih že veliko sestankov. Problem je, ker na sestanke hodijo nekompetentne osebe, to
so tisti, ki ne odločajo.
Župan Goran Kodelja je povedal, da bo odgovor podan do srede, 23.1.2019.
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Ida Ferjančič
 je vprašala, kako je z vzdrževanjem gozdnih poti, konkretno v katastru Podraga. Te
poti niso bile že dolgo vzdrževane. Lastniki gozdnih parcel pa plačujejo za njihovo
vzdrževanje.
Župan Goran Kodelja je odgovoril, da točnega odgovora ne pozna, so pa poljske in gozde
poti relativno slabo vzdrževanje. Nekatere bolj, druge slabše. Na primer, na Slapu so poljske
poti kar lepo urejene. Za urejanje gozdnih poti je pristojen Zavod z gozdove, zato se ga bo
opozorilo na ta problem.


povedala je, da so v Podragi pred petimi leti dobili novo telefonsko centralo. Optični
kabel je bil speljan do sredine vasi, naprej pa ne več. Del vasi, na sredini, ima dokaj
dober signal, medtem, ko so ostali brez kakovostnega signala. Zanima jo, kaj se da
narediti, da se razpelje optiko po še ostalih delih vasi.

Župan Goran Kodelja je povedal, da, je eden izmed navzočih svetnikov na sestanku sveta
KS prejšnji teden povedal, da ima zanesljivo informacijo, da Telekom, oziroma podjetje GVO
nima pravega interesa vlagati v optiko, ker naj bi bil povratni izkupiček premajhen. Telekom
se namreč obnaša podjetniško. To je problem, zato je težko kar koli obljubiti, da se bo to dalo
urediti.
Ida Ferjančič je opozorila, da Telekom pa prodaja pakete s hitrostjo do 20 Gb/s, dejansko pa
več kot 8 Gb/s ne gre. Tak paket kupiš, koristiti pa ga ne moreš. Telekom proda vse. Naj vsaj
dokončajo, kar so že začeli.
Župan Goran Kodelja je povedal, da lahko občina še enkrat pozove Telekom, da o tem še
enkrat razmisli in nadaljuje z investicijo. Občina Telekoma v to ne more prisiliti.
Mitja Lavrenčič
 je dal pobudo, da se bi določilo vnaprej datume sej občinskega sveta v tekočem letu,
ter da bi se točko, vprašanja in pobude svetnikov, postavilo na dnevnem redu seje,
za točke, ki vključujejo goste.
Helena Kobal je pojasnila, da je vrstni red dnevnega reda in s tem te točke določen s
poslovnikom. Ob sprejemanju dnevnega reda seje, če je podan tak predlog, se jo lahko tudi
zamakne. Do tega določila v poslovniku je prišlo izključno zaradi tega, da ta točka ni kot
zadnja, ker potem izgubi pomembnost.
Župan Goran Kodelja je dodal, da, če je nekaj določeno s poslovnikom, tega brez njegove
spremembe ne morejo spreminjati. Strinja pa se z določitvijo datumov sej občinskega sveta.
Načeloma je dogovorjeno, da naj bi bile seje na tretji četrtek v mesecu. To bo pripravljeno še
v pisni obliki do naslednje seje.


povedal je, daje bil decembra 2018 predviden začetek izgradnje vodovoda Zemono.
Zanima ga, kdaj se bo projekt začel izvajati.

Goran Kodelja je odgovoril, da pri tem projektu manjka še nekaj stvari, da bi lahko projekt
celostno ovrednotili. Je namreč eden izmed perečih problemov v občini, na področju
vodooskrbe. V tem trenutku še ne more povedati, ali bo ta projekt vključen v letošnji proračun
ali nekoliko pozneje.
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Marko Nabergoj
 je vprašal, kako potekajo investicije, ki niso bile zaključene, oziroma nedokončani
projekti in aktivnosti iz prejšnjega mandata, kot je občinski prostorski načrt (OPN) in
podobno.
Župan Goran Kodelja je odgovoril, da bo na to odgovoril pri naslednji točki, ko bo podal
informacijo o pripravi proračuna.

Darko Rosa
 je vprašal, kako je z zdravstveno oskrba občanov v zdravstveni postaji v Vipavi,
zaradi odhoda zdravnika v pokoj. Na občinsko upravo apelira, da pokliče na pogovor
direktorico zdravstvenega doma, da se na tem področju nekaj uredi. Stvari so pereče
že vrsto let. Meni, da je za to stanje veliko odgovorna tudi direktorica osebno. Iz
Vipave je odšlo že nekaj pediatrinj, ta zdravnik je tudi šel predčasno v pokoj, kej je
imel že vsega dovolj. Meni, da zdravnica, ki je še v Vipavi, ne more kvalitetno
obravnavati 4.000 pacientov.
Župan Goran Kodelja je odgovoril, da je to, da Vipava nima še druge ambulante družinske
medicine, trenutno problem št. 1 v občini Vipava. Zaradi tega že prihaja do neljubih situacij v
čakalnici ambulante druge zdravnice. Z direktorico zdravstvenega doma je imel že dva
sestanka, ki pa nista dala pričakovanega uspeha. Stališče občine je, da mora biti druga
ambulanta operativna v čim krajšem času. Glede na to, da je splošno pomanjkanje
zdravnikov družinske medicine v celi Sloveniji, je lahko začasno ambulanta organizirana kot
dežurna ambulanta, v kateri se bodo lahko izmenjevali zdravniki. S tem se vsaj začasno
rešuje problem in je to veliko boljše, kot pa, da bi bila samo ena ambulanta. Nesprejemljivo
se mu zdi stališče zdravstvenega doma, da bo ambulanta delovala šele, ko bodo dobili od
zunaj novega zdravnika. Zahteva je, da se reorganizirajo znotraj obstoječega kadra. Za to
imajo zelo malo časa, predem bo, kot župan Občine Vipava, povlekel določene poteze.


