OBČINA VIPAVA
Občinski svet

PREDLOG!

Številka: 0321-4/2018-2
Datum: 21.6.2018

ZAPISNIK
30. redne seje Občinskega sveta Občine Vipava,
ki je bila v četrtek, 7. junija 2018 ob 17. uri, v sejni sobi Občine Vipava,
Glavni trg 15, Vipava

Sejo je vodil mag. Ivan Princes, župan Občine Vipava.
PRISOTNI, od 17 članov občinskega sveta – 15: BOGDAN GODNIČ, JURIJ KORITNIK,
NATAŠA URŠIČ PRAČEK (ob 17.05), KLEMEN KOREN (ob 17.10), MITJA LAVRENČIČ,
BOGDAN SEMENIČ, META PETRIČ, URBAN LUKIN, MARKO NABERGOJ, ORJANA
CURK, MAGDA TERČELJ, JERNEJ MIKUŽ (do 19.40), mag. ANTON LAVRENČIČ, MITJA
VOLK in JOŽKO ANDLOVIC (do 19.00)
ODSOTNI: DARKO ROSA (opr.) in STOJAN VITEŽNIK (opr.)
OSTALI PRISOTNI:
- mag. IVAN PRINCES, župan
- JOŽE PAPEŽ, tajnik občine
- SILVANA VITEŽNIK, BOŽIDAR LAVRENČIČ, HELENA KOBAL, MAJDA SEVER in
DAVID PREMRL - občinska uprava
- MOJCA PEV - Osnovna šola Draga Bajca Vipava
- ROBERT LIKAR - Ni-Bo podjetniško svetovanje Robert Likar s.p., Ajdovščina
- ga. KRISTINA VALIČ - Medobčinsko društvo prijateljev mladine Ajdovščina
- PREDSTAVNIKI MEDIJEV
Župan Ivan Princes je po uvodnem pozdravu in ugotovitvi sklepčnosti, prisotnih 13 svetnikov
od 17, predlagal naslednji dnevni red seje občinskega sveta:
Predlagani dnevni red:
1. Potrditev zapisnika 29. redne seje
2. Poročilo o izvajanju sklepov 29. redne seje Občinskega sveta Občine Vipava, ter
odgovori na vprašanja in pobude svetnikov (poročevalec: Jože Papež)
3. Soglasje k sistemizaciji delovnih mest v Osnovni šoli Draga Bajca Vipava za šolsko
leto 2018/2019 (poročevalka: Mojca Pev)
4. Slikanje starega gradu (poročevalec: Ivan Princes)
5. Informacija o Letnem poročilu Komunalno stanovanjske družbe Ajdovščina za leto
2017 (poročevalec: Egon Stopar)
6. Vprašanja in pobude svetnikov
7. Odlok o turistični taksi v Občini Vipava, skrajšani postopek (poročevalka: Helena Kobal)
8. Sklep o oceni izvajanja Občinskega programa varnosti v občini Vipava za leto
2017(poročevalec: Ivan Princes)
9. Sklep o imenovanju predstavnika Občine Vipava v Svet Lavričeve knjižnice
Ajdovščina (poročevalec: Mitja Volk)
10. Sklep o imenovanju člana v Odbor za gospodarstvo (poročevalec: Mitja Volk)
11. Sklep o podelitvi priznanj Občine Vipava za leto 2018 (poročevalec: Mitja Volk)
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12. Sklep o menjavi zemljišč v k.o. 2378 Vrhpolje (poročevalka: Helena Kobal)
13. Sklep o menjavi zemljišč v k.o. 2400 Slap (poročevalka: Helena Kobal)
14. Sklep o prodaji deležev parcel v k.o. 2407 Lozice, k.o. 2404 Podraga, k.o. 2406
Nanos in k.o. 2405 Podnanos (poročevalka: Helena Kobal)
15. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra parc. št. 2014/2 k.o. 2378 Vrhpolje (poročevalka:
Helena Kobal)

Spremembe in dopolnitve dnevnega reda:
Župan Ivan Princes je predlagal spremembo vrstnega reda točk dnevnega reda ter
dopolnitev dnevnega reda s 3 dodatnimi točkami in sicer:
 Soglasje k zadolžitvi javnega zavoda Razvojne agencije Rod Ajdovščina
 Sklep o potrditvi Dokumenta identifikacije investicijskega projekta (DIIP) za projekt
Prenova stavbe Glavni trg 1, 1. faza
 Letno poročilo Medobčinskega društva prijateljev mladine Ajdovščina za leto 2017
Ker ni bilo dodatnih predlogov je župan dal predlagani dnevni red z dopolnitvami na
glasovanje.
