OBČINA VIPAVA
Občinski svet

PREDLOG!

Številka: 0321-1/2018-2
Datum: 7.2.2018
ZAPISNIK
3. izredne seje Občinskega sveta Občine Vipava,
ki je bila v ponedeljek, dne 22. januarja 2018 ob 17. uri v sejni sobi Občine Vipava,
Glavni trg 15, 5271 Vipava
Sejo je vodil mag. Ivan Princes župan Občine Vipava.
PRISOTNI, od 17 članov občinskega sveta – 16: BOGDAN GODNIČ, JURIJ KORITNIK,
NATAŠA URŠIČ PRAČEK, KLEMEN KOREN, MITJA LAVRENČIČ, BOGDAN SEMENIČ,
META PETRIČ, URBAN LUKIN, DARKO ROSA, MARKO NABERGOJ, ORJANA CURK,
MAGDA TERČELJ, JERNEJ MIKUŽ, mag. ANTON LAVRENČIČ, MITJA VOLK in JOŽKO
ANDLOVIC.
ODSOTNI: STOJAN VITEŽNIK (opr.)
OSTALI PRISOTNI:
- mag. IVAN PRINCES, župan
- JOŽE PAPEŽ, tajnik občine
- SILVANA VITEŽNIK, HELENA KOBAL in DAVID PREMRL – občinska uprava
- SIMON ŽORŽ - Krajevna skupnost Goče
- PREDSTAVNIKI MEDIJEV
- OBČANI
Župan Ivan Princes je po uvodnem pozdravu in ugotovitvi sklepčnosti, prisotnih 16 svetnikov
od 17, prebral naslednji dnevni red seje občinskega sveta:
Dnevni red:
1. Rebalans št. 1 proračuna Občine Vipava za leto 2018, skrajšani postopek (poročevalec:
Ivan Princes)

2. Sklep o spremembi št. 1 Sklepa o letnem načrtu ravnanja z nepremičnim in
premičnim premoženjem Občine Vipava za leto 2018, skrajšani postopek (poročevalec:
Ivan Princes)

K 1. TOČKI DNEVNEGA REDA
Rebalans št. 1 proračuna Občine Vipava za leto 2018, skrajšani postopek
Župan Ivan Princes je povedal, da sta bila na predlog rebalansa proračuna vložena dva
amandmaja in sicer prvi stranke SMC in drugi stranke N.Si. Na oba amandmaja je podal
pisno obrazložitev. Vprašal je, ali je kaj razprave na to obrazložitev.
Amandma št. 1, predlagatelja: Meta Petrič in Urban Lukin (SMC)
Predlagava, da se iz postavke
04009 Upravljanje z občinskim premoženjem – 420099 Nakup drugih zgradb in prostorov v
višini 175.000,00€
prerazporedi na postavke:
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14 Gospodarstvo – 14039002 Spodbujanje turizma in gostinstva – 14003 Turistične
prireditve – 402999 drugi operativni odhodki v višini 20.000,00€
20 Socialno varstvo – 2002 Varstvo otrok in družine – 20029001 Drugi programi v pomoč
družini – 20001 Pomoč staršem ob rojstvu otrok – 411103 Darilo ob rojstvu otroka v višini
4000,00€
18 Kultura, šport in nevladne organizacije – 1805 Šport in prostočasne aktivnosti - 18059001
Programi športa – 18010 Programi športa v višini 12.000,00€
18 Kultura, šport in nevladne organizacije – 1803 Programi v kulturi – 18039003 Ljubiteljska
kultura – 18002 Sofinanciranje kulturnih programov višini 12.000,00€
Za razliko v znesku 127.000,00 € predlagava, da Občina zmanjša svoje zadolževanje.
Obrazložitev:
Svetnika SMC sva že ob sprejemanju Proračuna za leto 2018 nasprotovala nakupu
nepremičnine (hiše na Gočah), predvsem zaradi višine sredstev, ki jih bo zahtevala
investicija. Ne glede na to, da se za nakup v tej fazi namenja zgolj 175.000,00 €, je celotna
investicija (po DIIP-u, december 2017) ocenjena na več kot 700.000,00 €. Ta sredstva pa bo
potrebno od nekje pridobiti, sicer nakup same hiše ni smiseln. Meniva, da je Občina primarno
dolžna poskrbeti za zadeve, ki zadevajo vse občane - torej socialo, gospodarstvo, kulturo,
šport, itd. Glede na to, da je bilo večkrat poudarjeno, da se občina za leto 2018 maksimalno
zadolžuje in da niti za izvajanje njenih primarnih nalog ni denarja, je jasno, da se v tem
trenutku ne more zavezati za tak projekt.
Amandma št. 2, predlagatelja Orjana Curk in Jernej Mikuž (N.Si)
Svetnika Svetniške skupine NSi predlagava, da se iz postavke
42 Investicijski odhodki – 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev – 4200 Nakup zgradb in
prostorov v višini 175.000 EUR
prerazporedi na
41 Tekoči transferi – 410 Subvencije v višini 175.000 EUR
Obrazložitev:
Svetnika Svetniške skupine NSi predlagava prerazporeditev sredstev, ki so v rebalansu
proračuna namenjena za nakup, obnovo in adaptacijo hiše na Gočah.
