OB INA VIPAVA
OB INSKI SVET
SKRAJŠANI ZAPISNIK
11. redne seje Ob inskega sveta, ki je bila v etrtek, 29. novembra 2007 ob 17. uri,
v prostorih Ob ine Vipava
Sejo je vodil mag. Ivan Princes, župan Ob ine Vipava.
PRISOTNI:
Od 17 lanov sveta – 17 lanov:
TOMAŽ VR ON, SONJA LUKIN, DANIJEL SKO AJ, BOGOSLAV TROŠT, TANJA
ŽORŽ, FRANC FERJAN I , IRENA DURN, PAVEL KRAPEŽ, DARKO ROSA,
PETER PRINCES, SONJA BOŽI PUDGAR, IVO URŠI , JURIJ FURLAN, BOGDAN
GODNI , KLEMEN KOREN, IVAN KRUŠEC, STOJAN VITEŽNIK
OSTALI PRISOTNI:
- IVAN PRINCES, župan
- JOŽE PAPEŽ, tajnik ob ine
- HELENA KOBAL, SILVANA VITEŽNIK, MAJDA SEVER, DAVID VIDRIH, VIDA
BABI -ob inska uprava
- predstavniki medijev
Župan Ivan Princes je po ugotovitvi sklep nosti podal predlog dnevnega reda. Na dnevni red so
bile predlagane naslednje spremembe in dopolnitve:
- predlog župana Ivana Princesa, da se kot 7. to ko obravnava Sklep o spremembi soglasja
za pove an obseg sredstev za pla e iz naslova delovne uspešnosti Lekarne Ajdovš ina –
sprejeto 17 ZA (ob glasovanju 17 prisotnih)
- in predlog, da se kot 8. to ko dnevnega reda obravnava Odlok o spremembi prora una
2007 – sprejeto 17 ZA (ob glasovanju 17 prisotnih)
- predlog Iva Urši a, da se pod 9. to ko obravnava Odlok o spremembah Odloka o
prostorskih ureditvenih pogojih v ob ini Vipava. Predlog je utemeljil s tem, da je ob prvi
obravnavi sprememb odloka pripravil amandmaje, ki niso bili sporni , zato bi bilo odlok
mogo e sprejeti. Še zlasti je sprejetje pomembno zaradi amandmaja o prepovedi gradnje
farm za rejo puranov.
- in pod 10. to ko Sklep o odobritvi gradnje dveh stanovanjskih hiš na kmetijskem
zemljiš u. Gre za gradnjo hiš za mlade družine na manj kvalitetnih kmetijskih zemljiš ih.
Župan je glede sprememb Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih poudaril, da je vsebina
strokovne narave in da bi moral predhodno o tem razpravljati Odbor za gospodarstvo. Glede
gradnje na kmetijskih zemljiš ih je povedal, da se je ob inski svet odlo il, da preneha s
prakso spreminjanja namenske rabe na tak na in. Zahteve po glasovanju o takih predlogih ga
kot župana prisilijo v nezakonito ravnanje.
Tomaž Vr on, predsednik Odbora za gospodarstvo se je strinjal, da bi moral spremembe
odloka o PUP najprej obravnavati odbor. Prav tako naj bi bila predmet obravnave odbora
predlagana 10. to ka.
Glede sprememb prostorskih aktov (ob inskega prostorskega na rta) so razpravljali tudi ostali
lani sveta in zahtevali, da se imenuje komisija, z urbanistom iz našega obmo ja, ki bo preverila
obstoje e stanje in pospešeno delala na pripravi ob inskega prostorskega na rta. V prora unu je
postavka za prostorske akte, zato naj se pripravi asovno dinamiko, kdaj bo ta akt sprejet.
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Ivo Urši je po zagotovilu, da bosta obe predlagani to ki obravnavani na odboru za
gospodarstvo in bosta uvrš eni na naslednjo sejo ob inskega sveta, umaknil predlog za
dopolnitev dnevnega reda.