predlagal je, da bi občina povabila na razgovor predstavnike Elektro Primorske in
Telekoma, glede ureditve telefonije in elektro instalacij v starem vaškem jedru v
Podnanosu. Projekt je bil že narejen in pripravljalna dela izvedena. Sedaj pa projekt
nedokončan stoji že tri leta. Meni, da bi morali nanje apelirati, da projekt čim prej
zaključijo, ter, da vaško jedro zaživi.

Jože Papež je pojasnil, da gre za projekt, ki se je začel pred tremi leti. Pripravljena je bila že
vsa kanalizacija in vgrajene omarice za položitev elektro in telefonskih kablov. Podjetje
Elektro Primorska tega ni naredilo, ker niso imeli denarja. Obljuba pa je dana, da bo to
narejeno letos. S Telekomom pa še ni dogovorjeno.
Župan Goran Kodelja je povedal, da se bo ponovno poslalo dopis Elektro Primorski in
Telekomu.

Alojz Durn
 je povedal, da se pridružuje pobudi g. Rose glede zdravstvena oskrba občanov v
Vipavi.
 pohvalil je za preureditev sejne sobe, kar je po njegovem dober znak za nadaljnje
sodelovanje.
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Marko Hlad
 je vprašal, kakšno je stanje glede dokončanja ureditve ceste v Vrhpolju, pri Hrvaškem
knalu. Zanima ga, ali je bila naročilnica poslana izvajalcu.
Božidar Lavrenčič je odgovoril, da se bo asfaltacija nadaljevala takoj, ko bodo za to ugodne
vremenske razmere. Med tem, pa se je reševalo še problem z enim izmed lastnikov, ker je
bilo neurejeno zemljiško stanje. To je sedaj urejeno in s tem so izpolnjeni vsi pogoji za
dokončanje. Počakati je potrebno samo še na primerno vreme.
K 4. TOČKI DNEVNEGA REDA
Informacija župana o pripravi proračuna Občine Vipava za leto 2019
Župan Goran Kodelja je predstavil reorganizacijo občinske uprave. Ta sedaj deluje v
nekoliko drugačni sestavi. Jože Papež ni več tajnik občine, ampak je bil premeščen na
delovno mesto višjega svetovalca za gospodarstvo in kmetijstvo. Tega področja sistemsko
do sedaj ni pokrival nihče, oziroma, ga je pokrival tajnik poleg ostalega dela. Občina ima
sicer enovito upravo, vendar je sedaj organizirano tako, kot jo ima večina občin po Sloveniji.
Na tak način so pokrita vsa pomembna področja: gospodarstvo in kmetijstvo, okolje in
prostor, družbene dejavnosti, splošna, kadrovska in pravna služba ter finančna služba in
računovodstvo. Tako organizirani lahko naredijo več. Za vodenje upravnega poslovanja je
začasno pooblaščena višja svetovalka ga. Silvana Vitežnik. Ga. Helena Kobal je že nekaj
časa razmišljala o novih izzivih. Slučajno se je poklopilo, da je ravno ob zamenjavi župana
dobila novo službo. Občino zapušča s 1.2.2019. Pri tem jo ne namerava omejevati, ker jo
razume. V tem času so že stekli postopki za zaposlitev novega pravnika. Glede na prijave,
oziroma razgovore, predvideva, da bo lahko občina relativno hitro lahko dobila novega
pravnika.
Svetnike je seznanil, da je pristojno ministrstvo CIRIUS-u, kar naenkrat, z odločbo, ukinilo
status zavoda za institucionalno varstvo otrok s posebnimi potrebami. Občina sicer nima
pristojnosti v CIRIUS-u, vendar, od kar se spomni, so v zavodu živeli otroci s takimi ali
drugačnimi posebni potrebami. Ti so bili v zavodu vedno nameščeni tudi preko vikendov in
počitnic. Kar naenkrat pa je zavod postal samo še izobraževalna ustanova, zato tega ne bo
več. Občina se je v to vključila in pomaga reševati, kar se rešiti da. Upa, da bodo na
pristojnem ministrstvu spoznali, da morajo zagotoviti potrebna sredstva, da bo CIRIUS
normalno nadaljeval s svojim delom.
Podedoval je tudi zadevo v zvezi z investicijo v obnovo šolske kuhinje. Okrog te so se vrtele
zadnje tri seje občinskega sveta prejšnjega sklica, ena seja je bila nesklepčna, ena
obstruirana, ena pa se je zaključila ravno pred obravnavo te točke, ker se je nekaterim
svetnikom zdela višina investicije previsoka, predvsem povišanje iz 170 na 370 tisoč eur.
Tudi njemu se je zdela cena obnove previsoka, zato je občinska uprava angažirala
strokovnjake gradbene stroke in strojnih inštalacij, z nalogo, da ocenijo investicijo. Ugotovili
so, da je bilo vse kar je bi narejeno, narejeno skladno s pogodbo. Glede ocene vrednosti
investicije, ali je bila ta previsoka ali prenizka, pa so povedali, te ocene ne morejo podati, ter,
da če je pogodba podpisana za določeno vrednost, je verjetno ta vrednost prava. Kljub
angažiranju strokovnjakov, občina še vedno nima ocene, ali je bila investicija previsoka,
