OBČINA VIPAVA
Občinski svet

PREDLOG!

Številka: 0321-001/2011-2
Datum: 17.2.2011
SKRAJŠANI ZAPISNIK
3. redne seje Občinskega sveta,
ki je bila v četrtek, dne 3. februarja 2011 ob 17. uri,
v prostorih Občine Vipava

Sejo je vodil župan Ivan Princes.
PRISOTNI: od 17 članov sveta – 17 članov: JOŽKO ANDLOVIC, SONJA LUKIN, ANTON
LAVRENČIČ, MITJA VOLK, MARKO ČESNIK, JURIJ BABIĆ, ALOJZ DURN, MARIJAN
FURLAN, DARKO ROSA, MILENA LIČEN, BOGDAN SEMENIČ, ZORA STEGOVEC
VIDMAR, JURIJ FURLAN, KLEMEN KOREN, PETER JEŽ, IVAN KRUŠEC in BOGDAN
GODNIČ
ODSOTNI : /
OSTALI PRISOTNI:
- IVAN PRINCES, župan
- JOŽE PAPEŽ, tajnik občine
- SILVANA VITEŽNIK, BOŽIDAR LAVRENČIČ, HELENA KOBAL, MAJDA SEVER in
DAVID PREMRL – občinska uprava
- MANUELA BOŽIČ BADALIČ – Nadzorni odbor
- predstavniki medijev

Župan Ivan Princes je po ugotovitvi sklepčnosti, prisotnih 17 svetnikov od 17, predlagal
potrditev dnevnega reda z dopolnitvami in spremembami vrstnega reda:
Predlagani dnevni red:
1. Potrditev zapisnika 2. redne in 1. izredne seje (poročevalec: Ivan Princes)
2. Poročilo o izvajanju sklepov 2. redne seje in 1. izredne seje Občinskega sveta
občine Vipava, ter odgovori na vprašanja in pobude svetnikov (poročevalec: Jože
Papež)
3. Vprašanja in pobude svetnikov
4. Soglasje k investiciji obnove Lekarne Vipava (poročevalka: Katja Krušič)
5. Odlok o proračunu občine Vipava za leto 2011 – 1. obravnava (poročevalca: Ivan
Princes, Silvana Vitežnik)
6. Sklep o imenovanju občasnih delovnih teles Občinskega sveta občine Vipava
(poročevalec: Jožko Andlovic)
a) Sklep o imenovanju Komisije za spremljanje gradnje hitre ceste
Vipava – Razdrto
b) Sklep o imenovanju Komisije za investicije
c) Sklep o imenovanju Komisije za gospodarjenje z občinskimi nepremičninami
d) Sklep o imenovanju Odbora za turizem
7. Sklep o imenovanju Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu občine
Vipava (poročevalec: Jožko Andlovic)
8. Sklep o imenovanju Sveta za varstvo uporabnikov javnih dobrin v občini Vipava
(poročevalec: Jožko Andlovic)
1

9. Informacija o trajanju mandatov predstavnikov ustanovitelja – Občine Vipava v
svetih zavodov in agencij (poročevalka: Helena Kobal)
Dopolnitve dnevnega reda:
Župan Ivan Princes je predlagal spremembo vrstnega reda:
- 4. točka - Soglasje k investiciji obnove Lekarne Vipava, se obravnava kot 2. točka, ker se
mora direktorica Lekarne udeležiti tudi seje Občinskega sveta občine Ajdovščina.
Jožko Andlovic je predlagal, da se na sejo uvrsti dodatna točka - Sklep o imenovanju sodnika
porotnika, ker je komisija prejela še eno prijavo na razpis za sodnike porotnike.
Marijan Furlan je predlagal, da se na sejo uvrsti dodatna točka - Soglasje za poseg na 1.
kmetijska zemljišča – parc. št. 1381 k.o. Vrhpolje.
Jožko Andlovic je predlagal, da se točko – Pobude in vprašanja svetnikov, izjemoma uvrsti
za točko – Odlok o proračunu občine Vipava za leto 2011.
Občinski svet je brez razprave s glasovanjem 17 ZA (ob glasovanju 17 prisotnih) SPREJEL
naslednji:
DNEVNI RED
1. Potrditev zapisnika 2. redne in 1. izredne seje (poročevalec: Ivan Princes)
2. Soglasje k investiciji obnove Lekarne Vipava (poročevalka: Katja Krušič)
3. Poročilo o izvajanju sklepov 2. redne seje in 1. izredne seje Občinskega sveta
občine Vipava, ter odgovori na vprašanja in pobude svetnikov (poročevalec: Jože
Papež)
4. Odlok o proračunu občine Vipava za leto 2011 – 1. obravnava (poročevalca: Ivan
Princes, Silvana Vitežnik)
5. Vprašanja in pobude svetnikov
6. Sklep o imenovanju občasnih delovnih teles Občinskega sveta občine Vipava
(poročevalec: Jožko Andlovic)
a) Sklep o imenovanju Komisije za spremljanje gradnje hitre ceste
Vipava – Razdrto
b) Sklep o imenovanju Komisije za investicije
c) Sklep o imenovanju Komisije za gospodarjenje z občinskimi nepremičninami
d) Sklep o imenovanju Odbora za turizem
7. Sklep o imenovanju Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu občine
Vipava (poročevalec: Jožko Andlovic)
8. Sklep o imenovanju Sveta za varstvo uporabnikov javnih dobrin v občini Vipava
(poročevalec: Jožko Andlovic)
9. Informacija o trajanju mandatov predstavnikov ustanovitelja – Občine Vipava v
svetih zavodov in agencij (poročevalka: Helena Kobal)
10. Sklep o imenovanju sodnika porotnika
11. Soglasje za poseg na 1. kmetijska zemljišča – parc. št. 1381 k.o. Vrhpolje