Po razpravi so lani sveta z glasovanjem 17 ZA (ob glasovanju 17 prisotnih) sprejeli slede i
DNEVNI RED
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Potrditev zapisnika 9. in 10. redne seje Ob inskega sveta Ob ine Vipava
Poro ilo o izvajanju sklepov 9. in 10. redne seje Ob inskega sveta Ob ine Vipava
Odlok o prora unu ob ine Vipava za leto 2008 – prvo branje
Ugotovitveni sklep ter Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega
vzgojno izobraževalnega zavoda Glasbena šola Vinka Vodopivca Ajdovš ina – skrajšani
postopek
Odlok o obmo jih predkupne pravice Ob ine Vipava na nepremi ninah – prvo branje
Pravilnik o pla ah in drugih prejemkih ob inskih funkcionarjev, predsednikov in lanov
delovnih teles ob inskega sveta ter predsednikov in lanov drugih ob inskih organov v
Ob ini Vipava – prvo branje
Sklep o spremembi soglasja za pove an obseg sredstev za pla e iz naslova delovne
uspešnosti Lekarne Ajdovš ina
Odlok o spremembi Odloka o prora unu ob ine Vipava za leto 2007
Vprašanja in pobude svetnikov

K 1. TO KI DNEVNEGA REDA
Potrditev zapisnika 9. in 10. redne seje Ob inskega sveta Ob ine Vipava
Ivo Krušec je želel, da se zapisnik 10. redne seje v 1. to ki dnevnega reda »Presoja vplivov na
okolje ob izgradnji streliš a Mlake – informacija« dopolni s stališ em sveta, ki se ga pošlje
Ministrstvu za obrambo.
Po pojasnilu, da ob inski svet ob koncu to ke posebnega stališ a ni sprejel in o njem ni glasoval,
saj je bila to ka namenjena le informaciji, ob inski svet ni glasoval o tem, da se zapisnik
dopolni.
lani sveta so z glasovanjem 16 ZA (17 prisotnih) potrdili Zapisnik 9. redne seje in Zapisnik
10. redne seje.
K 2. TO KI DNEVNEGA REDA
Poro ilo o izvajanju sklepov 9. in 10. redne seje Ob inskega sveta Ob ine Vipava
Tajnik ob ine Jože Papež je podal poro ilo o izvršenih sklepih, na katerega ni bilo pripomb.
K 3. TO KI DNEVNEGA REDA
Odlok o prora unu ob ine Vipava za leto 2008 – prvo branje
Župan Ivan Princes je uvodoma povedal, da odbori na predlog prora una niso imeli pripomb.
Žal poslovnik ne dopuš a, da bi na seji združili obe obravnavi odloka, zato predlaga, da se v
primeru sprejema prvega branja skli e še ena seja, na kateri bi odlok sprejeli, e seveda lani
sveta ne bi bili proti.
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Helena Kobal je dodala, da poslovnik dopuš a združene obravnave le v primeru izrednih
razmer, ali ob manjših spremembah odloka. Za naslednjo sejo bi zato predložili spremembe
poslovnika, ki bi v primeru, da je odlok usklajen na eni seji, dopuš al njegov sprejem.
Silvana Vitežnik je nato podala obrazložitve prora una.
Po kon ani obrazložitvi je župan prosil za stališ e odborov.
Tomaž Vr on, predsednik Odbora za gospodarstvo, je povedal, da odbor ni imel bistvenih
pripomb. Sam je predlagal ve sredstev za športno infrastrukturo. Podpira tudi predlog Jurija
Furlana, da se ob ina prednostno usmeri v projekte, za katere v naslednjih letih razpisuje
sredstva Evropska skupnost. Na podlagi stališ odbora so se predsedniki odborov sre ali z
županom in se strinjali, da se na isti dan lahko pripravi dve seji in sprejme tudi drugo branje
odloka o prora unu.
Pavel Krapež, predsednik Odbora za finance, je povedal, da je odbor ugotavljal, da je v
prihodkih manjša izravnava države, saj so se pove ali prihodki ob ine iz dohodnine. Prihodke so
pove ala tudi sredstva, pridobljena na razpisu za komunalno opremljanje obrtnih con. Odbor je
presodil, da je prora un v skladu s tem, kar se je usklajevalo s predsedniki in se strinja, da se ga
sprejme v obeh branjih.
Bogdan Godni , predsednik Odbora za družbene zadeve, je povedal, da je prora un v redu
pripravljen, zato odbor podpira obe obravnavi. Pozitivno je, da se je župan sestal s predsedniki
krajevnih skupnosti, saj je to dobra pot za usklajevanje.
Župan je predlagal razpravo in vprašanja o prora unu in že sam na el problematiko kanalizacije
in istilne naprave v Podnanosu, za kar v prora unu ni zagotovljenih sredstev, bodo pa
zagotovljena s z rebalansom takoj, ko bodo zadeve bolj jasne.
Stojan Vitežnik je izpostavil gradnjo elektro kablovoda po ulicah starega dela Podnanosa in
nujnost po so asnem izvajanju kanalizacije. Za to morajo biti zagotovljeni projekti, tudi za hišne
priklju ke. V prora unu pa za ta namen sploh ni sredstev. Poudaril je, da bi morala biti sredstva
vsaj za namen projektiranja hišnih priklju kov.