Občinski svet je z glasovanjem, 12 ZA 0 proti (ob glasovanju 14 prisotnih), SPREJEL
naslednji sklep:
Dnevni red 28. redne seje se glasi:
1. Potrditev zapisnika 29. redne seje
2. Poročilo o izvajanju sklepov 29. redne seje Občinskega sveta Občine Vipava, ter
odgovori na vprašanja in pobude svetnikov (poročevalec: Jože Papež)
3. Soglasje k sistemizaciji delovnih mest v Osnovni šoli Draga Bajca Vipava za šolsko
leto 2018/2019 (poročevalka: Mojca Pev)
4. Slikanje starega gradu (poročevalec: Ivan Princes)
5. Informacija o Letnem poročilu Komunalno stanovanjske družbe Ajdovščina za leto
2017 (poročevalec: Egon Stopar)
6. Letno poročilo Medobčinskega društva prijateljev mladine Ajdovščina za leto 2017
7. Odlok o turistični taksi v Občini Vipava, skrajšani postopek
8. Sklep o oceni izvajanja Občinskega programa varnosti v občini Vipava za leto
2017(poročevalec: Ivan Princes)
9. Sklep o imenovanju predstavnika Občine Vipava v Svet Lavričeve knjižnice
Ajdovščina (poročevalec: Mitja Volk)
10. Sklep o imenovanju člana v Odbor za gospodarstvo (poročevalec: Mitja Volk)
11. Sklep o podelitvi priznanj Občine Vipava za leto 2018 (poročevalec: Mitja Volk)
12. Sklep o potrditvi Dokumenta identifikacije investicijskega projekta (DIIP) za projekt
Prenova stavbe Glavni trg 1, 1. faza
13. Soglasje k zadolžitvi javnega zavoda Razvojne agencije Rod Ajdovščina
14. Sklep o menjavi zemljišč v k.o. 2378 Vrhpolje (poročevalka: Helena Kobal)
15. Sklep o menjavi zemljišč v k.o. 2400 Slap (poročevalka: Helena Kobal)
16. Sklep o prodaji deležev parcel v k.o. 2407 Lozice, k.o. 2404 Podraga, k.o. 2406
Nanos in k.o. 2405 Podnanos (poročevalka: Helena Kobal)
17. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra parc. št. 2014/2 k.o. 2378 Vrhpolje (poročevalka:
Helena Kobal)

18. Vprašanja in pobude svetnikov
K 1. TOČKI DNEVNEGA REDA
Potrditev zapisnika 29. redne seje
Razprave ni bilo.
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Občinski svet je, z glasovanjem 14 ZA 0 proti (ob glasovanju 14 prisotnih), POTRDIL
zapisnik svoje 29. redne seje z dne 19.4.2018.
K 2. TOČKI DNEVNEGA REDA
Poročilo o izvajanju sklepov 29. redne seje Občinskega sveta Občine Vipava, ter
odgovori na vprašanja in pobude svetnikov
Tajnik občine Jože Papež je podal uvodno obrazložitev.
Ker ni bilo razprave, je župan Ivan Princes točko zaključil z ugotovitvijo, da so se svetniki s
poročilom seznanili.
K 3. TOČKI DNEVNEGA REDA
Soglasje k sistemizaciji delovnih mest v Osnovni šoli Draga Bajca Vipava za šolsko
leto 2018/2019
Mojca Pev, ravnateljica Osnovne šole Draga Bajca Vipava je podala uvodno obrazložitev.
Urban Lukin, predsednik Odbora za družbene dejavnosti je povedal, da odbor predlaga
občinskemu svetu, da sprejme predlagano sistemizacijo.
Orjana Curk, predsednica Odbora za finance je povedala, da tudi njihov odbor predlaga, da
se predlagana sistemizacija sprejme.
Župan Ivan Princes je, ker ni bilo razprave, dal predlagano soglasje na glasovanje.