K 1. TOČKI DNEVNEGA REDA
Potrditev zapisnika 2. redne in 1. izredne seje (poročevalec: Ivan Princes)
Občinski svet je brez pripomb s glasovanjem 17 ZA (ob glasovanju 17 prisotnih) POTRDIL
zapisnik 2. redne seje.
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Občinski svet je brez pripomb s glasovanjem 17 ZA (ob glasovanju 17 prisotnih) POTRDIL
zapisnik 1. izredne seje.
K 2. TOČKI DNEVNEGA REDA
Soglasje k investiciji obnove Lekarne Vipava (poročevalka: Katja Krušič)
Katja Krušič, direktorica Lekarne Ajdovščina je podala uvodno obrazložitev obnove lekarne v
Vipavi.
Jožko Andlovic, predsednik Odbora za družbene dejavnosti, je povedal, da je predlog
soglasja odbor obravnaval in sprejel sklep, s katerim predlaga Občinskemu svetu, da
predlagani sklep sprejme v predlagani obliki.
Razprava:
Ivan Krušec je povprašal glede roka obnove in apeliral, da se obnova izvede čim prej zaradi
nemotene oskrbe prebivalcev z zdravili.
Župan Ivan Princes je povedal, da bo lekarna v času obnove delovala nemoteno na
nadomestni lokaciji na Trgu Pavla Rušta.
Občinski svet je po končani razpravi s glasovanjem 17 ZA (ob glasovanju 17 prisotnih)
SPREJEL sklep:
Občinski svet Občine Vipava daje soglasje k investiciji »PRENOVA LEKARNE
VIPAVA«.