Tomaž Vr on je pojasnil, da družba Projekt d.d. pripravlja projekte za kablovod, pri emer
upošteva projekte za kanalizacijo in se jim prilagaja do istilne naprave. Investicija kanalizacije
bi lahko tekla v ve fazah in ko za ne Elektro z izvedbo elektrovoda, bi morala ob ina za eti s
kanalizacijo in takoj zagotoviti sredstva z rebalansom. Predlagal je, da odbor za gospodarstvo
pregleda projekte in ugotovi, koliko ti tangirajo hišne priklju ke. Strinjal se je, da se zagotovi
sredstva za projekte hišnih priklju kov.
Darko Rosa je apeliral, da se zadeve usklajujejo s krajani in opozoril, da so v trasi elektrovoda
tudi greznice.
Ivo Krušec je pohvalil županovo sodelovanje s krajevnimi skupnostmi pri pripravi prora una.
Menil je, da so pri akovanja krajevnih skupnosti upoštevana, zato podpira prora un. Strinja se z
mnenjem odbora za gospodarstvo, da se je treba maksimalno angažirati pri pridobivanju sredstev
iz razpisov
Ivo Urši je v prora unu podal ve pripomb, na katere je podal odgovore župan:
- V prora unu pogreša namenska sredstva za gradnjo stanovanj za mlade družine. Ob ina
je dolžna namensko porabljati sredstva od najemnin in od prodaje stanovanj in
pove evati stanovanjski fond. Iz prora una izhaja, da župan za to nima posluha.
Na o itano nenamensko porabo stanovanjskih sredstev je bilo pojasnjeno, da gredo vsa sredstva
v vzdrževanje in obnovo stanovanj. Od prodaje stanovanj gre 30% v odškodninski sklad. Od
prodaje stanovanja v Vrhpolju je 60% dobila KS Vrhpolje namensko za vlaganje v svojo stavbo.
- Kljub obljubi župana, v prora unu niso pove ana sredstva za novorojen ke.
Podani so bili podatki, da se je pomo za novorojen ke v zadnjih treh letih pove ala bistveno
ve , kot je bila inflacija.
- Predlaga, da se omogo i brezpla na vklju itev v vrtec za predšolske otroke, saj analize
kažejo, da se otroci, ki ne obiskujejo vrtca, težje vklju ujejo v šolsko skupnost. Glede na
to, da ve ina staršev pade v 1. ali 2. pla ilni razred, strošek ne bi bil bistveno ve ji.
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Želel je, da župan poskrbi za oskrbo z vodo in elektriko za dve stanovanjski hiši v
Vipavi. Problem župan pozna, vendar ga pometa pod preprogo.
Župan je pojasnil, da naj bi bili lastniki finan no tudi sami soudeleženi pri investiciji, vendar k
temu niso pristopili.
- Zagotovi naj se sredstva za manjkajo plo nik na Vinarski ulici v Vipavi, na ulici
postavi »leže e policaje« (hitrostne ovire) in se dokon a cesto skozi južno vojašnico.
V južni vojašnici se bo že letos uredila zunanja ureditev s potjo na Gradiš e in Kocian i evo
ulico ter plo niki na Vinarski ulici.
- Zagotoviti je treba sredstva za zavijalni pas na križiš u za Podrago in Man e, saj je
križiš e izredno nevarno, še posebej pri tankovskih garažah.
- Sredstva bi morala biti zagotovljena tudi za avtobusno akalnico na manškem križiš u, ki
je edino postajališ e v ob ini brez akalnice.
Župan je menil, da je postajališ e zelo malo frekventno in da je v ob ini veliko investicij, ki so
bolj problemati ne.
- Iz južne vojašnice bi morali izseliti proizvodnjo, odkupiti zemljiš e in graditi tržna
stanovanja, ki bi investicijo povrnila. Ta lokacija je namre zaradi bližine vrtca, šole in
drugega, enkratna.
- Predlog za gradnjo varovanih stanovanj, ki bi ob ini prinesla velike zneske, e bi se
gradnje dovolj hitro lotila.
- Zagotovitev sredstev za preselitev puranjih farm in sanacijo degradiranih zemljiš za
stanovanjsko gradnjo.
Župan je menil, da se ob ina zadnje navedene problematike ne bo lotevala, ker je ne more
rešiti. Ne želi pa je ena iti s predlogom izselitve proizvodnje iz južne vojašnice, kjer so bile
podjetniku dane tudi druge možnosti. Razumeti mora, da bo moral nekega dne drugam.
Sonja Lukin je želela natan nejše obrazložitve o urejanju zemljiš in prometa v južni vojašnici
ter zaprtju Vinarske ceste. Na predvideno prodajo zemljiš , pridobljenih od Sklada kmetijskih
zemljiš in gozdov (ob škofijski gimnaziji), je opozorila, da bi morala biti za teh 4 ha zemljiš
pripravljena neka vizija in urbanisti ni na rt. Zanimala jo je tudi postavka za promocijo ob ine,
ki se ji je zdela prenizka.