Občinski svet je z glasovanjem 15 ZA 0 proti (ob glasovanju 15 prisotnih) SPREJEL naslednji
sklep:
Sprejme se Soglasje k sistemizaciji delovnih mest v Osnovni šoli Draga Bajca Vipava
za šolsko leto 2018/2019.
Marko Nabergoj je povedal, da so se že lansko leto pogovarjali o šoli v naravi in sicer o ideji,
da bi se ta premaknila iz morja na kakšno drugo lokacijo in bi se izvajala v kakšnem drugem
terminu. Zanima ga, ali so te ideje še žive, oziroma, ali se o tem še razmišlja. V ponedeljek
se namreč odpravljajo 4. razredi v šolo v naravi v Ankaran. Baje, da je na to zelo dober
odziv, tako s strani otrok, kot staršev, pa tudi učiteljev, ko je baje bilo v preteklosti kar nekaj
težav.
Ravnateljica je odgovorila, da letošnja šola v naravi ostaja v enaki obliki kot do sedaj, to je na
morju. So pa glede tega želeli pridobiti mnenja staršev, zato si jim pripravili anketo. Za
naslednje šolsko leto se je večina staršev, oziroma skoraj vsi, odločili, da ostaja šola v naravi
na morju. Za naslednje šolsko leto torej zagotovo ostaja šola v naravi na morju. Zdi se ji
smiselno, da imajo tudi starši kakšno besedo pri tej, saj je večina financiranja tega projekta
na njihovih plečih.
Marko Nabergoj je povedal, da se mu zdi prav, da se glede tega vpraša tudi starše. Zdi se
mu pa tudi pozitiven odziv s strani učiteljev, ker lansko leto so bile težave z zagotavljanjem
kadra.
Ravnateljica je povedala, da bodo vedno težave glede zagotavljanja kadra. V šolo v naravi
pošljejo 9 zaposlenih, kar pomeni, da je potrebno teh 9 delovnih mest znotraj šole
nadomestiti, kar ni malo. Če je ta oseba polno zaposlena, pomeni 9 x 22 pedagoških ur, kar
je veliko. Do sedaj jim to uspeva realizirati.
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Ker ni bilo več razprave, je župan Ivan Princes točko zaključil in pričel z obravnavo naslednje
točke.
K 4. TOČKI DNEVNEGA REDA
Slikanje starega gradu
Župan Ivan Princes je povedal, da bodo to točko obravnavali pozneje, ker predstavnika
DEZIS-a še ni na seji.
(občinski svet točke ni obravnaval)

K 5. TOČKI DNEVNEGA REDA
Informacija o Letnem poročilu Komunalno stanovanjske družbe Ajdovščina za leto
2017
Egon Stopar, direktor Komunalno stanovanjske družbe Ajdovščina je podal uvodno
obrazložitev.
Jurij Koritnik, predsednik Odbora za gospodarstvo je povedal, da se je odbor z informacijo
seznanil in niso imeli pripomb.
Orjana Curk, predsednica Odbora za finance je povedala, da se je tudi njihov odbor z
informacijo seznanil.
Mitja Lavrenčič je vprašal, kakšni so odzivi na to, da ima sedaj komunala v upravljanju staro
šolo v Vipavi.
Egon Stopar je povedal, da je sedaj v staro šolo prišel še en nov uporabnik. Kot se mu zdi,
zadeve še kar tečejo. Do sedaj ni zaznal kakšnih večjih težav.
Župan Ivan Princes je dodal, da nekaj težav je, predvsem z vzdrževanjem. Ker je objekt v
občinski lasti, bo morala občina skrbeti za obnove.
Ker ni bilo več razprave, je župan Ivan Princes točko zaključil z ugotovitvijo, da se je občinski
svet seznanil z informacijo o Letnem poročilu Komunalno stanovanjske družbe Ajdovščina za
leto 2017.
K 6. TOČKI DNEVNEGA REDA
Letno poročilo Medobčinskega društva prijateljev mladine Ajdovščina za leto 2017
Kristina Valič, predsednica Medobčinskega društva prijateljev mladine Ajdovščina je podala
uvodno obrazložitev.
Mitja Lavrenčič je povedal, da so se na Odboru za družbene dejavnosti pogovarjali, zakaj bi
društvo povabili na sejo in sicer, ker občina nameni določena sredstva na otroka za
letovanje. Iz 16 eur smo sedaj prišli na 20 eur. Če se jih prijavi več kot v prejšnjih letih ne
morejo imeti prispevka v tej višini. To je ena zadeva. Go. Valič je vprašal, koliko za vse te
programe nameni Občina Vipava in koliko Občina Ajdovščina.