oziroma ali je bila pravilno ovrednotena. Po formiranju odborov, se bo posvetoval s
predsedniki nekaterih odborov, ter bodo do tega problema zavzeli neko stališče. Problem
morajo relativno hitro rešiti, ker je bil podpisan aneks k pogodbi, s katerim se je občina
zavezala k plačilu zamudnih obresti. Ne ve, zakaj je bil podpisan ta aneks, vendar je bil
podpisan.
Magda Terčelj je povedala, da svetinski niso bili toliko proti vrednosti obnove, kakor proti
temu, da se je začelo z novo prepozno, zaradi česar ni bilo mogoče izvesti razpisov. Meni,
da so bili izigrani.
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Stojan Vitežnik je povedal, da o ceni obnove niso govorili, ker niso strokovnjaki. Izpostavljali
pa so, da je bil problematičen postopek začetka projekta sanacije. Še vedno je osebno
prepričan, da so bili postopki vodeni skrajno neodgovorno. To je bil takrat glavni problem,
zaradi česar so se takrat odločili tako, kot so se. Občinski svet je najvišji organ, zato bi morali
o povečanju izdatkov odločati na sejah občinskega sveta.
Župan Goran Kodelja je nadaljeval, da se lahko z vsem tem strinjajo, vendar bodo morali
zadevo rešiti. Proračun občine, brez kakšnih eu sredstev, znaša dobrih 5 mio eur. Od teh je
namenih investicijam okrog 1,3 mio eur, kar ni veliko denar. Če pa, se ta sredstva pravilno
razporedi, potem bo konec leta nekaj videti, da je bilo narejeno. Slabost občine v preteklih
letih je bila, da je bilo na javnih razpisih, vsaj v zadnjem mandatu, neuspešna in je bilo
prejetih relativno malo eu sredstev. V občinski upravi tudi ni bilo človeka, ki bi spremljal javne
razpise. Občina ima na voljo tudi Razvojno agencijo Rod, za katero na letnem nivoju nameni
relativno veliko sredstev, ki pa do sedaj ni dobila kakšnih konkretnih zadolžitev na tem
področju. Občini primanjkuje sredstev iz naslova razpisov za malo večje projekte. Vsaka KS
ima take ali drugačne potrebe. Največ projektov se vrti okrog kanalizacija. S predstavniki KS
se je že pogovoril in dogovorjeni so, da vsaka KS predstavi svoje prioritete. Če bi želeli rešiti
prioritete ali želje ene same KS, je za to ravno prav velik en letni občinski proračun. Krajevnih
skupnosti pa je 11. Zato bo ob pripravi proračuna tudi kakšno razočaranje. Žal drugače ne
more biti. Obljublja samo, da se bodo potrudili, da bodo sredstva razporejena na tak način,
da bodo sredstva racionalno porabljena.
Povedal je, da je kar nekaj odprtih projektov, ki so na čakanju. Če bi želeli nadaljevati s
projekti izgradnje kanalizacije po vaseh, tega brez eu sredstev ne bi mogli narediti. V
naslednjem letu bo zaključena investicija v kanalizacijo Slap II. faza, ki je že v teku. Vrednost
investicij presega 600 tisoč eur. Tretja faza, v vrednosti nad 500 tisoč eur, pa je prenesena v
prihodnost. Projekt kanalizacija Manče - Lože je ovrednoten na 1,7 mio eur. Težave s
financiranjem je pojasnil svetnikom in svetnicam obeh KS in kot je pričakoval, so to razumeli.
Občina namreč ne more začeti s projektom v višini 1,7 mio eur, če ima letno na razpolago za
investicije samo 1,3 mio eur.
Nadaljeval je, da bo investicija v prizidek otroškega vrtca v Vipavi ravno tako postavljena na
čakanje. Občina je že samo za projektno dokumentacijo porabila veliko denarja.
Dokumentacije je pripravljena. Vednost projekta je ocenjena na 650 tisoč eur. Ne razume,
kako lahko toliko stane samo prizidek. Investicija bo nekaj časa v mirovanju, ker se je o tem
pogovoril z ravnateljicama vrtca in šole Kljub temu bo poskrbljeno, da bodo otroci v vrtcu
varovani po vseh predpisanih standardih, tako kot so bili do sedaj bo tudi v prihodnje. To
sicer ne bo v novih prostorih, ampak v šolskih. Šola bo namreč imela vsaj še eno leto na
razpolago prostore za vrtec. V tem času se bo iskalo ustrezno rešitev. Obstaja namreč tudi
interes, da se organizira privatni vrtec. To idejo podpira.
Povedal je, da so ga presenetili številni projekti povezani z vodo. Gre za projekte Grevislin,
Visfrim, ter skupni projekt občin severno Primorske regije. Zadnji našteti projekt, v vrednosti
37 mio eur, bo realiziran v naslednji letih in zajema štiri sklope: protipoplavno varnost,
kolesarske poti, urejanje komunalne infrastrukture v obrtnih conah ter biotsko raznolikost.
Občina Vipava se je, kljub temu, da so bili predlogi županov, da bi ta sredstva nekoliko