Župan je povedal, da projekte za ureditev v južni vojašnici pripravlja Detajl d.o.o.. Kon na
faza ureditve gre do križiš a, kjer se gre na Gradiš e in po istem projektu v smeri Kocian i eve
in v smeri Gradiš e pravokotno. Ko bodo sredstva, bo ukinjena Vinarska cesta. Glede zemljiš
ob škofijski gimnaziji je povedal, da so v na rtu prodaje samo zato, da se lahko zapre prora un.
V zvezi s sredstvi za promocijo ob ine, je Silvana Vitežnik pojasnila, da je postavka ve ja. Z njo
se podpira uspešne športnike in društva, ki se udeležujejo tekmovanj in nastopov v tujini.
Tomaž Vr on je izrazil zadovoljstvo, ker so zagotovljena sredstva za asfaltiranje plo nikov na
Vinarski cesti. Njegovo bojazen, da do tega ne bo prišlo zaradi denacionalizacijskega postopka,
je župan ovrgel.
Franc Ferjan i je vprašal, ali je v prora unu na rtovan odkup zemljiš a za ekološki otok na
Zemonu. Silvana Vitežnik je povedala, da bo odkup vklju en.
Tanjo Žorž je zanimalo, zakaj javna razsvetljava na Lozicah in ureditev plo nika nista
vklju ena v prora un. Silvana Vitežnik je pojasnila, da je za vsako krajevno skupnost
namenjenih 4000 EUR za javno razsvetljavo.
Župan je zaklju il razpravo in predlagal glasovanje o prvem branju, z vklju enimi pripombami,
ki jih je podprl.
lani sveta so z glasovanjem 17 ZA (ob glasovanju 17 prisotnih) sprejeli Odlok o prora unu
ob ine Vipava za leto 2008 – prvo branje.

4

K 4. TO KI DNEVNEGA REDA
Ugotovitveni sklep ter Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega
vzgojno izobraževalnega zavoda Glasbena šola Vinka Vodopivca Ajdovš ina – skrajšani
postopek
Majda Sever je v obrazložiti povedala, da je ob inski svet v juliju sprejel besedilo sprememb
odloka o glasbeni šoli, v katerem je bilo dolo eno, da mora biti najmanj en predstavnik staršev v
Svetu zavoda glasbene šole iz ob ine Vipava. Ob ina Ajdovš ina se s tem ni strinjala. Po
usklajevanjih se je prišlo do dogovora, da je to eden izmed predstavnikov staršev.
Bogdan Godni , predsednik Odbora za družbene zadeve, je povedal, da se je po usklajevanju
prišlo do kompromisa, da je predstavnik izmed staršev eden in da je ta zagotovo. Ob ina sicer že
ima v Sveti zavoda predstavnika lokalne skupnosti.
Ivo Krušec je predlagal, da se v sklepu uskladi terminologijo v prvem in drugem odstavku 3.
lena, da je vsaj eden predstavnikov staršev »ob an iz obmo ja ob ine Vipava«
lani sveta so z glasovanjem 17 ZA (ob glasovanju 17 prisotnih) sprejeli Ugotovitveni sklep:
1. Svet ob ine Vipava je na seji dne 19.7.2007 sprejel Odlok o spremembah Odloka o
ustanovitvi javnega vzgojno izobraževalnega zavoda Glasben a pola Vinka Vodopivca
Ajdovš ina.
2. Tretji odstavek 1. lena dolo a,da je najmanj eden izmed predstavnikov staršev v svetu
zavoda ob an iz ob ine Vipava. Ta stavek se uskladi in se na novo glasi: »Eden izmed
predstavnikov staršev v svetu zavoda je ob an iz obmo ja ob ine Vipava«.
K 5. TO KI DNEVNEGA REDA
Odlok o obmo jih predkupne pravice Ob ine Vipava na nepremi ninah – prvo branje
Helena Kobal je v obrazložitvi povedala, da je odlok pripravljen na zahtevo ob inskega sveta.
Odlok ima le nekaj lenov in je primerljiv z odloki v drugih ob inah. Predkupna pravica ne velja
za kmetijska zemljiš a in ne za etažno lastnino.
Ivo Urši je menil, da je odlok kvalitetno pripravljen in je predlagal, da se ga sprejme po hitrem
postopku.
Helena Kobal je pojasnila, da Statut tega ne dopuš a.
lani sveta so z glasovanjem 17 ZA (ob glasovanju 17 prisotnih) sprejeli Odlok o obmo jih
predkupne pravice Ob ine Vipava na nepremi ninah – prvo branje
K 6. TO KI DNEVNEGA REDA
Pravilnik o pla ah in drugih prejemkih ob inskih funkcionarjev, predsednikov in lanov
delovnih teles ob inskega sveta ter predsednikov in lanov drugih ob inskih organov v
Ob ini Vipava – prvo branje
Župan Ivan Princes je uvodoma povedal, da so se sejnine lanov sveta doslej obra unavale glede
na pla o nepoklicnega župna, s spremembo pravilnika pa se bodo na osnovi pla e poklicnega
župana.