Kristina Valič je povedala, da Občina Ajdovščina iz proračuna za dejavnosti in programe
nameni 7.976 eur ter namenska sredstva za letovanje in zimovanje otrok pa še 4.951 eur,
skupaj 12.928 eur. Iz proračuna Občine Vipava za dejavnost in programe prejmejo 1.232
eur, za letovanje pa 608 eur. Letovanja se udeležuje kar veliko otrok iz občine Vipava.
Potrebe se večje, zato se tudi trudijo z raznimi akcijami. Mogoče je kdo v poštni nabiralnik že
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dobil tudi položnico. Poskušajo pridobiti vsak eur, da lahko otroke peljejo na morje. Za
socialno najšibkejše je država poskrbela, pojavljajo se bolj težave pri družinah, kjer sta sicer
oba starša zaposlena, vendar oba na minimalnih plačah. Pravic oz. socialnih transferov pa
nimajo.
Župan Ivan Princes je go. Valič prekinil in povedal, da se s strani občine tukaj ne bo nič
spreminjalo. Pri tem bodo morali tudi vsi udeleženi bolj sodelovati. Društvo je nepridobitna in
neprofitna organizacija, ker so volonterji, zato nastajajo samo materialni stroški. Te pa bi
morali v večjem delu pokrivati starši in ne občina.
Kristina Valič je dodala, da verjame, da je tudi v občini Vipava ogromno društev, ki se
ukvarjajo z ogromno dejavnostmi, vendar mora poudariti, da oni delujejo v javnem interesu in
ne v lastnem interesu zadovoljevanja lastnih potreb.
Bogdan Godnič je povedal, da ga zanima, koliko sredstev dobijo iz naslova odstopljene
dohodnine.
Kristina Valič je povedala, da dobijo premalo in bi morali tukaj kaj več narediti. Na zadnji
skupščini so govorili ravno o tem, kako bi lahko iz tega naslova pridobili več sredstev.
Bogdan Godnič je povedal, da je ga. Valič govorila o otrocih, za katere potrebujejo sredstva.
Vsi ti otroci, lahko da nekateri nimajo zaposlenih staršev, tudi to sprejme, imajo večinoma
starše zaposlene. Če že oni »skrbijo« za te otroke, bi bilo prav, da ti starši, to jih nič ne
stane, namenijo teh 0,5 % dohodnine v ta sklad. Ve, da ne gre za velik denar, vendar na
koncu se vseeno nekaj nabere. Vendar za to je potrebno delati.
Kristina Valič je povedala, da so pri otrocih zelo različne zgodbe. Z g. Godničem se strinja.
Na tem tudi delajo. Imajo pa različne starše in različne družine, kjer na koncu otroci niso nič
krivi. Društvo pa dela za otroke.
Bogdan Godnič je dodal, da se z vsem tem strinja, vendar starš, ki ve, da društvo nekaj da
za njegovega otroka, bi bilo prav, pri tem ni popolnoma nič prikrajšan, da podpiše obrazec za
namenitev dela dohodnine, da nameni del svoje dohodnine društvu. To bi bila neka gesta.
Če bi se starši s tem izkazali, potem lahko pričakujejo sredstva tudi še od koga drugega.
Kristina Valič je povedala, da so istih misli z g. Godničem in na tem področju tudi delajo.
Urban Lukin je go. Valič pohvalil za lepo predstavitev in povedal, da bi rad župana popravil
zaradi nekaterih stvari. Ko so sprejemali proračun, so nekateri opozarjali na posamezne
postavke, ki so pomembne in so v javnem interesu in se zanje ne namenja dovolj sredstev,
medtem, ko gre za nekatere druge stvari, ki niso primarne, kar veliko več sredstev. Meni, da
bi morali več sredstev nameniti tudi za take stvari. Verjetno bi se dalo kakšna sredstva
prerazporediti ali drugače razdeliti. Rezerve so zagotovo.
Kristina Valič se je strinjala z g. Lukinom in dodala, da se trudijo. Na primer otroci, ki so
vključeni v botrstvo, društvu vrnejo na drugačne načine, bodisi z udeležbo na prireditvah in
podobno.