Ker nama ni vseeno za razvoj vasi Goče predlagava, da se omenjena sredstva prerazporedi
za subvencioniranje obnove stavb na Gočah in tako ohranja kulturno dediščino in vas Goče v
taki obliki kot je, kajti le taka je zanimiva in privlačna za razvoj turizma.
Porabi proračunskih sredstev na tovrsten način nasprotujeva, ker sva prepričana, da je
osnovni namen občine zagotavljanje osnovnih pogojev za kakovostno življenje občank in
občanov in omogočati pogoje za gospodarski razvoj občine in ne neposredno ukvarjanje s
podjetniško dejavnostjo. Moti naju tudi, ker prijet nakupa Hebetove hiše nima zagotovljenega
finančnega načrta pridobivanja sredstev za investicijo, ki bo presegla vrednost 800.000 €.
Zavedati se moramo, da je občina že v tem trenutku maksimalno zadolžena in da bo
potrebno dolg vrniti.
Seveda mora občina vlagati v razvoj turizma, toda ne na tak način. Zato predlagava Občinski
upravi, da v najkrajšem možnem času (največ enem mesecu) pripravi pravilnik o
subvencioniranju nakupa in obnove spomenikov lokalnega pomena in nepremičnin v
vplivnem območju spomenika lokalnega pomena. Na tak način bo imela občina tudi možnost
kandidirati na razpis celoviti razvoj podeželja in od tam iz državnega nivoja pridobiti dodatna
sredstva.
Zavedati se moramo, da so Goče edinstvena vas v Vipavski dolini, z bogato kulturno
dediščino in si ne smemo dovoliti, da bi jim oteževali razvoj, nasprotno svetniki imamo
možnost, da jim na tak način omogočimo, da bodo mladi ostali v vasi, da se bodo lažje
odločali za obnove obstoječih hiš saj jim bo občina v pomoč pri dodeljevanju nepovratnih
sredstev.
Razprava
Darko Rosa je povedal, da ima pripombe v zvezi z rebalansom proračuna.
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Župan Ivan Princes je povedal, da je v obrazložitvi navedeno, zakaj je bila sklicana seja
zaradi rebalansa.
Darko Rosa je povedal, da nekaterim ni bilo omogočeno, da bi lahko vložili amandma, ker se
je 8 ali 10 dni skrivalo pošto na občini.
Župan Ivan Princes je vprašal, kakšno pošto.
Darko Rosa je županu odgovoril, da če on ne ve, pa naj vpraša direktorja občinske uprave.
To bi bilo za disciplinsko komisijo. Mlade družine so podale nek predlog in to bi sedaj dali v
rebalans.
Župan je g. Roso ustavil in povedal, da je to za redni rebalans, ne pa izreden rebalans. To je
izreden rebalans, ki je vezan na rok 10 dni.
Darko Rosa je pripomnil, da politične stranke pa so lahko podale amandmaje. Lahko bi tudi
on vložil amandma.
Župan Ivan Princes je odgovoril, da so dale amandmaje na rebalans, ki ga je on pripravil.
Privatnih reči pa ne bo urejal.
Darko Rosa je povedal, da to ni nič privat. Pošta se je skrivala. Svetniki bi jo morali dobiti
domov po pošti naslednji dan. Ta je bila naslovljena na župana in na občinski svet.
Župan Ivan Princes je g. Roso opozoril, da je to privat. Prosi, da s tem neha. To je izredna
seja za nakup stavbe Goče št. 1a in za nobeno drugo stvar. Pošta se ni skrivala. Je na
njegovi mizi in bo prišla na vrsto ob redni seji. S tem so zaključili. To bo prišlo na redno sejo.
Darko Rosa je pripomnil, da bo povedal, tudi zakaj je bila pošta v predalu.
Župan Ivan Princes je g. Rosi povedal, da glede tega nima kaj govoriti, ker je bila pošta na
mizi. To bo uvrščeno na redno sejo. Predlagal je obravnavo amandmaja št. 1, ki ga je vložila
SMC.
Amandma št. 1
Župan Ivan Princes je povedal, da je bil na amandma podan njegov pisni odgovor. Vprašal
je, če je kaj razprave.
Urban Lukin je povedal, da bi v imenu SMC rad izpostavil nekaj stvari. Rečeno je bilo, da v
SMC-ju jemljejo Gočam, vendar to ni res. Kar je namenjeno KS Goče se ne je jemlje nič.
Jemlje se iz druge postavke. Z go. Petrič ne moreta mimo tega, da se v zadnjem letu
mandata zadolžujejo na tak način, da bodo naslednji sestavi občinskega sveta povzročili
nemalo sivih las. Po drugi strani pa skozi cel mandat »stojijo« nekatere postavke, za katere
menita, da bi v občini Vipava prispevale k dodatnemu razvoju in bi zaokrožile vse občane.
Zato je njuno mnenje, da ne odvzemata, ampak del tega zneska namenjata za spodbujanje
turizma in gostinstva, za turistične prireditve, socialno varstvo, programe športa in kulture.
Tako se sredstva porazdelijo med vse krajevne skupnosti in vse občane. Za razliko pa se
zmanjša zadolževanje občine.
Meta Petrič je povedala, da županovih odgovorov ne razume najbolj točno. Hkrati govori, da
ni denarja za kanalizacijo, na drugi strani pa se s tem projektom zavezujejo, da bodo zanj
plačali 900.000 eur. Znesek je skoraj 1 mio eur. Za kanalizacijo milijona ni, medtem, ko za to
pa je. Kako lahko sploh župan govori, da 15 ali 20 let ne bo kanalizacije na Gočah. Lahko, da
ne bo več sedel tam spredaj in bo tam nekdo drugi, ki bo na Goče pripeljal kanalizacijo.