Darko Rosa, predsednik Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, je povedal, da
je komisija pravilnik obravnavala in predlaga njegov sprejem kot usklajen z ob insko upravo in
županom.
Ivo Urši je predlagal, da se v pravilniku opredeli tudi nagrado za predsednike in lane svetov
krajevnih skupnosti.
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Helena Kobal je pojasnila, da ti po zakonu niso funkcionarji. Povedala je še, da so v pravilniku
upoštevani predlogi predsednika odbora za družbene zadeve Bogdana Godni a in sicer, da do
sejnine ni upravi en lan sveta, ki je udeležen na seji nekega odbora brez vabila, upravi en pa je
do sejnine, e je prejel vabilo in predlog, da tudi za podžupane velja usklajevaje z rastjo pla .
Podžupani niso upravi eni do sejnin, ampak je vse njihovo delo zajeto v znesku, ki je dolo en
kot pla a podžupana.
lani sveta so z glasovanjem 16 ZA , 1 PROTI (ob glasovanju 17 prisotnih) sprejeli Pravilnik o
pla ah in drugih prejemkih ob inskih funkcionarjev, predsednikov in lanov delovnih teles
ob inskega sveta ter predsednikov in lanov drugih ob inskih organov v Ob ini Vipava –
prvo branje
Silvana Vitežnik je izpostavila nagrade Nadzornemu odboru, ki so se s spremembami
navedenega pravilnika znižale. Tu gre za delo nadzorovanja uporabnikov ob inskega prora una
in to delo ni primerljivo s sejnino ob inskega svetnika.
Darko Rosa je poudaril, da je komisija o tem razpravljala in da gre pri lanih ob inskega sveta
za 30 dni dela za teko i mesec. Nadzorni odbor pa naj se najprej ukvarja in dela za dobrobit
okolja in naj najprej nekaj pokaže, nato se bo odlo alo o ustreznosti nagrade.
K 7. TO KI DNEVNEGA REDA
Sklep o spremembi soglasja za pove an obseg sredstev za pla e iz naslova delovne
uspešnosti Lekarne Ajdovš ina
Župan Ivan Princes je predal besedo Bogdanu Godni u, predsedniku Odbora za družbene
zadeve. Ta je povedal, da je Lekarna ponovno zaprosila za povišanje delovne uspešnosti za 26%.
Izpolnila je vse pogoje, ki sta jih dali ob ini ustanoviteljici in v ob inski prora un odvedla del
dobi ka. Glede na te ugotovitve se predlaga, da se jim delovna uspešnost odobri iz prvotnih
16% na 26%.
Župan Ivan Princes je dodal, da je to edini javni zavod, ki ob ini daje sredstva. Odzvali so se na
zahteve in moralna dolžnost ob ine je, da jim prizna delovno uspešnost v zaprošeni višini. Z
vklju eno delovno uspešnostjo namre šele pridobijo normalno pla o. Enak sklep bo sprejela
tudi Ob ina Ajdovš ina.
lani sveta so z glasovanjem 17 ZA (ob glasovanju 17 prisotnih) sprejeli Sklep o spremembi
soglasja za pove an obseg sredstev za pla e iz naslova delovne uspešnosti Lekarne
Ajdovš ina z vsebino:
1. Spremeni se 1. to ka soglasja, ki ga je svet ob ine Vipava sprejel na 9. redni seji, dne
13.9.2007 in se na novo glasi: »Lekarni Ajdovš ina se izdaja soglasje za pove ano delovno
uspešnost v letu 2007, ki jo lahko izpla uje najve v višini 26 % mese ne mase pla , dolo ene
skladno s 3. lenom in 1. odstavkom 18. lena Zakona razmerjih pla v javnih zavodih, državnih
organih in organih lokalnih skupnosti in kolektivno pogodbo. Izpla ana sredstva za pove ano
delovno uspešnost ne smejo presegati razpoložljivih sredstev, ugotovljenih skladno s 4., 5. in 6.
lenom Odloka o enotnih izhodiš ih za pridobitev soglasja k pove ani delovni uspešnosti v
javnih zavodih.«
2. Ostale to ke sprejetega soglasja ostanejo v nespremenjenem besedilu.
K 8. TO KI DNEVNEGA REDA
Odlok o spremembi Odloka o prora unu ob ine Vipava za leto 2007
Župan Ivan Princes in Silvana Vitežnik sta pojasnila, da gre za prerazporeditev sredstev, za kar
je sicer pooblaš en župan. Ker pa gre za 209 tiso EUR, ki se prerazporejajo iz postavke turizma
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na izobraževanje, je potreben rebalans. Uradna objava ni potrebna, saj gre v obeh primerih za
investicijske odhodke. To so sredstva za kamp Gradiška Tura, ki se prerazporejajo za zunanje
ureditve vrtca, kar je mogo e šteti kot obmo je turizma. Odbor za gospodarstvo in Odbor za
družbene zadeve nista bila proti razporeditvi.