razpršili, odločila, da sredstva, ki ji pripadajo, 2 mio eur, nameni poplavni varnosti. Ko je
spraševal, kaj konkretno pomeni poplavna varnost, ni dobil ustreznih odgovorov. Predlagal
je, če se bodo ostali župani s tem strinjali, da se 1 mio od teh sredstev, ki so namenjena za
poplavno varnost, preusmeri na kolesarske steze. V okviru mednarodnega projekta Visfrim je
občini Vipava namenjenih dobrih 100 tisoč eur. Tudi tukaj, nihče od pristojnih, ne zna točno
pojasniti, kaj se bi konkretno naredilo v občini Vipava v smislu protipoplavnih ukrepov.
Računa, da se bo to kmalu razjasnilo. Tretji projekt, je projekt Grevislin, ki ga je občinski svet
v prejšnjem sestavu obravnaval na julijski seji. Iz zapisnika seje je razvidno, da so svetniki
protestirali, da se težko opredeljujejo o tako pomembni stvari, če so dobili šele dan prej
gradivo. Projekt Grevislin predvideva izkop 24.000 m³ zemlje, na malo manj kot 2 ha
površine ob magistralni cesti, med mostom čez Vipavo pri gasilskem domu in Pristanom,
proti sotočju Bele in Vipave, v globino 1,5 m. To naj bi postalo razlivno območje ob visokih
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vodah in bi služilo temu, da Vipava v spodnjem toku ne bi poplavljala. To naj bi bil tudi
biotopski projekt, ki naj bi zaščitil nekatere organizme, ki naj bi imeli tukaj svoj habitat.
Problem je, da Vipava od mostu pri gasilskem domu ter dolvodno ni nikoli poplavljala.
Poplavljala je na izvirih in zalivala dvorec Lanthieri in objekte proti trgu. Dolvodno pa se zelo
dvigne talna voda, zato izgreda tako, kot da se razlije reka Vipava. Pri tako visoki talni vodi,
ki jo imamo v Vipavi, izkop v globino 1,5 m pomeni, da bi imeli na tem območju močvirje 10
do 11 mescev na leto, kar bi bilo idealno za podgane, miši in druge živali, ki se rade
zadržujejo v takih močvirjih. To bi bilo dobesedno v središču Vipave. Pri tem projektu bi
morala občina sodelovati s sredstvi v višini 150 tisoč eur. To prav gotovo ne more biti
prioriteta občine. To je za Vipavo škodljiv projekt, zato je preklical pooblastilo Občini
Ajdovščina, ki je bila pooblaščena za to, da nas v tem projektu zastopa. Meni, da glede tega
ne bi smelo biti težav. Kot se je pogovarjal z župani, gre za projekt, ko se vodo lahko razlije
tudi kje druge ob vodotoku. Župan Občine Ajdovščina je povedal, da bi to lahko naredili celo
na območju njihove občine.
Povedal je, da bo šel na čakanje tudi projekt obnove objekta na Glavnem trgu v Vipavi,
objekt v katerem je Zavod za turizem, oziroma TIC. Tudi za to so bili že narejeni projekti, ki
niso bili poceni. Projekt predvideva, da bi v tej zgradbi, katere lastnik je občina in ima blizu
tisoč m² uporabnih površin, bili urejeni dodatni prostori za delovanje TIC-a, ter razstavni
prostori, ter soba namenjena Leonardu da Vinciju in drugo. Verjame, da bi bil projekt lep. Po
vsebinski strani, pa to ni projekt, ki ga občina nujno potrebuje. Občina ima dvorec Lanthieri, v
katerem je veliko razstavnih površin in konferenčnih dvoran, kar je za eno Vipavo dovolj.
Verjame, da bosta z rektorjem univerze dosegla dogovor, da bodo lahko razstave
postavljene v dvorcu, ter, da se bodo lahko tudi tam odvijala predavanja. V kontaktu je bil s
predsednikom projekta da Vinci, s katerim je dogovorjeno, da bo pripravil dodatne predloge,
da bi se lahko Vipava vsebinsko vključila v ta projekt. Ta bi bilo super. Za enkrat imajo samo
en prospekt, ki v 4/5 besedila govori o življenju da Vincija, ter v 1/5 govori, da je šel ta enkrat
skozi naše kraje in pripravil projekte, s katerimi bi poplavili Vipavsko dolino, zato, da Turki ne
bi prišli čez. Vse lepo in prav, vendar v tako sobo bo potrebno nekaj postaviti. Za turista je
samo prospekt premalo, zato bo potrebno temu dodati še kaj drugega.
Povedal je, da je bil razočaran, da se je občina odrekla predkupni pravici za bivši hotel Adria,
točno en mesec pred volitvami. Objekt Adrie je namreč za celostno podobo Glavnega trga in
celotne občine najbolj pomemben objekt. Ni pomembno to, kdo je kupec. Vsak ima svoj
zasebni interes in če je kdo v tem videl svoj priložnost, je to popolnoma legitimno. Problem je
v tem, da občina v tej zgradbi ni videla interesa. Še posebej, ko je direktor Agroinda govoril,
da ima s poslovnim partnerjem iz Avstrije za obnovo pripravljen projekt v višini 4 mio eur. Ne