Župan Ivan Princes je zaključil razpravo in točko zaključil z ugotovitvijo, da se je občinski
svet seznanil z Letnim poročilom Medobčinskega društva prijateljev mladine Ajdovščina za
leto 2017.
K 7. TOČKI DNEVNEGA REDA
Odlok o turistični taksi v Občini Vipava, skrajšani postopek
Helena Kobal je podala uvodno obrazložitev.
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Orjana Curk, predsednica Odbora za finance je povedala, da se je njihov odbor samo
seznanil z informacijo o enotni ceni. Ko so ugotovili, da je v odloku ena cena, na seji je bila
predlagana druga cena, župan pa je predlagal še tretjo, je odbor sprejel samo stališče, da se
predlaga, da se sprejme enotno ceno za Vipavsko dolino.
Župan Ivan Princes je povedal, da je sedaj cena usklajena. Odlok se sprejema sedaj,
medtem, ko se bo začel izvajati s 1.1.2019.
Helena Kobal je dodala, da se oprostitve, ki jih je določil zakon, upošteva pa že sedaj. Vse te
oprostitve so naštete v 3. členu in bi veljale že sedaj. Poleg teh bi do konca leta veljale še
oprostitve za kampe in planince.
Mitja Volk je povedal, da je v 6. točki 6. člena navedeno, da nadzor izvaja občinski
inšpekcijski organ. Zanima ga, če imamo ta organ.
Helena Kobal je pojasnil, da bo to izvajal naša uprava.
Bogdan Semenič je vprašal, ali se turistična taksa plačuje, ali jo pozabijo. Pred časom je bilo
rečeno, da ni nihče nič plačal.
Helena Kobal je povedala, da poročajo in plačujejo. Misli, da je bilo v lanskem letu teh
sredstev okrog 7.000 eur. Sedaj se to poroča preko AJPES-a in ne več preko obrazcev. Kar
je bilo poročano, je bilo tudi plačano. Upajmo, da so bili pošteni in prijavili vse goste.
Anton Lavrenčič, predsednik Odbora za turizem je povedal, da se točno ne spomni, ker ni
zapisnika. Misli, da so bili večinoma za. Zapisnika ni bilo, ker ni bilo zapisnikarja.
Orjana Curk je pripomnila, kako ga ni bilo, saj bi moral biti. Zapisnik mora biti napisan.
Marko Nabergoj je dodal, da je bil na tej seji odsoten, zato se ne čuti obveščenega, ker ni
zapisnika. To je zelo po domače vse skupaj.
Župan Ivan Princes je pripomnil, da domačnost paše, kamor paše, ne pa tukaj.
Magda Terčelj je dodala, da saj domačnost se je izvajala.
Marko Nabergoj je opozoril, da torej zapisnik bi moral biti.
Župan Ivan Princes je povedal, da seveda bi moral biti zapisnik. Za to je kriv tajnik, ker
zapisnikarja je potrebno določiti. Drugače ne more biti.
Marko Nabergoj je pripomnil, da se z županom strinja.
Orjana Curk je povedala, da je za to kriv predsednik obora, ker ni določil zapisnikarja in
nihče drugi.
Župan Ivan Princes je zaključil razpravo in dal predlagani sklep na glasovanje.
Občinski svet je z glasovanjem 13 ZA 1 proti (ob glasovanju 15 prisotnih) SPREJEL naslednji
sklep:
Sprejme se Odlok o turistični taksi v Občini Vipava.
K 8. TOČKI DNEVNEGA REDA
Sklep o oceni izvajanja Občinskega programa varnosti v občini Vipava za leto 2017
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Župan Ivan Princes je podal uvodno obrazložitev.
Mitja Lavrenčič je v imenu Odbora za družbene dejavnosti je povedal, da so se s sklepom
seznanili.
Ker ni bilo razprave je župan Ivan Princes dal predlagani sklep na glasovanje.
Občinski svet je z glasovanjem 14 ZA 0 proti (ob glasovanju 14 prisotnih) SPREJEL naslednji
sklep:
Sprejme se Sklep o oceni izvajanja Občinskega programa varnosti v občini Vipava za
leto 2017.
K 9. TOČKI DNEVNEGA REDA
Sklep o imenovanju predstavnika Občine Vipava v Svet Lavričeve knjižnice
Ajdovščina
Mitja Volk, predsednik Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je podal
uvodno obrazložitev.