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Toliko imajo za povedati, kam so prejšnji občinski sveti pripeljali s tem Lanthierijem in kakšno
»sranje« so imeli, sedaj pa delajo isto.
Župan Ivan Princes je pripomnil, da smo glede Lanthierija vsi ponosni na to.
Jernej Mikuž je župana opozoril, naj govori zase.
Meta Petrič je nadaljevala, da je z Lanthierijem veliko problemov in veliko nepravilnosti.
Sedaj tukaj sedijo z enakim projektom. Vsak zase se lahko vpraša, zakaj bo dvignil roko in
kaj bo dal občini za naslednjih deset ali dvajset let.
Župan Ivan Princes je ge. Petrič odgovoril, da glede na to, da jo smatra, da je »ta prava«, na
tako neumna vprašanja nima odgovorov. Brez investicije ni razvoja.
Meta Petrič je opozorila, da to ni investicija, ki bi mlade zadržala na Gočah. Mlade bo na
Gočah zadržala urejena infrastruktura, spodbude za obnovo hiš in kakšna druga pomoč. Kaj
bodo mlade družine živele v teh apartmajih?
Župan Ivan Princes je povedal, da infrastruktura na Gočah ni bila nikoli urejena. Verjetno niti
ne vedo, da so bili tam vodnjaki, ki imajo stalno vodo iz izvirov. Če gremo kopati, brez pravih
projektov, bo izginila voda iz Goč za vekomaj.
Meta Petrič je rekla, da če je tako, potem pa je potrebno dati ljudem drugačne pomoči in jih
drugače spodbujati. Turistična kmetija ne bo zadržala mladih na Gočah. Ta obrazložitev ne
zdrži.
Župan Ivan Princes je vprašal, ali je še kaj razprave.
Jernej Mikuž je povedal, da bi rad obrazložil svoj glas, glede na to, da se naprej glasuje o
predlogu SMC in šele potem o njihovem predlogu iz N.Si. Popolnoma se strinja z vsem, kar
je povedala ga. Petrič. Misli, da so bili v ta občinski svet izvoljeni mladi, prav z namenom, da
se kaj spremeni, oziroma, da se kaj naredi tudi zanje, ne pa za projekte, za katere niti
svetniki niso točno seznanjeni za kaj točno gre. Razpolagajo z veliki vsotami denarja. Ne
govorijo o 10.000 eur, kolikor bi jih potrebovali za novoletno okrasitev, kar zmeraj reče.
Govorijo o milijonskem projektu. Misli, da bi pri tem moral glasovati vsak po svoji vesti, ne pa
kot verjame in trdi, da je marsikomu v tej dvorani naročeno, oziroma ukazano, kako mora
glasovati. Zato proceduralno predlaga, da se glasuje tajno.
Župan Ivan Princes je odgovoril, da ne. Glasovanje je javno in tudi javno bo.
Orjana Curk in Jernej Mikuž sta župana opozorila, da morajo o tem glasovati. Ne more
župan reči kar ne.
Župan Ivan Princes je dal predlog g. Mikuža, da se glasuje tajno, na glasovanje.
Občinski svet je z glasovanjem 8 ZA 6 proti (ob glasovanju 16 prisotnih) SPREJEL naslednji
sklep:
Glasovanje se izvede s tajnim glasovanje.
Orjana Curk je pripomnila, da je škoda, da se seja ne snema, ker je bilo ob glasovanju dovolj
očitnih pogledov.
Jožko Andlovic je povedal, da vidi prisotnega tudi predsednika KS Goče, zato bi rad slišal
tudi kakšno njegovo mnenje. Zanima ga, kako vidijo to krajani Goč in KS Goče.
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Mitja Lavrenčič je povedal, da se je danes pogovarjal z več ljudmi, med njimi je bil tudi
predsednik KS Goče. Misli, da imata oba amandmaja celo pozitivne stvari, vendar sta zelo
vezana na konkretno odločitev KS Goče. Glede na to, da je na seji prisoten g. Simon Žorž,
predlaga, da pove svoje videnje na vse skupaj, ker bo to zagotovo vplivalo tudi na njegov
glas.
Simon Žorž, predsednik Krajevne skupnosti Goče je povedal, da bi rad pojasnil dve stvari.
Najprej glede špekulaciji, za tiste, ki so preverjali kdo je bil na seji sveta KS, je pripravljen
pisni odgovor.
Orjana Curk je vprašala, če ga lahko prekine na tej točki.
Župan Ivan Princes je rekel, naj g. Žorž pove do konca.
Orjana Curk je povedala, da je točno to vprašanje poslala občini. Občina je dolžna svetnikom
zagotoviti gradivo za nemoteno delo na seji. Tega ni dobila. Vprašala je, zakaj se danes
podpisujejo na listo prisotnosti na tej seji in ali lahko to raztrga.
Župan Ivan Princes je odgovoril, da zaradi njega lahko to raztrga.
Orjana Curk je ponovno vprašala, zakaj morajo podpisovati listo prisotnosti. Manjka pa tudi
zapisnik. Za to je prosila in niso dobili.