Ivo Urši je za kamp Gradiška Tura menil, da bi bila primernejša lokacija zanj obmo je sedanje
betonarne. Lažje bi uredili avtokamp in se izognili prometu ez Gradiš e, saj ta ljudi moti. S
sedaj predvideno lokacijo se prese e cel kup vitalnih poti, lokacija pa je tudi utesnjena, zato
predlaga razmislek o svoji pobudi.
Župan Ivan Princes se je strinjal z ureditvijo obvoznice, eprav razvoj podeželja predvideva, da
se turizem imbolj približuje vasi. Poudaril pa je, da se bo kamp gradil v skladu z gradbenim
dovoljenjem.
lani sveta so z glasovanjem 17 ZA (ob glasovanju 17 prisotnih) sprejeli Odlok o spremembi
odloka o prora unu ob ine Vipava za leto 2007.
K 9. TO KI DNEVNEGA REDA
Vprašanja in pobude svetnikov
Bogoslav Trošt:
- V medijih je zasledil novice o lo itvi enote vrtca Vipava od otroškega vrtca Ajdovš ina.
Zanimalo ga je, ali je v teku ustanovitev Otroškega vrtca Vipava.
Župan je pojasnil, da bo z novo zakonodajo na podro ju vzgoje in izobraževanje, skupni vrtec
ustrezal normativom, zato potrebe po lo itvi ni. Ostati v skupnem vrtcu je tudi ekonomsko in
kadrovsko bolj racionalno. Ob ina Vipava je soustanovitelj Otroškega vrtca Ajdovš ina in
Ob ina Ajdovš ina o delitvi ne more odlo iti sama.
Sonja Lukin:
- Seznanjena je z vlogo za koncesijo v zobozdravstvu in meni, da bi moral o tem
razpravljati tudi ob inski svet, saj je odlo itev lahko vezana tudi na sam obstoj dejavnosti
zdravstva v Vipavi. O tem bi morali dati svoje mnenje tako vodstvo Zdravstvenega doma,
kot župan in ob inska uprava, ob inski svet pa bi moral biti seznanjen s tako pomembno
odlo itvijo.
Bogdan Godni je pojasnil, da je odlo itev v pristojnosti župana in ob inske uprave, ki je že
sklicala sestanek z direktorico zavoda in obema vlagateljicama vloge za koncesijo.
Župan je povedal, da je po zaklju enih pogovorih ve argumentov proti kot za koncesijo.
Bistveno je, da so ob anom zagotovljene usluge im bližje in na enostaven na in, navsezadnje pa
je prisotnost zdravstvene postaje v ob ini tudi zakonski pogoj za ustanovitev ob ine.
Ivo Krušec je menil, da o tem vprašanju mora izre i tudi ob inski svet, saj gre za strateško
vprašanje ob ine in župan je o tej zadevi modro razmišljal.
Danijel Sko aj:
- Izpostavil je problem pridobitve internetnih priklju kov v naseljih Duplje in Vrhpolje. Menil je,
da bi k reševanju problematike, tako kot za priklju ke za nove hiše Ob Beli, pripomogel tudi
pritisk ob ine na Telekom d.d., da vklju i naselji v svoje investicijske programe.
- Ob predvideni širitvi ceste za Vrhpolje je opozoril na problem pešcev in vprašal, ali se bo
uredilo tudi razmejitveno rto za podro je pešcev. Predlagal je, da s ena eni strani ceste pusti
širši pas.
Župan je pojasnil, da je namen širitve ureditev dvopasovnega cestiš a z lo ilno rto. Ali bo
mogo e urediti še cono za pešce, se bo videlo ob urejanju in glede na odziv lastnikov zasebnih
zemljiš . Uredilo se bo muldo in za asno odvodnjavanje na polja. V dveh letih bo izveden
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preplastitev in ustrezno odvodnjavanje v hudournik Bela. Na pobudo Irene Durn, da bi ob cesti
naredili pešpot, je menil, da bosta naselji v obdobju desetih let združeni in bo pešpot obvezna.
Franc Ferjan i :
- Predlagal je, da se za naslednjo sejo pripravi seznanitev ob inskega sveta z na rtovano
prometno ureditvijo v južni vojašnici.