Nataša Uršič Praček je vprašala, ali bodo dobili kakšno kratko predstavitev kandidatke ali se
to ne da.
Helena Kobal je pojasnila, da so imeli komisijo pol ure pred začetkom seje. Ker gre za
kandidatko NSI, je predlagala, da poda predstavitev predlagatelj.
Orjana Curk je povedala, da je bila ona podpisana pod predlog NSI. Za predstavitev bi
potrebovala gradivo, ker ga nima pri sebi. Strinja se, da se predlog prebere, ker je
kandidatko vredno spoznati. Vprašala je, do kdaj traja ta mandat. Misli, da bi bilo prav, da se
to napiše, preden se da poziv.
Helena Kobal je prebrala predlog za imenovanje dr. Ingrid Petrič iz Slapa za predstavnika
Občine Vipava v Svet Lavričeve knjižnice Ajdovščina, ter dodala, da gre za imenovanje
nadomestnega člana zaradi smrti g. Marijana Furlana, ki bo trajal do izteka njegovega
mandata. Verjetno bo v septembru poziv že za novi svet zavoda.
Župan Ivan Princes je zaključil razpravo in dal predlagani sklep na glasovanje.
Občinski svet je z glasovanjem 14 ZA 0 proti (ob glasovanju 14 prisotnih) SPREJEL naslednji
sklep:
V Svet Lavričeve knjižnice Ajdovščina se do izteka sedanjega mandata sveta zavoda
imenuje dr. Ingrid Petrič, Slap 54, 5271 Vipava.
K 10. TOČKI DNEVNEGA REDA
Sklep o imenovanju člana v Odbor za gospodarstvo
Mitja Volk, predsednik Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je podal
uvodno obrazložitev.
Orjana Curk je povedala, da so o kandidatki že veliko slišali, ter, da lahko o tem kar
glasujejo.
Magda Terčelj je dodala, da gre za imenovanje iz kvot NSI, zato nima pomena o tem
razpravljati.
Ker ni bilo razprave je župan Ivan Princes dal predlagani sklep na glasovanje.
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Občinski svet je z glasovanjem 12 ZA 0 proti (ob glasovanju 14 prisotnih) SPREJEL naslednji
sklep:
V Odbor za gospodarstvo, delovno telo Občinskega sveta občine Vipava se do izteka
sedanjega mandata odbora imenuje ga. Teja Bajc, Sanabor 26, 5271 Vipava.
K 11. TOČKI DNEVNEGA REDA
Sklep o podelitvi priznanj Občine Vipava za leto 2018
Mitja Volk, predsednik Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je podal
uvodno obrazložitev, ter podal predlog komisije.
Predlog št. 1
Predlagatelj: Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja
Priznanje Občine Vipava kot najvišje občinsko priznanje se podeli družbi Ekolat d.o.o Vipava
Naziv častni občan se podeli g. Silvanu Šelju
Plaketo Občine Vipava se podeli g. Andreju Furlanu.
Župan Ivan Princes je povedal, da bo dal najprej ta predlog na glasovanje.
Meta Petrič je povedala, da bi rada slišal prej še za druge predloge.
Marko Nabergoj je vprašal, če ni razprave pred glasovanjem.
Župan Ivan Princes je odprl razpravo.
Marko Nabergoj je povedal, da je proti predlogu komisije. Strinja se s predlogom za g.
Andreja Furlana, je pa proti, da se občinsko priznanje podeli firmi Ekolat, kot podjetju, ker
podjetjem ne podeljujejo priznanj za to, ker ta zaposlujejo občane. Firma ni prišla sem zaradi
ljubezni do zaposlenih, ampak je prišla zaradi poslovnega interesa. Pozdravlja pa to, da je bil
župan zelo odprt in je pomagal pri postavitvi tega, kar pa je verjetno bolj zahvala županu.
Podjetjem podelijo priznanje, če ta v občini prostovoljno prispevajo še pri kulturnih, športnih
ali humanitarnih dejavnostih. Ne pa samo za to, če polnijo proračun, ker potem bi morali
nagraditi vsa podjetja po vrsti. Zato se mu zdi ta to neprimerno. Glede predloga za g. Šelja
za častnega občana pa meni, da bi bil mogoče bolj primeren za najvišje občinsko priznanje,
kot pa za častnega občana. Gospod dela dobro v nogometnem društvu in je star 54 let.