razume, zakaj se je ta zadeva izpustila iz rok. Novega lastnika je poklical na razgovor,
vendar se pogledi investitorja in njegovi, kot župana, kako naj bi ta objekt v prihodnosti
izgledal, precej razlikujejo. Vipava hotel na Glavnem trgu namreč potrebuje. Zato bi bila
preureditev stavbe TIC-a v razstavni prostor, spet smrtni greh. Ima namreč skoraj 1.000 m²
uporabne površine spredaj in še okrog 500 m² zadaj. To je dovolj za mini hotel. Vipava, če
hočemo razvijati turizem, hotel potrebuje.
Nadaljeval je, da bo glavarina za KS ostala v proračunu taka kot je. Ni se potrebno zavajati,
da lahko KS s sredstvi glavarine naredijo veliko. Nosilec infrastrukturnih investicij na
celotnem območju občine mora biti občina. Potrebno pa je razlikovati med velikimi in
manjšimi KS. Na primer, KS Erzelj s 750 eur, ki jih dobi iz naslova glavarine, ne more nič
privarčevati za investicije, medtem, ko lahko KS Vipava, z glavarino preko 20.000 eur, kar
nekaj privarčuje. KS Vipava ima privarčevanih okrog 80.000 eur za mrliško vežico. Izgradnja
te bo v proračunu za leto 2019. Del sredstev, iz naslova grobarine, bo pripevala tudi KSD
Ajdovščina.
Povedal je, da v prvem letu, tako kot je obljubil v predvolilni kampanji, ne bo spreminjal višine
sredstev za društva. Do sprejetja proračuna je premalo časa, da bi se spuščal na to
področje. Za leto 2020 pa bodo lahko kakšne stvari postavljene tudi na novo. Po vseh KS je
veliko potreb po dodatnih asfaltacijah cest ter ureditvi pločnikov in javne razsvetljave. Nekaj
potreb je tudi po zamenjavi azbestnih vodovodnih cevi z drugimi, kar pa je že večji projekt.
Ne more obljubiti, da se bodo v letu 2019 kar začeli z novimi projekti. Ti velja za večje, kjer je
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potrebno pripraviti dokumentacijo, to v javnem sektorju traja malo več časa, v kot v
privatnem. Manjše stvari po KS, skladno s prioritetami, ki so jih sami postavili, pa bi morale
biti urejene.
Nadaljeval je, da je naslednja zelo pomembna zadeva občinski prostorski načrt (OPN). V
občini Vipava je trenutno 16 ha zazidljivih površin. Večina teh površin je v privatni lasti.
Lastniki teh površin pa ne izkazujejo kakšnega posebnega interesa, da bi se na teh
zemljiščih gradilo. Površina 16 ha pomeni 20 nogometnih igrišč. To je ogromna površina. O
tem bodo razpravljali na prihodnjih sejah odborov in občinskega sveta. Občina namreč ne
pobiral komunalnega prispevka. Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča pa je tako
nizko, da to ne predstavlja za nekoga tako oviro, da bi zemljišča prodal. To bo potrebno
urediti. Je pristaš načela, da je privatna lastnina nedotakljiva. V študentskih letih, pa tudi
pozneje, se je po svojim zmožnostih boril, da se družbeno lastninski sistem spremni v
privatno lastninski. Zato zanj velja, da je privatna lastnina nedotakljiva. Ravno tako ni pristaš
tega, da bi z nekim odlokom spremenili namensko rabo iz stavbnega v kmetijsko in s tem
spremili vrednost zemljišča. V dogovoru je s predsedniki KS, da poskušajo na primeren način
ugotoviti, kakšne namen imajo lastnik teh zemljišč. To bo verjetno največji zalogaj, ki ga bo
moral sprejeti občinski svet. Kar koli bo sprejeli, verjetno ljudje s tem ne bodo zadovoljni.
Pod drobnogled bo potrebno vzeti tudi javne zavode. Ne more biti samoumevno, da dobijo
točno vse, kar si sami zamislijo, da bodo dobili. Njihovo poslovanje se bo prevetrilo. Lahko se
bo ugotovilo, da lahko poslujejo tudi z manj sredstvi, kot jih trenutno prejemajo. Pri tem jih
mora voditi misel, da čim več denarja prihranijo za investicije, ki so tudi del proračuna. Že
sedaj ima nekaj zamisli, kako racionalizirati njihovo poslovanje. Občina ima, na primer,
namreč dva javna zavoda, Zavod za turizem Trg Vipava in Razvojno agencijo Rod
Ajdovščina. Pri obeh se je potrebno resno pogovoriti o tem kaj delajo. Ne govori, da delajo
kaj narobe ali pa. da ne delajo. Govori o tem, ali ima občina glede na to, kolikor vanje vloži.
Ne gre za majhna sredstva. Rod prejema okrog 80.000 eur, Trg pa okrog 130.000 eur letno.
To ni malo denarja za našo majhno občino.
Svetnike je vprašal, ali je potrebno ozvočenje sejne sobe in nabava osebnih prenosih
računalnikov. Glede na to, kljub temu, da je na slabem glasu, lahko normalno komunicirajo,