Župan Ivan Princes je go. Curk opozoril, da bodo končali, preden bo odgovor.
Simon Žorž je povedal, da zapisnik obstaja in so ga verjetno vsi dobili kot gradivo.
Orjana Curk je odgovorila, da ona zapisnika ni dobila. Niti liste prisotnosti.
Helena Kobal je pripomnila, da so dobili dopis KS Goče.
Simon Žorž je dodal, da so dobili dopis, ter seznam, kdo je bil prisoten na seji.
Darko Rosa je opozoril, da zapisnika seje sveta KS niso dobili.
Orjana Curk je povedala, da ne ve niti kdo je podpisnik na tem papirju, ki so ga prejeli, ter ta
ni naslovljen ne nanjo, ne na občino in niti na svetnike. To ni papir, ki bi bil vreden svojega
imena. Vprašala se je, zakaj se tukaj podpisujejo in dobivajo pisne odgovore.
Jernej Mikuž je dodal, da je to neverodostojen dokument.
Simon Žorž je go. Curk vprašal, če to njega sprašuje.
Orjana Curk je odgovorila, da sprašuje njega, kot predstavnika krajevne skupnosti.
Simon Žorž je odgovorila, da mora to vprašati župana, ne njega.
Orjana Curk je vprašala, ali je župan podpisnik tega dokumenta.
Simon Žorž je odgovoril, da je on podpisnik.
Orjana Curk je povedala, da ona tega ne ve, niti ne ve, kdo je.
Simon Žorž je povedal, da je to njihov dopis Občini Vipava. Njihovo mnenje.
Orjana Curk je povedala, da vidi, da je ta dopis namenjen KS Goče, ne pa Občini Vipava.
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Simon Žorž je pripomnil, da verjetno žig dokazuje drugače.
Župan Ivan Princes je povedal, da je vsebina prav druga. Naj g. Žorž pove svoje videnje in
svoje glasovanje, ki so ga imeli na svetu KS Goče. G. Žorža je prosil, da nadaljuje, ge. Curk
pa naj se ne vtika.
Simon Žorž se je zahvali za besedo in povedal, da so imeli par dni pred sestankom sveta KS
informativni sestanek z g. županom, na katerem jim je razložil kaj je njegovo videnje tega
projekta. Povedal jim je za kaj gre, kako gre, kakšne prednosti in slabosti vidi in tako naprej.
Magda Terčelj je pripomnila, da je super. Oni namreč niso dobili toliko informacij, kot so jih
dobili oni.
Župan Ivan Princes je pripomnil, da jih bodo dobili.
Simon Žorž je go. Terčelj vprašal, ali lahko nadaljuje, drugače se bo usedel.
Župan Ivan Princes je prosil naj mu dajo mir, da g Žorž lahko konča.
Simon Žorž je povedal, da so komaj na tem sestanku izvedeli kaj se dogaja in kakšno je
videnje. Na tem sestanku so dobili tudi informacijo, da bo občinski svet odločal o teh 70.000
eur, ki so bili prerazporejeni na drugi konto iz tega, ki je bil namenjen nakupu te stavbe. Stvar
je tudi v tem, po informacijah, ki jih imajo, da sta kanalizacija in vodovod ocenjena na
približno 1,2 mio eur. Glede na to, da je 70.000 eur, za njega je to velik denar, ne ve koliko je
to za svetnike, malo v primerjavi s 1,2 mio eur, so se strinjali, da se ta denar da rajši v nakup
stavbe.
Urban Lukin je povedal, da teh informacij ni slišal, zato bi se rad poučil o tej stvari. Zanima
ga, glede na to, da za to hišo dajejo 175.000 eur in bo ta projekt na koncu stal 900.000 ali
milijon eur, ali so dobili informacijo, kdo bo to upravljal.
Simon Žorž je odgovoril, da te informacije niso dobili.
Župan Ivan Princes je pripomnil, da kje je še to. Projekt bo trajal štiri, pet let. Dejstvo je to, da
če hočemo in želimo uveljaviti predkupno pravico, moramo imeti zagotovljena sredstva. Brez
lastništva ne moreš v razpise. Ti so pa trije. Prej je že vse razložil, na katere razpise bomo
šli. Za kanalizacijo pa zagotovo ni več nobenega razpisa. Konec je. To pomeni, da mora biti
1,2 mio eur občinskih sredstev.
Urban Lukin je vprašal, če bomo šli v razpis, ali imamo kakšno jasno vizijo. Če prebira
pogodbe o Lanthieriju, bi morali imeti to sejo v Lanthieriju. Tam bi moral biti TIC, tam bi
morali imeti veliko stvari, pa jih nimamo. To ga zanima in tudi bega. Da ne bomo na koncu
spet ostali brez in da ne bomo tekali kot mačka okrog vrele kaše.
Župan Ivan Princes je odgovoril, da ni potrebno da jih to bega. To je gospodarski razvoj Goč
in celotne občine.
Orjana Curk je g. Žorža vprašala, zakaj gre pri tej stvari. Rekel je, da jim je župan to pojasnil,
medtem, ko svetnikom ni.
Simon Žorž je povedal, da jim je župan pojasnil tisti dopis, ki so ga vsi dobili, DIIP.
Župan Ivan Princes je dodal, da so imeli vsi DIIP na mizi. Ge. Curk je rekel, da če ne zna
brati DIIP-a, potem pa naj ne sprašuje.