K 3. TOČKI DNEVNEGA REDA
Poročilo o izvajanju sklepov 2. redne seje in 1. izredne seje Občinskega sveta občine
Vipava, ter odgovori na vprašanja in pobude svetnikov (poročevalec: Jože Papež)
Jože Papež, tajnik občine je podal poročilo o izvajanju sklepov.
Ivan Krušec je na poročilo o delovanju Civilne zaščite podal pripombo, da bi bilo potrebno pri
nabavi osebne zaščitne opreme posvetiti veliko več pozornosti, glede na dejansko stanje in
predpisano število kompletov osebne zaščitne opreme.
Župan Ivan Princes je povedal, da se občina trudi opremljati civilno zaščito in gasilske enote
v skladu z možnostmi.
David Premrl je dodal, da se za nabavo osebne zaščitne opreme izvaja 10 letni program, po
katerem bo v skladu s predpisi do leta 2014 nabavljenih predpisanih 70 kompletov osebne
zaščitne opreme za operativne gasilce.
Ker ni bilo več razprave je župan Ivan Princes zaključil točko.
K 4. TOČKI DNEVNEGA REDA
Odlok o proračunu občine Vipava za leto 2011 – 1. obravnava (poročevalca: Ivan
Princes, Silvana Vitežnik)
Župan Ivan Princes in Silvana Vitežnik sta predstavila predlog proračuna občine za leto
2011.
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Marijan Furlan, predsednik Odbora za gospodarstvo je povedal, da je odbor predlog
proračuna obravnaval in po razpravi sprejel sklep, s katerim občinskemu svetu predlaga, da
Odlok o proračunu občine Vipava za leto 2011 – 1. obravnava, sprejmejo v predlagani obliki,
ter sklep, da se postopek sprejema proračuna za leto 2011 izvede po dvofaznem postopku.
Odbor se je seznanil tudi s postopkom sprejema OPN – nasprotovanjem soglasodajalcev za
ureditev obrtne cone Podnanos. Po razpravi so člani odbora sprejeli stališče, da se obrtna
cona Podnanos začasno izloči iz postopka sprejema OPN.
Župan Ivan Princes je povedal, da so bile prvotno podane pripombe s strani soglasodajalcev
tudi za obrtno cono V4, na katero pa so pozneje pristali. Negativno mnenje pa še vedno
ostaja za obrtno cono Podnanos. Ker se bo z izgradnjo obrtne cone V4 pridobilo dovolj velike
površine, ki bodo zadostovale za nekaj let, je smiselno, da se iz postopka sprejema OPN
začasno izloči obrtna cona Podnanos, da se lahko zaključi postopek sprejema OPN. V
primeru vztrajanja pri obrtni coni Podnanos, se bo postopek sprejema OPN podaljšal in
zahteval izdelavo dodatnih študij, rezultat pa je vprašljiv. Zaradi tega je bil podan predlog, da
se obrtna cona Podnanos izloči iz postopka sprejema tega OPN.
Jožko Andlovic, predsednik Odbora za družbene dejavnosti je povedal, da je odbor predlog
proračuna obravnaval, ter povedal katere postavke, oz. projekte so člani odbora podrobneje
obravnavali. Odbor je po razpravi sprejel sklep, s katerim občinskemu svetu predlaga, da
Odlok o proračunu občine Vipava za leto 2011 – 1. obravnava, sprejme v predlagani obliki,
ter sklep, da se postopek sprejema proračuna za leto 2011 izvede po dvofaznem postopku.
Jurij Furlan, predsednik Odbora za finance je povedal, da je odbor predlog proračuna
obravnaval, ter povedal katere postavke predloga proračuna, oz. projekte so člani odbora
podrobneje obravnavali, ter nanje podali pripombe, oziroma priporočila. Odbor je po razpravi
sprejel sklep, s katerim občinskemu svetu predlaga, da Odlok o proračunu občine Vipava za
leto 2011 – 1. obravnava, sprejmejo v predlagani obliki.
Razprava:
Marijan Furlan je vprašal, če je Odbor za finance dobro analiziral izplačevanje nadurnega
dela zaposlenim v občinski upravi, ter, če je smiselno, kot je bil podan predlog, da se
namesto izplačevanja nadurnega dela zaposli dodatno osebo v občinski upravi.
Silvana Vitežnik je povedala, da stroški nadurnega dela znašajo polovico zaposlitve enega
zaposlenega.
Župan Ivan Princes je povedal, da se s predlogom proračuna za leto 2011 nekoliko
povišujejo sredstva za izplačilo nadurnega dela, kar so opazili tudi člani Odbora za finance.
Nadurno delo se izplačuje trem zaposlenim v občinski upravi, ki delajo na večjih projektih in
na treh različnih področjih. Z novo zaposlitvijo, kar bi predstavljalo tudi večji strošek
delovanja občinske uprave, problema ne bi rešili, ker ne bi mogli dobiti delavca, ki bi obvladal
vsa tri področja. Glede na postavljena vprašanja na Odboru za finance je podana pisna
obrazložitev pravnih podlag za izplačilo socialnih pomoči, ter obrazložitev proračunskih
postavk vezanih na kulturo. Za drugo obravnavo proračuna bodo s prerazporeditvijo
zagotovljena sredstva za pripravo projektov za pokopališče v Podnanosu, ter dodatna
sredstva za ureditev knjižnice v Podnanosu.
Jožko Andlovic je vprašal, kdaj bo občina objavila razpis za sofinanciranje lokalnega
časopisa. Po njegovem mnenju je lokalni časopis potreben.
Župan Ivan Princes je povedal, da je v predlogu proračuna postavka za sofinanciranje
lokalnega časopisa. Razpis bo objavljen takoj po sprejemu proračuna.
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Anton Lavrenčič je zaprosil za obrazložitve postavk proračuna za delovno uspešnost,
energetski koncept obnovljivih virov energije, ter sofinanciranje delovanja Centra za razvoj
podeželja TRG Vipava.
Božidar Lavrenčič je povedal, da zakonodaja zahteva, da vsaka občina izdela energetski
koncept, s katerim pridobi pregled stanja uporabe energetskih virov na območju občine, ter
smernice za uporabo energetskih virov v prihodnosti. Energetski koncept je sestavni del
OPN, zato ga mora občina izdelati.
Župan Ivan Princes je povedal, da so sredstva za delovna uspešnost namenjena za delo
izven rednega obsega del na projektu Lanthieri. Za delovanje TRG-a zagotavlja sredstva kot
ustanovitelj občina. Zavod CRP TRG bo potrebno preoblikovati v drugačno organizacijsko
obliko, ki mu bo omogočala pridobivanje sredstev tudi na trgu in mu omogočala najemanje
kreditov.
Bogdan Godnič je povedal, da je občina ustanovitelj TRG-a. Po sedanji organizacijski obliki
bi morala občina zagotoviti sredstva za normalno delovanje zavoda. Vprašanje je, ali je
85.000 eur sploh dovolj za delovanje TRG-a v taki obliki in ob takih pričakovanjih. Samo za
plače zaposlenih je potrebno zagotoviti 75.000 eur. Direktor TRG-a trdi, da sredstva v tej
višini ne omogočajo normalnega delovanja zavoda. Občinski svet bo moral sprejeti odločitev,
ali se zagotavlja sredstva v višini ki so potrebna za normalno delovanje, ali se spremeni
organizacijski obliko zavoda, kot je predlagal župan, in si bo moral zavod na trgu poiskati del
sredstev sam.
Rosa Darko je predlagal, da se na eno izmed naslednji sej uvrsti točka dnevnega reda, na