zato meni, da ozvočenje ni potrebno. Glede računalnikov pa meni, da bi se glede na količino
papirja in s tem povezanega dela, investicija zelo hitro povrnila. Verjetno pa je proračun obliki
skripte lažje pregledovati, kot pa na ekranu. O tem, ali naj občina kupi vsakemu svoj
računalnik, se bodo pogovarjali na prihodnji seji. To bi bili relativno poceni računalniki,
vendar primerni in ustrezni, za delo z gradivom za seje.
Župan Goran Kodelja je zaključil, da je bila ta informacija namenjena temu, da bodo svetniki
razumeli poglede župana na posamezna področja in pripravljen proračun v skladu s to vizijo.
Darko Rosa je povedal, da bi rad podstavil dve vprašanji v zvezi z mrliškimi vežicami, samo
kot razmislek. KS Vipava ima 80.000 eur privarčevanih sredstev. Zanima ga, kako jih je
lahko privarčevala, ker so morale vse KS sredstva porabiti. Vedno je bilo rečeno, da morajo
sredstva do konca leta porabiti. To vršanje bo postavljeno tudi na naslednjih sejah. Občinski
svet je sprejel sklep, da izgradnjo mrliških vežic polovico financira občina, polovico pa KS in
občani. KS Lozice, Podnanos, Podraga, Slap in Goče so zbirali sredstva po hišah s
položnicami in tako zbrali polovico potrebnih sredstev. To je na občini vse dokumentirano.
Če se bo v Vipavi spremenil način, da bo občina 100 % financirala izgradnjo mrliške vežice,
bo prišlo do revolta. Vse KS so do sedaj transparentno vodile projekte.
Župan Goran Kodelja je povedal, da je lahko KS Vipava del privarčevanih sredstev dobila
tudi s prispevki občanov. Tega ne ve.
Mitja Lavrenčič je opozoril, da so nekatere KS dobile tudi več kot 50 %. Na ta način se je
zagotavljalo tudi to, da je šel kakšen proračun skozi.
Župan Goran Kodelja je opozoril, da ne želi sedaj odpirati razprave v zvezi z mrliškimi
vežicami. Povedal je, da mu je predsednik KS Slap s ponosom pokazal mrliško vežico,
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skupaj z urejenim parkiriščem in vsem ostalim, kot so sanitarije, čajna kuhinja in podobno.
Vrednost investicije je znašala okrog 120.000 eur. V slabem letu, od kar je bila odprta, je bilo
na Slapu 5 pogrebov, v vežici pa ni še nihče od pokojnikov ležal, ker so svojci pokojnega
želeli, da ta leži v cerkvi. Predsednika KS je vprašal, zakaj so potem šli v ta projekt, ker bi
lahko za teh 120.000 eur naredili veliko drugega po vasi. Meni pa, da jo Vipava pa res nujno
potrebuje.
Anton Lavrenčič je povedal, da je vseeno Vipava nek center in res potrebuje mrliško vežico.
Meni, da bi moral biti to prvi projekt.
Ker ni bilo več razprave je župan Goran Kodelja točko zaključil z ugotovitvijo, da se je
občinski svet z informacijo seznanil.
K 5. TOČKI DNEVNEGA REDA
Sklep o potrditvi mandata članici Občinskega sveta občine Vipava, ge. Kristini
Vanceta
Sonja Lukin, predsednica Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je podala
uvodno obrazložitev.
Ker ni bilo razprave, da dal župan Goran Kodelja predlagani sklep na glasovanje.
Občinski svet je z glasovanjem 17 ZA, 0 proti (ob glasovanju 17 prisotnih) SPREJEL
naslednji sklep:
Mandat izvoljenega občinskega svetnika Gorana Kodelje, ki je 13.12.2018 sprejel
funkcijo župana preide na naslednjo kandidatko v 1. volilni enoti z istoimenske liste:
Lista Gorana Kodelje, in sicer na Kristino Vanceta, roj. 15.11.1985, Cesta 18. aprila7,
5271 Vipava. Občinski svet občine Vipava ji potrjuje mandat.
K 6. TOČKI DNEVNEGA REDA
Sklep o imenovanja Nadzornega odbora občine Vipava
Sonja Lukin, predsednica Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je podala
uvodno obrazložitev.
Darko Rosa je vprašal, kakšna je strokovna usposobljenost članov odbora, ker vseh ne
pozna.
Sonja Lukin je odgovorila, da je g. Jožko Žgur agronom in direktor Trsnice v Vrhpolju, ga.
Mira Fajdiga je ekonomistka in profesorica na šoli, g. Radovan Lango je pravnik, ga. Meta
Mržek je ekonomistka in zaposlena v računovodskem servisu, ga. Petrič pa je doktorica
znanosti in zaposlena na goriški univerzi.
Ker ni bilo več razprave, da dal župan Goran Kodelja predlagani sklep na glasovanje.
Občinski svet je z glasovanjem 16 ZA, 0 proti (ob glasovanju 17 prisotnih)
naslednji sklep:
1.
V Nadzorni odbor v mandatnem obdobju 2018-2022 so imenovani:
- Jožko Žgur, Lože 11 a, Vipava, predsednik
- Mira Fajdiga, Na Hribu 6, Vipava, članica
- Radovan Lango, Vrhpolje 28 a, Vipava, član