Orjana Curk je župana opozorila, da je ona pri besedi, zato naj jo pusti besedo.
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Župan Ivan Princes ji je odgovoril, da naj potem najprej bere DIIP.
Orjana Curk je povedala, da je g. Žorža vprašala, da ji on razloži, ker je on govoril o 70.000
eur. G. Žorža je vprašala, ali so šli s županom skozi DIIP ali so ga sami prebrali. Nekaj so
morali narediti pred glasovanjem in odločanjem.
Simon Žorž je odgovoril, da jim je župan predstavil idejo, ki je v DIIP-u, brez financiranja.
Orjana Curk je g. Žorža vprašala, če potem DIIP-a niso videli.
Simon Žorž je odgovoril, da kompletnega DIIP-a niso videli.
Orjana Curk je župana vprašala, če sliši odgovore. DIIP-a niso videli.
Župan Ivan Princes je odgovoril, da kako ga niso videli, če so ga imeli na mizi.
Orjana Curk je opozorila, naj se odločijo, ali so DIIP videli ali ga niso videli.
Simon Žorž je odgovoril, da so DIIP videli, vendar jim je župan predstavi v čem vidi
prihodnost tega projekta.
Orjana Curk je vprašala, v čem vidi župan prihodnost te stavbe.
Simon Žorž je odgovoril, da vidi prihodnost za razvoj vasi.
Orjana Curk je vprašala, kakšne razvoj vasi vidi. Sama prihaja s Slapa. Na Slapu imajo dve
turistični kmetiji. Ona od tega, razen kakšen avto več po cesti in uničenih bankin ob cesti o
katerih govorijo že dve leti, da se bodo popravile, pa se še ni zgodilo, nima nič. Mogoče ima
1 % vinarjev kakšen prihodek. Kakšnega bodo imeli na Gočah in kaj jim je župan predstavil.
Simon Žorž je povedal, da misli, da je na seji kot opazovalec in je povedal samo svoje
mnenje.
Orjana Curk je g. Žoržu povedala, da je on tukaj kot predsednik KS Goče in občinski svet se
odloča na podlagi njegovega mnenja.
Simon Žorž je povedal, da so njihovo mnenje napisali.
Župan Ivan Princes je dodal, da naj ne špekulirajo. G. Žorž je prišel povedati, kaj se je
dogajalo tam in na nobeno dodatno vprašanje ne bo več odgovarjal.
Bogdan Semenič je povedal, da so imeli že podobne probleme. Bilo je podobno, pa ni veljala
nobena beseda. Zanima ga, ali so bili krajani Goč vredni, da bi se sklical sestanek sveta KS,
da bi se jim povedalo da bodo ob 70.000 eur. Če se oni strinjajo s tem, je tudi on za, z
obema rokama. Osebno vsako stvar začne pri temeljih.
Bogdan Godnič je povedal, da je bil sklican svet KS.
Župan Ivan Princes je povedal, da je bil sklican svet KS, ter da gre vrednost iz 70.000 eur na
175.000 eur.
Orjana Curk je prosila za besedo in povedala, da upa, da jo ima in da ji je župan ne bo vzel.
Župan Ivan Princes je odgovoril, da jo ima, vendar ko bo šla mimo, je ne bo več imela.
Orjana Curk je g. Žoržu povedala, da govori o 70.000 eur in vprašala, ali se mu zdi, da se da
tisto hišo kupiti in obnoviti za 70.000 eur.
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Župan Ivan Princes je go. Curk vprašal, kaj spet špekulira. Govorijo o 175.000 eur in ne
70.000 eur.
Orjana Curk je županu povedala, da se je to župan z njimi pogovarjal. Če je to dopis, ki so ga
oni res poslali, da ne bo tako kot zadnjič, ko je bilo rečeno da N.Si zavira razvoj Goč, ker ni
hotela, da bi imeli na Gočah kanalizacijo in vodovod. Vodovod imajo še zmeraj iz azbestnih
ceveh, v katerih ni dovolj pritiska, da bi normalno stroji in druge stvari funkcionirale. To je bilo
jasno povedano. Iz tega dopisa tudi izhaja, da so se strinjali da nadaljnjih 15 ali 20 let ne bo
večjih investicij. Zanima jo, ali se županu investicija 800.000 eur zdi majhna. Želi odgovor.
Župan Ivan Princes je odgovoril, da je eno komunalna, drugo pa razvojna investicija.
Razvojna investicija je tista, ki bo prinašala razvoj in prihodke. Samo razvoj je tisti, ki pelje
pot naprej in nič drugega. Kanalizacije je sekundarnega pomena.
Orjana Curk je vprašala, ali lahko dobi odgovor, da ali ne. Občina je namreč ustanovljena
ravno za, po županovo, sekundarne naloge.
Župan Ivan Princes je odgovoril, da ni res. Ustanovljena je za razvoj in dobrobit.
Orjana Curk je pripomnila, da je občina ustanovljena za omogočanje razvoja, ne za razvoj in
za urejanje kanalizacije in vodovoda. Prosi, da si župan prebere, če še ni videl tega papirja.
Župan Ivan Princes je ge. Curk povedal, da lahko besede obrača kakor koli hoče. Ta papir je
videl že velikokrat in ve, da brez vlaganja v razvoj, tukaj misli na gospodarstvo, ne bo
razvoja. Zastonj je govoriti, da bomo kupovali copate za treking, da je to nek razvoj. Denar
lahko zapravimo tudi drugače. Lahko ga, vendar vztraja na predlogu rebalansa, da se usmeri
175.000 eur v Goče. Vprašal je, ali je še kakšno vprašanje.
