OB INA VIPAVA
OB INSKI SVET

SKRAJŠANI ZAPISNIK
4. izredne seje Ob inskega sveta, ki je bila v etrtek, 29. novembra 2007 ob 19.50 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. lani sveta so
brez razprave, z glasovanjem 17 ZA (ob glasovanju 17 prisotnih), potrdili predlagani
DNEVNI RED
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
K 1. TO KI DNEVNEGA REDA
Odlok o prora unu ob ine Vipava za leto 2008 – drugo branje
Župan Ivan Princes je ugotavljal, da je bil odlok v prvem branju sprejet. Pripombe so v fazi za
drugo branje upoštevane. Na glasovanje zato daje drugo branje Odloka o prora unu ob ine
Vipava za leto 2008.
lani sveta so brez razprave, z glasovanjem 17 ZA (ob glasovanju 17 prisotnih) sprejeli
Odlok o prora unu ob ine Vipava za leto 2008 – drugo branje.
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K 2. TO KI DNEVNEGA REDA
Odlok o obmo jih predkupne pravice Ob ine Vipava na nepremi ninah – drugo branje
Župan Ivan Princes je glede na to, da v prvem branju ni bilo pripomb na predlagani idlok,
predlagal glasovanje o odloku kot drugo branje.
lani sveta so z glasovanjem 17 ZA (ob glasovanju 17 prisotnih) sprejeli Odlok o obmo jih
predkupne pravice Ob ine Vipava na nepremi ninah – drugo branje
K 3. 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 – drugo branje
Župan Ivan Princes je glede na prvo branje in na razpravo o nagradah Nadzornega odbora, ki
se s sprejetim pravilnikom zmanjšujejo in niso v sorazmerju z zahtevanim delom predlagal, da
se višino dosedanjih nagrad za opravljen nadzor ohrani, ali celo dvigne.
Darko Rosa je kot glavni protiargument navajal, da Nadzorni odbor ni opravljal svoje
funkcije. Poudarjal je tudi, da je komisija razpravljala le o sejninah in ne o nagradah za
nadzor..
Tomaž Vr on je pojasnil, da NO ni deloval, ker so se lani usposabljali za delo nadzora. Prav
je, da se za opravljeno delo tudi njim prizna ustrezno pla ilo, ki se je s spremembo pravilnika
celo zmanjšalo.
Silvana Vitežnik je pojasnila, da ne gre za sejnine, ampak za nagrado za nadzor, ki se deli v
enakem znesku na vse pri nadzoru udeležene lane, zato pride do nizkih zneskov, ki niso
sorazmerni vloženemu delu.
Darko Rosa je želel, da župan in ob inska uprava podata predlog za uskladitev nagrade
Nadzornemu odboru za nadzor.
Silvana Vitežnik je predlagala enakovreden porast nagrad kot za ob inski svet, kar pomeni
- za manj zahteven nadzor, v višini 5,0% pla e župana,
- za zahtevnejši nadzor, v višini 6,25% pla e župana,
- za najzahtevnejši nadzor, v višini 8,4 pla e župana.
lani sveta so se strinjali, da se pravilnik spremeni v delu nagrad nadzornemu odboru in nato
z glasovanjem 14 ZA, 3 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
– drugo branje
K 4. TO KI DNEVNEGA REDA
Razno
Župan Ivan Princes je na vprašanje Bogdana Godni a o datumu naslednje seje, povedal, da bo
naslednja, 12. redna seja, sklicana za 20. december 2007.
Župan Ivan Princes je sejo zaklju il ob 20.uri.
Zapisnik pripravila
Vida Babi

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