SPREJEL
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Meta Mržek, Vojkova ulica 30, Vipava, članica
Ingrid Petrič, Slap 54, Vipava, članica
2.
Ta sklep velja takoj.
-

K 7. TOČKI DNEVNEGA REDA
Sklep o imenovanju Statutarno pravne komisije
Sonja Lukin, predsednica Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je podala
uvodno obrazložitev.
Ker ni bilo razprave, da dal župan Goran Kodelja predlagani sklep na glasovanje.
Občinski svet je z glasovanjem 16 ZA, 0 proti (ob glasovanju 17 prisotnih) SPREJEL
naslednji sklep:
1.
V Statutarno pravno komisijo v mandatnem obdobju 2018-2022 so imenovani:
- Stojan Vitežnik, Podbreg 36 b, Podnanos, predsednik
- Marko Rondič, Goriška cesta 6 a, Vipava, član
- Darko Rosa, Podnanos 43, Podnanos, član
2.
Ta sklep velja takoj.
K 8. TOČKI DNEVNEGA REDA
Sklep o imenovanju Komisije za vloge in pritožbe
Sonja Lukin, predsednica Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je podala
uvodno obrazložitev.
Ker ni bilo razprave, da dal župan Goran Kodelja predlagani sklep na glasovanje.
Občinski svet je z glasovanjem 17 ZA, 0 proti (ob glasovanju 17 prisotnih) SPREJEL
naslednji sklep:
1.
V Komisijo za vloge in pritožbe v mandatnem obdobju 2018-2022 so imenovani:
- Kristina Vanceta, Cesta 18. aprila7, Vipava, predsednica
- Jernej Mikuž, Kociančičeva 7, Vipava, član
- Jernej Premrn, Orehovica 16 a, Podnanos, član.
2.
Ta sklep velja takoj.
K 9. TOČKI DNEVNEGA REDA
Sklep o imenovanju Odbora za družbene dejavnosti
Sonja Lukin, predsednica Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je podala
uvodno obrazložitev.
Ker ni bilo razprave, da dal župan Goran Kodelja predlagani sklep na glasovanje.
Občinski svet je z glasovanjem 15 ZA, 0 proti (ob glasovanju 17 prisotnih) SPREJEL
naslednji sklep:
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1.
V Odbor za družbene dejavnosti v mandatnem obdobju 2018-2022 so imenovani:
- Alojz Durn, Vrhpolje 158, Vipava, predsednik
- Marko Nabergoj, Lozice 29, Podnanos, član
- Kristina Vanceta, Cesta 18. aprila 7, Vipava, članica
- Urban Lukin, Glavni trg 16 a, Vipava, član
- Jernej Rosa, Poreče 13 a, Podnanos, član.
2.
Ta sklep velja takoj.
K 10. TOČKI DNEVNEGA REDA
Sklep o imenovanju Odbora za gospodarstvo
Sonja Lukin, predsednica Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je podala
uvodno obrazložitev.
Ker ni bilo razprave, da dal župan Goran Kodelja predlagani sklep na glasovanje.
Občinski svet je z glasovanjem 16 ZA, 0 proti (ob glasovanju 17 prisotnih)
naslednji sklep:
1.
V Odbor za gospodarstvo v mandatnem obdobju 2018-2022 so imenovani:
- Marko Rondič, Goriška cesta 6 a, Vipava, predsednik,
- Ida Ferjančič, Podraga 41, Podnanos, članica
- Mitja Lavrenčič, Vrhpolje 44, Vipava, član
- Darko Rosa, Podnanos 43, Podnanos, član
- Magda Terčelj, Cesta 18. aprila 7, Vipava, članica
- Bogdan Semenič, Podnanos 106, Podnanos, član
- Primož Šušmelj, Erzelj 22 a, Vipava, član
2.
Ta sklep velja takoj.