Anton Lavrenčič je vprašal, kako je glasoval svet KS Goče.
Simon Žorž je odgovoril, da je svet KS glasoval večinoma za.
Darko Rosa, Orjana Curk in Marko Nabergoj so vprašali, koliko je večinoma za.
Jožko Andlovic je pripomnil, da saj je večina pomembna.
Simon Žorž je povedal, da imajo zapisnik prisotnih.
Marko Nabergoj je g. Žorža vprašala, kako so številčno glasovali, koliko jih je bilo za in koliko
prosti.
Simon Žorž je odgovoril, da tega ne bo povedal, vendar je bila večina za. Šest je bilo
prisotnih in večina je bila za.
Orjana Curk je opozorila, da iz dokumenta KS Goče je razvidno, da ni bilo šest prisotnih
Prosi, da so pri tem točni. Ne ve se niti to, koliko je bilo res prisotnih.
Simon Žorž je odgovoril, da je bila ena oseba prisotna dopisno. Go. Curk je vprašal, ali ima
zapisnik.
Orjana Curk je odgovorila, da ga nimajo. Zanj je prosila, vendar ga ni.
Simon Žorž je župana vprašal, zakaj ni dal svetnikom zapisnika prisotnosti, ki ga je zahteval.
Župan Ivan Princes je odgovoril, da ga svetniki imajo.
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Helena Kobal je dodala, da imajo mnenje KS. Nimajo pa takega formalnega zapisnika, kot ga
mi pišemo, iz katerega je razvidno kdo je kaj povedal, koliko jih je bilo za in podobno.
Anton Lavrenčič je vprašali, ali je zapisnik sploh veljaven.
Simon Žorž je odgovoril, da je veljaven.
Anton Lavrenčič je pripomnil, da če je tako, potem naj ne govorijo v prazno.
Jožko Andlovic je dodal, da je zapisnik podpisan in žigosan.
Orjana Curk je pripomnila, da je je ta dopis naslovljen sam sebi.
Darko Rosa je dodal, da ni nihče podpisan. Prisotnost se vedno podpiše. V Podnanosu se na
seji sveta KS vsi podpišejo.
Anton Lavrenčič je pripomnil, naj se spomnijo, koliko so se včasih podpisovali. V Vrhpolju se
ne podpisujejo.
Magda Terčelj je dodala, da niti predsednik KS ni podpisan.
Marko Nabergoj je povedal, da vsi vedo, da se povsod po KS zapisnikov ne vodi tako
natančno.
Simon Žorž se je g. Nabergoju zahvalil za podporo.
Marko Nabergoj je nadaljeval, da se človek ne more znebiti občutka, da je bilo to narejeno
»post festum«. Tega občutka se ne more znebiti, da gre tukaj za neko manipulacijo in
zlorabo z druge strani. To je samo njegov občutek. Trdi, da je lahko nakup tega tudi
priložnost, ki je izgubljena, če tega nakupa danes ne izvedejo. Sprašuje pa se, za koga je ta
priložnost. Je to res za vse vaščane Goč ali je to za kakšne posameznike, ki niti z Goč niso.
Če bodo tam tri delovna mesta, zaradi apartmajev, restavracije in protokola, bodo lahko dala
nekaj kruha za zaposlene. Lahko pa tudi ne. Za razvoj Goč lahko hodijo ljudje delati v
Sežano, Vipavo ali Ajdovščino. Ni pomembno. Če želimo, da bodo družine ostale na Gočah,
morajo imeti tam normalno življenje, dostop do hiše, če jo obnavljaš, parkirna mesta,
vodovod, kanalizacijo in druge stvari za normalno življenje. Tri delovna mesta ne bodo rešila
Goč.
Simon Žorž je g, Nabergoja opozoril, da to naj ne govori njemu, ampak županu.
Marko Nabergoj je povedal, da govori to njemu, županu in vsem svetnikom. Ne živi na
Gočah, vendar bo glasovala za Goče, zato bo glasoval za amandma.
Bogdan Godnič je povedal, da bi rad g. Nabergoju, kot kolegu, povedal samo eno stvar.
»Post festum« to ni bilo. Svet KS Goče z določenimi ljudmi, ki so poklicali župana in njega, je
bil sklican po tem,ko je je bila sklicana izredna seja.
Orjana Curk je opozorila, da to ni res.
Bogdan Godnič je povedal, da je lahko bilo to prej.
Orjana Curk je opozorila g. Godniča, da nas se sedaj odločijo.
Bogdan Godnič je povedal, da je bilo potem to prej sklicano. V soboto pa je imel svet KS
sam sejo. Na njej ni bil prisoten ne župan, ne on, ne nihče drugi. Na svetu KS so se baje
tako odločili, kot piše.
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Orjana Curk je g. Godniča opozorila, da potem niti on ne ve, ki je z Goč, kako so se odoločili.
Bogdan Godnič je povedal, da so se odločili, da podprejo nakup hiše. To ve, ker so mu tudi
povedali. Če lahko še doda. Nikoli, nikoli ni bilo na Gočah vse za, tako kot upa, da ni v
nobeni vasi. Tudi tokrat niso lahko vsi za, ali vsi proti. Večina je v tem trenutku za nakup
hiše.