kateri bi obravnavali problematiko v zvezi s TRG-om. Predlagal je, da se TRG kot tak ukine,
turistično informacijski center TIC pa se pripoji k občinski upravi, kot ima urejeno tudi
sosednja občina Ajdovščina.
Ivan Krušec je menil, da je predlog proračuna dobro pripravljen in razvojno naravnan.
Vprašal je, kolikšna je bila zadolženost občine v letu 2010, zakaj se namenja sredstva za
grad Lože, če občina ni več lastnik gradu, ter zakaj se namenjajo sredstva za čistilno
napravo v Vipavi, če jo je občina odkupila. Sredstva za delovanje Nadzornega odbora, ki je
samostojni organ, bi si moral odbor določiti sam. Glede TRG-a se je pridružil mnenju
svetnikov g. Godniča in g. Rose, ter povedal, da je potrebno zadevo enkrat dokončno urediti.
Kriteriji financiranja KS bi morali biti enotni za vse KS glede na participacijo. Za urejanju
lokalnih cesti in poljskih poti bi bilo potrebno nameniti več sredstev. Opozoril je na napake v
gradivu, v nekaterih obrazložitvah so še vedno navedeni tolarji, namesto evrov. Vprašal je,
kako ima občina urejeno področje v zvezi s potepuškimi psi. V imenu Društva upokojencev je
zaprosil za povečanje sredstev za društvo v višini 2.000 eur za izvajanje programa »starejši
za starejše«.
Župan Ivan Princes je povedal, da občina ni zadolžena. Za grad Lože občina plačuje samo
števčnino za vodo, ker ni bil izveden odklop. Občina je čistilno napravo odkupila obročno in v
naslednjem mesecu zapade v plačilo zadnji obrok. Občina ima sklenjeno pogodbo za najem
določenega števila boksov v azilu za živali v Vitovljah, poleg tega plačuje še tudi ostale
obveznosti kot je oskrba in sterilizacija najdenih živali ter podobno. Društvo upokojencev se
kot ostala društva lahko prijavi na razpise za šport, kulturo in humanitarne dejavnosti. Za
samostojno postavko v proračunu je potrebno vložiti amandma.
Sonja Lukin je opozorila, da na Gregorčičevi, Bevkovi in Kocjančičevi ulici v Vipavi, kjer se
namerava graditi kanalizacijo, ni urejeno lastništvo parcel kjer poteka javna infrastruktura. Do
naslednje seje je potrebno pregledati, koliko je predvidenih odkupov zemljišč, da se v
proračunu v drugi obravnavi predvidijo sredstva za odkup teh zemljišč. Prav tako je potrebno
zagotoviti sredstva za odkup zemljišč Agroinda na območju bivše južne vojašnice in Vinarske
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ceste, za katera bo občina uveljavljala predkupno pravico. Glede urejanja poljskih poti je
predlagala, da se poljske poti ureja bolj kvalitetno ter z ureditvijo odvodnjavanja. Nad
opravljenimi deli je potrebno izvajati boljši nadzor. Vprašala je, če je gradnja učilnice na
Lipah plansko mogoča.
Župan Ivan Princes je povedal, da je glede odkupa zemljišč Agroinda že potekal sestanek z
vodstvom podjetja, ter obrazložil problematiko lastništva zemljišč v okolici bivše južne
vojašnice, okrog stolpnic na Vinarski cesti, ter zemljišč v okolici mlekarne. Pri urejanju
poljskih poti je obrazložil problem lastnikov kmetijskih zemljišč, kateri obdelujejo zemljišča do
poti in ne dovolijo ureditvi odvodnjavanja na svoje parcele.
Jurij Babič je zaprosil za obrazložitev povečanja postavke materialni stroški občinske uprave
in povečanje postavke prejemki zunanjih sodelavcev. Dal je pobudo, da se sredstva za
podporo individualni stanovanjski gradnji povečajo.
Silvana Vitežnik je povedala, da se sredstva za materialne stroške povečujejo glede na rast
cen in predvideno porabo sredstev.
Župan Ivan Princes je povedal, da se prejemki zunanjih sodelavcev nanašajo na pogodbeno
zaposlitev g. Lemuta, kateri za občino opravlja določene naloge. Znesek se je povečal, ker je
g. Lemut v lanskem letu opravil več dela, kot je bilo predvidenih sredstev.
Helena Kobal je povedala, da se zgornja meja stanovanjskega kredita, ki ga prejme
posameznik določi na 21.000 eur. V primeru, da bi povišali zgornjo mejo, bi zmanjšali število
upravičencev. Za povečanje kvote pa je potrebno zagotoviti dodatna sredstva v proračunu.
Alojz Durn je imel pomislek na proračunsko postavko namenjeno za strojno in ročno košnjo
trave, 1 krat letno. Po njegovem mnenju bi bilo potrebno na nekaterih odsekih to storitvi
večkrat letno. Prav tako bi bilo potrebno na nekaterih odsekih lokalnih cest postaviti zaščitne
ograje. Predlog proračuna podpira, želi si, glede na predvidena državna in evropska sredstva
sofinanciranja, da bi v decembru prejeli realizacijo, iz katere bi bilo razvidno, da so se vsi
projekti realizirali. Zanima ga, ali bodo te investicije začete pravočasno in jih bodo vodili in
nadzirali dovolj strokovni in trmasti ljudje, da bodo investicije strokovno izvedene in da bodo
v vseh morebitnih dilemah zastopan predvsem javni interes. Če bo proračun realiziran tako
kot je previden, ne bi smela biti problem delavna uspešnost za povečan obseg dela.
Župan Ivan Princes je povedal, da se zavedajo, da bo v primeru napak v rokovniku potrebno
sredstva vračati. Odgovornim za izvedbo projekta bo poleg nadzora projekta v pomoč tudi
Komisija za spremljanje investicij.
Mitja Volk je predlagal, da dokler se Občinski svet ne izjasni kako bo s TRG-om v prihodnje,
se planirana sredstva v proračunu zamrzne, oziroma se jih prerazporedi.
Župan Ivan Princes je povedal, da to ni mogoče, ker se sredstva namenja tudi za izplačilo
plač zaposlenim.
Jurij Furlan je povedal, da je to problematiko obravnaval tudi Odbor za finance. O teh
zadevah se govori že več let, vendar Občinski svet še ni prejel nekega dokončnega sklepa,
oziroma stališča sveta zavoda, s katerim bi ta predlagal rešitev situacije.
Bogdan Godnič je pojasnil, da so planirana sredstva v proračunu potrebna za izplačilo plač
zaposlenim. Občinski svet bo moral sprejeti odločitev kako naprej s TRG-om. Direktor TRG-a
vsak leto pripravi program financiranja, katerega pa občine ne upošteva, zaradi tega TRG ni
mogel izplačati zaposlenim vseh obveznosti. Obstajajo terjatve tudi še iz obdobja prejšnjega
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sveta zavoda. Občina bi morala TRG-u zagotoviti toliko sredstev, kot jih potrebuje za
normalno delovanje.
Župan Ivan Princes je povedal, da se bo problematika TRG-a obravnavala na eni izmed
naslednjih sej, ko bo občina prejela poročilo o poslovanju zavoda v preteklem letu, ter
zaključni račun.
Občinski svet je po končani razpravi s glasovanjem 17 ZA (ob glasovanju 17 prisotnih)
SPREJEL sklep:
Občinski svet Občine Vipava je sprejel Odlok o proračunu občine Vipava za leto 2011
– 1. obravnava.