- Prosil je, da se ob asfaltiranju okolice novega vrtca poskrbi tudi za sanacijo po požaru
uni enega dela asfalta na šolskem igriš u.
- Razmišljal je o podpori ob ine skupini mladih, ki se je dogovorila za uporabo telovadnice
v ve ernih urah, ko lu i na zunanjem igriš u ugasnejo. Ker so to v glavnem dijaki in celo
osnovnošolci, je problem najemnina in ustrezno vodstvo.
Župan je poudaril, da je bil v preteklosti dovzeten do takih pobud in je ob ina pomagala celo
urediti prostore za mladino v objektih v južni vojašnici, vendar se stvari niso razvile v dobro.
Mladi imajo možnost, da se priklju ijo množici društev in tako organizirano pridejo do
telovadnice..
Pavel Krapež:
- Zanimalo ga je, ali preplastitev ceste skozi drevored pomeni celotno ureditev pešpoti
skozi Vipavo.
Župan je povedal, da je bila preplastitev dolžnost DRSC-ja. Ureditev pešpoti pa bo povezana z
ureditvijo krožiš a.
Darko Rosa:
- Župana je opomnil na upoštevanje zahteve ob inskega sveta, da se imenuje komisija za
pripravo ob inskega prostorskega na rta.
- Zahteval je, da si inšpektor za ceste ogleda situacijo in reši problem nepreglednosti
priklju ka na regionalno cesto pri šoli v Podnanosu, za kar je kriva previsoka živa meja.
Zaradi zagotovitve varnosti se jo po potrebi tudi nadomesti s kovinsko ograjo.
Franc Ferjan i je povedal, da je bila že porezana in sledi lahko samo še to, da se jo odstrani.
Župan je obljubil, da si bo zadevo ogledal ob inski inšpektor za ceste.
Peter Princes:
- Zanimalo ga je, zakaj niso postavljene smerokazne in ozna itvene table obrtnih con,
predvsem za obmo je ob Mlekarni, kjer je veliko novih dejavnosti.
Župan je povedal, da je z ukrepanjem po zakonu prišlo do problema z obstoje imi tablami, za
table za nove cone pa ob ina ni dobila pobude.
Simon Rodman:
- Glede na to, da je velik del ob ine na ravninskem delu, ga je zanimalo, ali se razmišlja ob
cestah tudi o plo niku oziroma obmo ju za kolesarje (npr. ob cesti na Zemono). O tem bi
morali razmišljati že pri odkupu zemljiš .
Predlagal je ureditev prehoda za pešce ob Fami.
Župan je povedal, da bodo nekatere stvari morale v prostorske plane zaradi odkupovanja
zemljiš . Ob ina brez prispevkov krajanov vseh stvari ne bo mogla realizirati. Glede prehoda za
pešce ob Fami je povedal, da bo problem rešen z ureditvijo krožiš a.
Ivo Urši je kot primer dobre prakse pešpoti in kolesarskih poti navedel ob ino Moravske
Toplice.
Ivo Urši :
- Kot primer dobre prakse urejanja pešpoti in kolesarskih poti je navedel ob ino Moravske
Toplice. Menil je, da bi morali v to vložiti turisti ni denar in pobude vklju iti pri pripravi
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ob inskega prostorskega na rta, kar bi dalo ob ini pravico uveljavljanja predkupne
pravice in morebitne razlastitve.
- Povedal je, da zakon o lokalni samoupravi dolo a prenos nalog na krajevne skupnosti,
kar pa mora ob ina podrobneje opredeliti s svojim odlokom. Predlagal je, da s eta odlok
pripravi in z njim uredi ter regulira delovanje krajevnih skupnosti.
Župan je povedal, da je ob ina s krajevnimi skupnostmi dogovorjena, kaj kdo vodi. V nekaterih
primerih je bolje in bolj racionalno, da zadeve pelje krajevna skupnost, ker je motivacija ve ja.
Vprašanje pa je, do kdaj bodo KS obstajale kot pravne osebe. Zato odloka ne bi pripravljali, še
naprej pa bo potekalo sodelovanje.
- Naloga ob inskega sveta je, da odlo a o izvajanju gospodarskih javnih služb. S 1.
januarjem 2008 Komunalno stanovanjska družba ne bo ve imela koncesije. Predlaga, da ob ina
uvede režijski obrat in sama prevzame vodovode in pobiranje odpadkov. Analize kažejo, da bi s
tem znižala stroške in voda bi se pocenila.
Bogdan Godni :
- Predstavil je problem ceste v Pore ah, ki drsi proti potoku, je nevarna in zaradi tega je že
prišlo do nesre e. Do rešitve problema in gradnje podpornega zidu, se predlaga vsaj
postavitev dveh opozorilnih tabel. Zadeve si je že ogledal ob inski inšpektor za ceste.