Marko Nabergoj je povedal, da misli, da so enostavno malo zavedeni. Ne govorijo niti o
70.000 eur, niti o 170.000 eur, ampak govorijo o sredstvi blizu 1 mio eur. To bo iniciacija, ki
bo sprožila tako investicijo. Danes je samo začetek. Sedaj tehtajo 1 mio eur tukaj in tam.
Bogdan Godnič je opozoril, da to ni res in dodal, da danes govori samo o 175.000 eur in bo
glasoval za nakup hiše. Vse drugo, tako je bilo njemu predstavljeno, upa, da še komu od
svetnikov, bo šlo skozi razpise. Ne pa skozi občinski denar. Na prejšnji seji je zato tudi
povedal, da za kanalizacijo, kot je po projektih, ki jih je izdelal Projekt Nova Gorica, mora
sredstva zagotoviti občina sama. Kot vedo, so se z letom 2017 končali evropski programi.
Darko Rosa je povedal, da v dopisu iz Goč piše »nazadnje lahko občina stavbo tudi v
primeru neuspešnega sofinanciranja proda, s tem, da bi bila naša želja, da se ponovno
ponudi v odkup vaščanom«. Predlaga, da se sprejme obvezujoč sklep, da v kolikor ne bodo
uspeli na evropskih sredstvih, če bodo to izglasovali nakup hiše, da se ponudi hišo v odkup
Gočanom.
Helena Kobal je pojasnila, da kar kupi občina s predkupno pravico, mora potem oddati v
najem ali prodati za točno določene namene, to je infrastruktura, neprofitna stanovanja,
sociala in take zadeve. Tako, da do tega ne more kak občan. Nepremičnine ne moreš potem
odtujiti komur koli.
Darko Rosa je pripomnil, da potem kar pišejo Gočani so pobožne želje in je ta dopis brez
veze.
Meta Petrič je dodala, da je to pomembno predvsem zaradi uveljavljanja predkupne pravice.
Orjana Curk je povedala, da je N.Si vložila amandma, s katerim predlaga, da se sprejme
pravilnik o sofinanciranju obnov in gradnje na Gočah, oziroma v takih naseljih, katerega je
poslala tudi g. Žoržu.
Simon Žorž je pripomnil, da ga je dobil.
Orjana Curk je nadaljevala in županu povedala, da v teh primerih pa so razpisi. Tukaj župan
ne more reči, da ni razpisov.
Župan Ivan Princes je povedal, da je bil njegov odgovor, da se v 14 dneh ne da narediti
razpisa.
Orjana Curk je župana opozorila, da se da v tej občini v 14 dneh narediti zelo veliko, celo
sprejeti proračun in rebalans proračuna. Celo tako daleč se da iti, četudi je potrebno to
plačati. Meni, da bi morali Gočani tudi malo razmišljati. Malo se je poigrala s številkami, ker
mimo številk ne more, zato je ta znesek delila s 70 gospodinjstvi, kolikor jih je na Gočah in bi
vsako gospodinjstvo s predpostavko, da bi vlagalo zahtevek za subvencionirano gradnjo,
oziroma obnovo obstoječe stavbe, lahko dobilo dobrih 14.000 eur. To pa je denar, ki ni
namenjen za posameznika. O tem bi bilo za razmisliti.
Bogdan Semenič je povedal, da se pogovarjajo o denarju, sto tisočih eur, milijonu. Malo je
pogledal ponudbe nepremičnin. Stavba na morju, luksuzna vila se prodaja za 530.000 eur,
druga za 290.000 eur, vila grad za 790.000 eur. Tukaj pa ni problem 100 tisoč, 200 tisoč ali
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500 tisoč eur. To se mu zdi malo čudno. je pa prav, da se to naredi, kar koli je. Vse je
pravilno.
Župan Ivan Princes je povedal, da jim je že tolikokrat povedal, da je to program, projekt za
oživitev občine in Goč istočasno. Brez nekega posebnega prijema, ne morejo iti v nek
program resnega dela. Tako kot oni, je tudi sam dobival e-pošto, ki govori kontradiktorno
svetnikom. Zato bo dal amandma na glasovanje.
Bogdan Godnič je župana opozoril, da so zahtevali tajno glasovanje.
Jožko Andlovic je pripomnil, da je potrebno pripraviti glasovnice.
Helena Kobal je vprašala, ali so mislili tajno glasovati samo o amandmajih.
Meta Petrič je odgovorila, da o vsem.
Bogdan Godnič je opozoril, da kaj je sedaj s tem, to je treba jasno povedati. Oni so začeli z
amandmaji.
Jernej Mikuž je povedal, da glasujejo tajno o amandmajih.
Helena Kobal je dodala, da se bo pripravila glasovnica za glasovanje o amandmaju, ki ga je
vložila SMC in sicer, ali so za ali proti. Obkroži se eno ali drugo. Če bo slučajno amandma
izglasovan z večino opredeljenih glasov, več za kot proti, postane drugi amandma
brezpredmeten.
Bogdan Godič je pripomnil, da je to jasno.
Helena Kobal je nadaljevala, da če amandma ni izglasovan, se vidi, kaj se naredi z drugim.
Če bo potrebno se naredi še enkrat glasovnice.
Orjana Curk je pripomnila, da so rekli, da bo vse tajno.