K 5. TOČKI DNEVNEGA REDA
Vprašanja in pobude svetnikov
Sonja Lukin
 je predlagala, da se, ne glede na to, da se na tem delu namerava graditi kanalizacija,
z g. Lemutom izvede ogled Gradiške ceste. Cesta je na nekaterih delih s stališča
prometne varnosti zelo nevarna.
Župan Ivan Princes je povedal, da se bo o tem dogovoril z g. Lemutom. Za kontaktno osebo
se določi Sonjo Lukin.
Mitja Volk
 je vprašal, kako je z izgradnjo slapenskega krožišča.
 glede obnove slapenskega mostu je predlagal, da se poskuša pridobiti sredstva tudi
iz drugih virov. Most je namreč širšega pomena, saj po tej cesti poteka obvoz za
lokalni promet in intervencijska vozila v primeru zapore glavne ceste v primeru burje
ali drugih nesreč.
Jože Papež je povedal, da je glede slapenskega krožišča DARS naročil izdelavo študije
prometne varnosti, ki pa še ni izdelana.
Župan Ivan Princes je povedal, da občina zmeraj išče tudi druge vire financiranja. Ker je
most v zelo kritičnem stanju je potrebno čim prej vzporedno zgraditi novega, kar bo v
letošnjem letu tudi narejeno.
Marko Česnik
 je vprašal kako je z ekološkimi otoki po vaseh, sanacijo dosedanjih in kaj se
namerava v prihodnje
 je vprašal, kdaj bo imela občina urejen prostorski informacijski sitem PISO, kot ga ima
že večina občin
 je vprašal, kako je z izgradnjo širokopasovnega omrežja
Župan Ivan Princes je povedal, da bo glede tega podal odgovore direktor komunale, ter
izpostavil problem pridobitve lokacije za ekološke otoke, ker jih nobeden noče v svoji bližini.
Božidar Lavrenčič je povedal, da so v proračunu predvidena sredstva za vzpostavitev
prostorskega informacijskega sistema. Ker veljavni plan ni v primerni digitalni obliki ga ni bilo
smiselno objavljati. OPN, ki bo v letošnjem letu sprejet je izdelan v ustrezni obliki in bo lahko
objavljen. Pogovori potekajo tudi z občino Ajdovščino in komunalo, da bi sprejeli enoten
sistem.
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Jože Papež je v zvezi z širokopasovnim omrežjem povedal, da še ni bila sprejeta odločitev
glede državnega razpisa. Sočasno se že izbira izvajalca s predpostavko, da bodo sredstva
zagotovljena.
Anton Lavrenčič
 je vprašal, kdo odpira ponudbe, prejete na podlagi javnih razpisov
 predlagal je, da bi občina svetnikom nabavila prenosne računalnike
Jože Papež je povedal, da župan za vsak javni razpis posebej imenuje komisijo za odpiranje
in ocenjevanje ponudb, ter navedel sestavo komisije za konkreten primer.
Alojz Durn
 je vprašal kako potekajo dogovori z občino Ajdovščina glede urejanja odvodnjavanja
površinskih vod, zaradi česar prihaja do težav pri Poljšaku v Dupljah
 je vprašal, kaj je mišljeno z navedbo v gradivu, da se enkrat letno izvaja pregled
lokalnih cest
Župan Ivan Princes je povedal, da se bo z letošnjim letom začel izvajati pregled lokalnih cest,
na predlog komunale, v smislu ugotavljanja stanja cest, oziroma sanacij. Glede problematike
pri Poljšaku v Dupljah je bilo naročeno slikanje odvodnih cevi, katero bo pokazalo stanje teh
cevi.
Marijan Furlan
 je opozoril, da podjetje Castrum d.o.o. zamuja pri izdelavi naročene dokumentacije,
oziroma mu jo ne uspe izdelati do postavljenih rokov, kar pomeni zastoj pri realizaciji
projektov in posledično nejevolja in celo škoda. Predlagal je, da se na to temo skliče
sestanek z direktorjem podjetja.
 je povedal, da po ocenah krajanov postavljene grbine v Hraščah niso izdelane v
skladu s predpisi in bi jih bilo potrebno popraviti, oziroma podaljšati.
Župan Ivan Princes je povedal, da je g. Lemut to vprašanje že prejel in povedal, da so grbine
narejene v skladu s predpisi.
Darko Rosa
 je opozoril, da so stebri reflektorjev na igrišču v Podnanosu še vedno poškodovani,
zanima ga, če je kakšna možnost da se popravijo
 ponovno je opozoril na poškodovan jez na Močilniku v Podnanosu.
 vprašal je, kako je z urejanjem meliorizacijskih kanalov, koliko denarja se zbere v ta
namen in kdo z njim upravlja.
 povedal je, da se tudi na njega obrnili občani v zvezi s problematiko parkiranja
tovornih vozil pri Fami.
 opozoril je na več poškodb asfalta na območju KS Podnanos
Župan Ivan Princes je povedal, da so bili stebri reflektorjev poškodovani zaradi vandalizma.
Ker je igrišče v popoldanskih urah namenjeno tudi krajanom, naj za ureditev reflektorjev
poskrbi krajevna skupnost. Glede parkiranja tovornih vozil pri Fami potekajo dogovori s
podjetjem Fama o skupnem reševanju problematike.
Jože Papež je povedal, da je za urejanje meliorizacijskih kanov zadolžen koncesionar
Kmetijstvo Vipava iz Šempetra pri Gorici, katerega se bo zaprosilo za posredovanje
navedenih podatkov.
Bogdan Semenič
 je vprašal, če je predviden prostor, oziroma parkirišča za vozila izločena iz prometa
zaradi prepovedi prometa v primeru burje, predvsem tovorna vozila in kamp prikolice.