Župan je obljubil, da se bo ukrepalo v skladu z ugotovitvami inšpektorja, dodal pa je tudi, da so
dane na Agencijo za varstvo okolja pobude za ureditev podpornega zidu na brežini potoka.
Jurij Furlan:
- Izpostavil je dejstvo, da je v fazi sprejemanja prora un, ki je v dobršni meri namenjen
turizmu, ob ina pa nima rešenega osnovnega problema – kdo bo vodil promocijo in
izvajanje turizma. Vprašanje je, ali je dolgotrajno v.d. direktorstvo sploh v skladu
zakonodajo, vsekakor pa trpi delo na tem podro ju zaradi takega stanja. e nekdo že dela
te zadeve, naj se mu da pooblastila in naj jih zakonito vodi.
Župan je ugotavljal, da je pobuda nakazala nekaj, kar se bo moralo zgoditi in nekdo bo moral
prevzeti vodenje.
Klemen Koren:
- Zanimalo ga je, ali se dela na že dani pobudi za postavitev turisti nih tabel, ki bi
ozna evale naravne in kulturne znamenitosti v ob ini.
- Vprašal je, kaj je z dovoljenjem za postavitev turisti ne table na Slapu.
Župan je povedal, da bo tabla postavljena na za etku slapa in ne pri spomeniku, kot je bilo
predlagano.
- Želel je vedeti, v kakšni fazi so zadeve glede gradnje kanalizacije in istilne naprave na
Slapu.
Župan je pojasnil, da so projekti v zaklju ni fazi. Glede same kanalizacije je treba v prvi fazi
rešiti Vipavo in razširiti istilno napravo. Potem nujno sledi Podnanos, za katerega se aka
razpis. Šele po tem se lahko lotevamo kanalizacije v drugih naseljih. Projektov nima smisla
delati na zalogo,saj preden pridemo do ustreznega razpisa lahko že propadejo.
- Predlagal je, da se na Slapu, na križiš u odcep za Dolenje, zaradi zagotovitve
Preglednosti, postavi cestno ogledalo.
Ivo Krušec:
- Svet Krajevne skupnosti Podraga je razpravljal o TV signalu, saj razen nacionalke v
Podragi ni mogo e videti nobenega drugega kanal. Predlaga, da se iš e satelitska rešitev
ali kakšna druga varianta.
Župan je predlagal, da se prou i signal na novem mobitelovem pretvorniku na Go ah. Pri tem je
povedal, da strokovnjaki napovedujejo, da se bo v dveh letih popolnoma spremenila tehnologija
prenosa.
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Stojan Vitežnik:
- V zvezi s problematiko televizijskih signalov v Podragi je pritrdil županu, da se v celoti
spreminja frekven no obmo je in bo vzpostavljen digitalni signal. Do takrat poteka vzporedno
analogni in digitalni signal, potem bo samo digitalni, ki mu obstoje a tehnika ne bo ustrezna.
Sicer pa je ponudnikov ve , možnosti pa so odvisne od mesta centrale.
- V zvezi s problemom drsenja ceste v Pore ah,je pojasnil, da mora biti rešitev dolgoro na, kar
pomeni odkup zemljiš a in umik ceste stan od potoka. O tem so že potekali dogovori. Tu je
problemati no tudi vzdrževanje struge potoka in brežin s strani izbranih upravljalcev ministrstva
za okolje in prostor.
- Opozoril je na slabo odvodnjavanje in zaraš anje podpornih zidov ob cesti na Nanos, ki od
asfaltiranja dalje ni bila ve vzdrževana.
Opozorilu in predlogu za vzdrževanje se je pridružil tudi Darko Rosa, ki je menil, da je as, ko je
cesta zaprta , pravi za izvedbo vzdrževalnih del (vsaj iš enje muld).
Po kon anih vprašanjih in pobudah je župan Ivan Princes sejo zaklju il ob 19.30 uri.
Nato je, kot je povedal med 11. redno sejo, sklical za 19.45 uro še 4. izredno sejo z naslednjim
DNEVNIM REDOM:
1. Odlok o prora unu ob ine Vipava za leto 2008 – drugo branje
2. Odlok o obmo jih predkupne pravice Ob ine Vipava na nepremi ninah – drugo branje
3. Pravilnik o pla ah in drugih prejemkih ob inskih funkcionarjev, predsednikov in lanov
delovnih teles ob inskega sveta ter predsednikov in lanov drugih ob inskih organov v Ob ini
Vipava – drugo branje
4. Razno

Zapisnik pripravila
Vida Babi

OB INSKI SVET
Predsedujo i – župan
mag. Ivan Princes, l.r.
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