SPREJEL

K 11. TOČKI DNEVNEGA REDA
Sklep o imenovanju Odbora za finance
Sonja Lukin, predsednica Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je podala
uvodno obrazložitev.
Ker ni bilo razprave, da dal župan Goran Kodelja predlagani sklep na glasovanje.
Občinski svet je z glasovanjem 14 ZA, 0 proti (ob glasovanju 17 prisotnih)
naslednji sklep:
1.
V Odbor za finance v mandatnem obdobju 2018-2022 so imenovani:
- Sonja Lukin, Gregorčičeva 19, Vipava, predsednica
- Alojz Durn, Vrhpolje 158, Vipava, član
- Bogdana Počkar, Duplje 15, Vipava, članica
- Orjana Curk, Slap 3 i, Vipava, članica
- Tanja Trošt, Podraga 89 c, Podnanos, članica.
2.
Ta sklep velja takoj.

SPREJEL
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K 12. TOČKI DNEVNEGA REDA
Sklep o imenovanju Odbora za turizem
Sonja Lukin, predsednica Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je podala
uvodno obrazložitev.
Ker ni bilo razprave, da dal župan Goran Kodelja predlagani sklep na glasovanje.
Občinski svet je z glasovanjem 17 ZA, 0 proti (ob glasovanju 17 prisotnih) SPREJEL
naslednji sklep:
1.
V Odbor za turizem v mandatnem obdobju 2018-2022 so imenovani:
- Jernej Mikuž, Kociančičeva 7, Vipava, predsednik
- Jožko Andlovic, Gradišče pri Vipavi 5, Vipava, član
- Marko Hlad, Vrhpolje 106, Vipava, član
- Stojan Vitežnik, Podbreg 36 b, Podnanos, član
- Primož Lavrenčič, Podgrič 12, Podnanos, član
- Urška Stegić, Beblerjeva ulica 11, Vipava, članica
- Anja Žorž, Slap 29, Vipava, članica.
2.
Ta sklep velja takoj.
K 13. TOČKI DNEVNEGA REDA
Sklep o imenovanju predstavnika Občine Vipava v Svet Lavričeve knjižnice
Ajdovščina
Sonja Lukin, predsednica Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je podala
uvodno obrazložitev.
Ker ni bilo razprave, da dal župan Goran Kodelja predlagani sklep na glasovanje.
Občinski svet je z glasovanjem 15 ZA, 0 proti (ob glasovanju 17 prisotnih) SPREJEL
naslednji sklep:
1.
V Svet Lavričeve knjižnice Ajdovščina se kot predstavnica Občine Vipava imenuje dr.
Ingrid Petrič, Slap 54, Vipava.
2.
Ta sklep velja takoj.
K 14. TOČKI DNEVNEGA REDA
Sklep o imenovanju predstavnika Občine Vipava v Svet lokalnih skupnosti Centra za
socialno delo Severna Primorska
Sonja Lukin, predsednica Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je podala
uvodno obrazložitev.
Ker ni bilo razprave, da dal župan Goran Kodelja predlagani sklep na glasovanje.
Občinski svet je z glasovanjem 16 ZA, 0 proti (ob glasovanju 17 prisotnih) SPREJEL
naslednji sklep:
1.
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V Svet lokalnih skupnosti CSD Severna Primorska se imenuje g. Romana Velikonjo
Ob Beli 10, 5271 Vipava.
2.
Ta sklep velja takoj.
K 15. TOČKI DNEVNEGA REDA
Ugotovitveni sklep o prenehanju mandata ge. Janji Curk v Svetu Zavoda za turizem
Trg Vipava
Sonja Lukin, predsednica Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je podala
uvodno obrazložitev.
Ker ni bilo razprave, da dal župan Goran Kodelja predlagani sklep na glasovanje.
Občinski svet je z glasovanjem 17 ZA, 0 proti (ob glasovanju 17 prisotnih) SPREJEL
naslednji sklep:
1.
Ugotovi se, da ge. Janji Curk z dnem 17.1.2019, iz razloga preselitve na območje druge
občine, preneha mandat v Svetu Zavoda za turizem Trg Vipava.
2.
Ta sklep velja takoj.
K 16. TOČKI DNEVNEGA REDA
Sklep o imenovanju nadomestnega člana v Svet zavoda za turizem Trg Vipava
Sonja Lukin, predsednica Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je podala
uvodno obrazložitev.
Ker ni bilo razprave, da dal župan Goran Kodelja predlagani sklep na glasovanje.
Občinski svet je z glasovanjem 15 ZA, 0 proti (ob glasovanju 17 prisotnih) SPREJEL
naslednji sklep:
1.
V Svet Zavoda za turizem Trg Vipava se do izteka mandata sedanjemu svetu zavoda
imenuje go. Aleksandro Tomažič, Vrhpolje 77, 5271 Vipava.
2.
Ta sklep velja takoj.
K 17. TOČKI DNEVNEGA REDA
Sklep o imenovanju pooblaščenca Občine Vipava za glasovanje na skupščini KSD
d.o.o. Ajdovščina
Župan Goran Kodelja je podal uvodno obrazložitev. Ker ni bilo razprave, da dal predlagani
sklep na glasovanje.
Občinski svet je z glasovanjem 17 ZA, 0 proti (ob glasovanju 17 prisotnih) SPREJEL sklep:
1.
Pooblaščenec Občine Vipava za glasovanje na skupščini KSD d.o.o. Ajdovščina v
mandatnem obdobju Občinskega sveta občine Vipava 2018-2022 je Marko Rondič,
Goriška cesta 6 a, 5271 Vipava.
2.
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Ta sklep velja takoj.
Predsedujoči je sejo zaključil ob 17.50 uri.
Zapisnik pripravil
David Premrl

PREDSEDUJOČI
Župan
Goran KODELJA

Zapisnik 2. redne seje je bil potrjen na ____ redni seji Občinskega sveta Občine Vipava, dne
_______
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