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Župan Ivan Princes je povedal, da bo ta problem ponovno predstavljen DARS- u in DRSC-ju.
Milena Ličen
 je v imenu Obrtne zbornice Ajdovščina predlagala, da se na spletni strani občine
objavlja tudi javna naročila male vrednosti, za katere zakonodaja ne zahteva javne
objave. Po mnenju zbornice občina omejuje konkurenco in ne ravna gospodarno, če
ne objavlja tudi manjših naročil. Predlagala je tudi, da se večja naročila razdelijo vsaj
na gradbeni, del strojne in elektro instalacije, da bi omogočili tudi manjšim izvajalcem
da sodelujejo pri izvedbi naročil.
 predlagala je, da se ob ureditvi obrtne cone V4 obvesti obrtno zbornico, katera bo
obvestila zainteresirane obrtnike, da se bodo združili v konzorcij z namenom nakupa
zemljišč. Na tak način bodo lahko zemljišče kupili tisti obrtniki, ki ga resnično
potrebujejo.
Jože Papež je povedal, da Zakon o javnih naročilih točno določa postopke izvedbe javnih
naročil. Razdelitev naročila na več delov pa je strogo prepovedana. Občina lahko na svoji
spletni strani objavi, da je v objavo na Portal javnih naročil posredovala določen javni razpis.
Župan Ivan Princes se je s predlogom glede obrtne cone strinjal in obrazložil načrte v zvezi z
bodočo obrtno cono.
Zora Stegovec Vidmar
 je vprašala, kako je z reklamacijo podpornega zidu na Erzelju
 opozorila je, da je potrebno glede na govorice, da se v okolici šole pojavljajo
preprodajalci drog – priseljenci v stanovanjski objekt Domina, začeti takoj ukrepati
Župan Ivan Princes je povedal, da je reklamacijo glede podpornega zidu zahteval g. Lemut,
ki tudi nadzira odpravo pomanjkljivosti.
Helena Kobal je povedala, da je bil na to temo že izveden sestanek s policijo. Na
stanovanjski sklad pa bo poslano protestno pismo.
Jurij Furlan je povedal, da so ga kot predstavnika občine v svetu zavoda, iz šole o tej
problematiki obvestili, ter da je stanje alarmantno. Ravnateljica je zaprosila za skupni
sestanek, da se začne problematika reševati.
Župan Ivan Princes je obrazložil problematiko v zvezi s stanovalci objekta Domina, ter
aktivnostmi, ki se v zvezi s tem izvajajo. Po razpravi je povedal, da bo v nekaj dneh na to
temo sklical Varnostni sosvet.
Peter Jež
 je vprašal, če je z OPN predvidena izgradnja nove cestne povezave na Gradišče
Župan Ivan Princes je povedal, da se bo uredila cesta na Gradišče skozi južno vojašnico, kar
je v načrtih predvideno.
Ivan Krušec
 je dal pobudo, da se na slapenskem mostu postavi signalizacija z ustreznimi
omejitvami, ker je most v resnično slabem stanju
Klemen Koren
 je opozoril na nedelujoče luči javne razsvetljave na Slapu
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Župan Ivan Princes je povedal, da je bila na Odboru za gospodarstvo dana pobuda, da
občina pristopi k zamenjavi dotrajanih luči javne razsvetljave s varčnimi in tipskimi lučmi.
Bogdan Godnič
 je povedal, da se na hribu Obelunc izvajajo zemeljska dela, zaradi katerih prihaja do
močnih tresljajev, ki ogrožajo cerkvico na vrhu hriba, pa tudi drugo. Potreben bi bil
ogled g. Lemuta, da se preveri, če se dela izvajajo pravilno.
Zora Stegovec Vidmar je opozorila, da so pred časom skozi vas Erzelj prevažali težko
mehanizacijo, zaradi česar je prišlo do poškodb vozišča. Zaradi takih primerov, bi bilo
potrebno omejiti prevoz težkih tovorov po lokalnih cestah, ker se na njih povzroča škoda.
Jožko Andlovic
 je vprašal, kdaj se bodo začela dela za obnovo stare ceste čez Rebrnice
 vprašal je, kdaj se namerava začeti z obnovo podružnične šole na Gočah
Jože Papež je povedal, da pred obnovo ceste potrebno urediti odvodnjavanje, za kar so
sredstva zagotovljena v državnem proračunu. V zvezi s tem je bilo že veliko sestankov,
vendar se stvari ne premaknejo zaradi posameznih lastnikov zemljišč v Podgriču, kateri
postavljajo nemogoče zahteve in s tem ovirajo, oz. onemogočajo ureditev odvodnjavanja.
Župan Ivan Princes je povedal, da se strinja, da je obnova šole na Gočah potrebna celovite
obnove, zato bo moral o tem sprejeti ustrezen sklep Občinski svet.
V nadaljevanju je potekala razprava glede obnove podružnične šole na Gočah.
K 6. TOČKI DNEVNEGA REDA
Sklep o imenovanju občasnih delovnih teles Občinskega sveta občine Vipava
(poročevalec: Jožko Andlovic)
a) Sklep o imenovanju Komisije za spremljanje gradnje hitre ceste Vipava – Razdrto
Občinski svet je brez razprave s glasovanjem 16 ZA (ob glasovanju 17 prisotnih)
IMENOVAL Komisijo za spremljanje gradnje hitre ceste Vipava – Razdrto v sestavi:
1. Marijan Furlan, Poreče 16, Podnanos - predsednik
2. Darko Rosa, Podnanos 43, Podnanos - član
3. Miloš Bizjak, Podgrič 2, Podnanos - član
4. Jože Potočnik, Podnanos 79, Podnanos - član
5. Bogdan Semenič, Podnanos 106, Podnanos - član