Mitja Lavrenčič je povedal, da je g. Mikuž dal predlog, da se o amandmaju SMC glasuje
tajno.
Jernej Mikuž je povedal, da je dal predlog za tajno glasovanje.
Bogdan Godnič je pripomnil,da sedaj to ni v redu. da bo vse prav, sprašuje, ali ta predlog
velja za celo točko ali posamezno glasovanje. Potem je tako, da če je prvi amandma tajno
izglasovan, je drugi amandma brezpredmeten, temu sledi glasovanje za drugi amandma in
še rebalans.
Magda Terčelj je opozorila, da se o vsem glasuje tajno.
Župan Ivan Princes je odredil odmor, da se pripravi potrebno za tajno glasovanje.

(odmor, prisotnih 16/17)
Župan Ivan Princes je nadaljeval s sejo.
Helena Kobal je župana opozorila, da je potrebno imenovati komisijo. To lahko naredi kar
mandatna komisija. G. Premrl pa bo razdelil glasovnice za glasovanje o 1. amandmaju.
Glasovnice se odda v skrinjico na zadnji mizi.
11

Bogdan Godnič je opozoril, da je, če so bili prej toliko delikatni, bi morala sedaj komisija
najprej prešteti glasovnice.
Darko Rosa je pripomnil, da je to točno tako.
Marko Nabergoj je dodal, da jih je še potrebno oštevilčiti po vrstnem redu.
Bogdan Godnič je g. Nabergoja opozoril, da naj pove, da se šali. Če so že začeli s tem, mora
komisija prešteti glasovnice, napisati seznam svetnikov in vsak, ki dvigne glasovnico bi se
moral podpisati. Tako je to pravilno.
Meta Petrič je pripomnila, da tako kot prisotnost pri zapisniku sveta KS Goče.
Orjana Curk je dodala, da pri nas ni nič pravilno.
Nataša Uršič Praček je dodala, da glasovanje za mizo ni tajno.
Jožko Andlovic je pripomnil, da saj je tam »bungalov«.
Darko Rosa je g. Godniču povedal, da so v dvajsetih letih imeli večkrat tajno glasovanje, pa
niso nikoli podpisovali za glasovnice.
Bogdan Godnič je pripomnil, da je samo povedal, kako je pravilno.
Helena Kobal je pojasnila, da v poslovniku nič ne piše o podpisovanju ob prevzemu
glasovnic. Volitve vodi in ugotavlja izid glasovanja tričlanska komisija.
Mitja Lavrenčič je pripomnil, da je škoda, da se niso že pred tremi leti zmenili, da bo lahko ob
glasovanju vsakdo obrazložil svoj glas. tako bi bila ta stvar rešena.
Darko Rosa je povedal, da jih je 16, ker en svetnik manjka.
Marko Nabergoj je dodal, da se razdeli 16 glasovnic in bo rešeno.
Jožko Andlovic je pripomnil, da bi zato morali imeti sedaj volilni imenik.
David Premrl je povedal, da bo sedaj prišla volilna komisija, preštela glasovnice in jih
razdelila.
Darko Rosa je predlagal, da Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanje izpelje
volitve, dokler so še. Ko jih bodo zamenjali, ne bodo več.
(potek tajnega glasovanja o amandmaju št. 1)
Mitja Vovk, predsednik volilne komisije je povedal, da je bilo razdeljenih in oddanih 16
glasovnic. Veljavnih je bilo 15, od teh 8 za in 7 proti. To pomeni, da je amandma sprejet.
Občinski svet je s tajnim glasovanjem 8 ZA 7 proti (ob glasovanju 16 prisotnih) SPREJEL
naslednji sklep:
Sprejme se amandma št. 1.
Helena Kobal je povedala, da s tem amandma št. 2 postane brezpredmeten, zato pride na
vrsto glasovanje o rebalansu proračuna.

12

Župan Ivan Princes je povedal, je bil amandma izglasovan tako kot je bil, vendar predloga
rebalansa ne daje na glasovanje. Za Goče ostaja v proračunu 70.000 eur, ki bodo za kar koli
porabljeni. Vse ostalo pa odpade. To pomeni da je seja zaključena.
Orjana Curk in Meta Petrič sta opozorili, da ne more biti za kar koli.
Župan Ivan Princes je odgovoril, da se je tako odločil. Ker je rebalans škodljiv, ga ne daje na
glasovanje in zaključil sejo.
Orjana Curk je vprašala, ali to sedaj pomeni, da velja proračun in v njem 70.000 eur za
kanalizacijo na Gočah.
Župan Ivan Princes je odgovoril, da velja proračun, vendar ne za kanalizacijo, ampak za
namene, za kar bodo naredili.
Orjana Curk je opozorila, da je postavka in to jasno piše. Prosi, da naj zdaj ne mešajo malo
levo in desno.
Helena Kobal je pojasnila, da ostane v veljavi proračun, sprejet decembra.
Orjana Curk je dodala, da je tam jasno napisano, kam so sredstva namenjena.
Predsedujoči je sejo zaključil ob 18.00 uri.

Zapisnik pripravil
David Premrl

OBČINSKI SVET
Predsedujoči
ŽUPAN
mag. Ivan PRINCES

Priloga:
- poročilo o izidu tajnega glasovanja, s glasovnicami .

Zapisnik 3. izredne seje je bil potrjen na _______. redni seji Občinskega sveta, dne
________.
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