b) Sklep o imenovanju Komisije za spremljanje investicij
Občinski svet je brez razprave s glasovanjem 17 ZA (ob glasovanju 17 prisotnih)
IMENOVAL Komisijo za spremljanje investicij v sestavi:
1. Ivan Krušec, Podraga 82, Podnanos – predsednik
2. Alojz Durn, Vrhpolje 158, Vipava - član
3. Marko Česnik, Podraga 46 – član
4. Jurij Koritnik, Podnanos 91, Podnanos – član
5. Marko Rondič, Zemono 18, Vipava - član

c) Sklep o imenovanju Komisije za gospodarjenje z občinskimi nepremičninami
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Občinski svet je brez razprave s glasovanjem 17 ZA (ob glasovanju 17 prisotnih)
IMENOVAL Komisije za gospodarjenje z občinskimi nepremičninami v sestavi:
1. Milena Ličen, Gradnikove brigade 14, Vipava – predsednica
2. Sonja Lukin, Gregorčičeva 19, Vipava – članica
3. Ivan Pavlič, Slap 7b, Vipava - član

d) Sklep o imenovanju Odbora za turizem
Občinski svet je brez razprave s glasovanjem 17 ZA (ob glasovanju 17 prisotnih)
IMENOVAL Odbor za turizem v sestavi:
1. Anton Lavrenčič, Vrhpolje 1g, Vipava – predsednik
2. Jurij Babič, Trg Pavla Rušta 3, Vipava – član
3. Klemen Koren, Slap 91, Vipava – član
4. Jernej Mikuž, Kociančičeva 7, Vipava – član
5. Suzana Žvokelj Ferjančič, Lozice 31, Podnanos – članica
6. Stojan Vitežnik, Podbreg 36 b, Podnanos – član
7. Zora Stegovec Vidmar, Erzelj 34, Vipava – članica

K 7. TOČKI DNEVNEGA REDA
Sklep o imenovanju Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu občine Vipava
(poročevalec: Jožko Andlovic)
Jožko Andlovic je predstavil predlog kandidatov za člane sveta. Za predsednika sveta je
predviden predstavnik občinske uprave. Komisija za mandatna vprašanja, volitve in
imenovanja je predlagala za predsednika sveta tajnika občine, kateri pa se z imenovanjem ni
strinjal, zaradi pomanjkanja časa.
Jurij Furlan je povedal, da bi moral župan določiti predstavnika občinske uprave v svet.
Župan Ivan Princes je zaradi nepopolnega predloga za imenovanje članov Sveta za
preventivo in vzgojo v cestnem prometu občine Vipava umaknil točko z dnevnega reda z
obrazložitvijo, da bo do naslednje seje določil predstavnika občinske uprave.
K 8. TOČKI DNEVNEGA REDA
Sklep o imenovanju Sveta za varstvo uporabnikov javnih dobrin v občini Vipava
(poročevalec: Jožko Andlovic)
Občinski svet je brez razprave s glasovanjem 16 ZA (ob glasovanju 16 prisotnih)
IMENOVAL Svet za varstvo uporabnikov javnih dobrin v občini Vipava v sestavi:
1. Milan Poljšak, Zemono 9 a, Vipava
2. Dragica Vidrih, Lože 18 a, Vipava
3. Zdravko Bratož. Podgrič 15, Podnanos
4. Danilo Krečič, Vrhpolje 2 c, Vipava
5. Simon Žorž, Goče 5 a, Vipava.

K 9. TOČKI DNEVNEGA REDA
Informacija o trajanju mandatov predstavnikov ustanovitelja – Občine Vipava v svetih
zavodov in agencij (poročevalka: Helena Kobal)
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Helena Kobal je povedala, da so člani Komisije za mandatna vprašanja, volitve in
imenovanja podali predlog, da se pridobi podatke o predstavnikih ustanovitelja v svetih
zavodov in agencij, ter o trajanju njihovih mandatov.
Župan Ivan Princes je točko zaključil z ugotovitvijo, da se je Občinski svet seznanil z
informacijo.
K 10. TOČKI DNEVNEGA REDA
Sklep o imenovanju sodnika porotnika
Jožko Andlovic, predsednik Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, je
povedal, da se ja na ponovni poziv Okrožnega sodišča Nova Gorica prijavila sama še ena
kandidatka.
Občinski svet je brez razprave s glasovanjem 16 ZA (ob glasovanju 16 prisotnih)
IMENOVAL kandidatko za sodnico porotnico dr. Ana Ferjančič Batagelj, Slap 57,
Vipava.

K 11. TOČKI DNEVNEGA REDA
Soglasje za poseg na 1. kmetijska zemljišča – parc. št. 1381 k.o. Vrhpolje
Božidar Lavrenčič je podal obrazložitev predlaganega posega.
Občinski svet je brez razprave s glasovanjem 16 ZA (ob glasovanju 16 prisotnih) SPREJEL
sklep:
Občinski svet Občine Vipava soglaša z gradnjo stavbe za spravilo pridelkov na delu
parc. št. 1381 k.o. Vrhpolje. Pogoji za gradnjo, odmiki in priključitev na javno cesto se
določijo v skladu z občinskimi predpisi.

Predsedujoči je sejo zaključil ob 20.30 uri

Zapisnik pripravil
David Premrl

OBČINSKI SVET
Predsedujoči
ŽUPAN
mag. Ivan PRINCES
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