Naziv častni občan podeliš nekomu za življenjsko delo, ko zaključi neko obdobje. Mogoče,
kot primer, bi lahko to priznanje letos podelili g. Danilu Pudgarju, ko se je upokojil. Ne moreš
pa tega priznanja podeliti nekomu nekje na sredini. Neprimerno se mu tudi zdi, ker bo
prihodnje leto 100 letnica delovanja nogometnega kluba, ko bo verjetno potrebno podeliti
najvišje priznanje klubu, da se dve leti zaporedoma podeli priznanje nogometašem. S
priznanjem ob 100 letnici kluba se bo dalo priznanje vsem nogometašem, ne pa samo
enemu. V kolikor bo prvi predlog padel, ima svoj predlog in sicer:
Predlog št. 2
Predlagatelj: Marko Nabergoj
Plaketa Občine Vipava se podeli g. Andreju Furlanu.
Plaketa Občine Vipava se podeli g. Jožefu Antonu Kebetu.
Plaketa Občine Vipava se podeli društvu Zdravljica.
Župan Ivan Princes je povedal, da ima tudi in pripombe, vendar v drugačni obliki in z
obrazložitvijo. Če ni drugih pripombi, bi predlagal glasovanje o predlogu komisije.
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Mitja Lavrenčič je povedal, da o določenih stvareh g. Nabergoj prav razmišlja. Kar se tiče g.
Šelja, če bi glasoval samo za njega, bi ta predlog stoodstotno podprl. Zanima ga, ali mora
imeti oseba, ki je predlagana za priznanje ali naziv, stalno bivališče v občini Vipava, ali ni
nujno.
Helena Kobal je odgovorila, da ni nujno. Prav naziv častni občan je bil praviloma podeljen
neobčanom. Opomnila je, da se lahko podeli to, kar je predlagano. G. Šelj je bil predlagan
samo za častnega občana, ne pa za najvišje priznanje. Mogoče bi bil bolj primeren za
plaketo kot pa za najvišje priznanje.
Marko Nabergoj je dodal, da je ravno v tem smisel naziva častni občan, da nekoga
zunanjega, ki je nekaj naredil za našo občino, prostovoljno, da ga s tem priznanjem nekako
nagradiš. V preteklosti so za to priznanje predlagali same zrele može, na pragu 80 let. Tako
notranje kot zunanje.
Orjana Curk je povedala, da so tudi oni podprli g. Šelja. Niso pa vedeli, vsaj ona osebno ni
vedela, zato ga je tudi podprla, da bo naslednje leto obletnica nogometnega društva. Mogoče
bi res morali razmišljati v tej smeri, kot razmišlja g, Nabergoj in bi naslednje leto to zaparkirali
v neko celoto, ki bi tudi imela nek pomen. Zanima jo, ali lahko glasujejo o posameznih
predlogih.
Župan Ivan Princes je odgovoril, da ne morejo glasovati posamezno, ampak v paketu.
Orjana Curk je vprašala, ali morajo biti predlogi nujno v paketu.
Helena Kobal je pojasnila, da se praviloma glasuje najprej o predlogu komisije, če ta ni
izglasovan, se glasuje o drugih predlogih. Glede na to, kar je bilo lansko leto, ko na koncu
niso več vedeli o čem glasujejo, da je najboljše, da je oblikovan paket.
Mitja Lavrenčič je pripomnil, da pa lahko v razpravi povedano neko svoje mnenje.
Urban Lukin je povedal, da je vesel, ker je prvič, da diskutirajo zelo lepo in umirjeno. Glede g.
Šelja bi rad povedal, da ta dela v klubu prostovoljno že vrsto let. Delo ki ga vloži, tudi glede
na velikost kluba, kot ga imamo v Vipavi, s tem tudi prihrani neka sredstva, je neizmerljivo.
Po njegovem si to priznanje zasluži in mu pripada. To je njegovo mnenje. Res pa je, da
nogometni klub ni Silvan Šelj. To ni neko delo, prostovoljno. Za to bi lahko tudi v nekem
drugem društvu dobili nekoga. To je samo njegovo mnenje in obrazložitev glasu.
Anton Lavrenčič je povedal, da tudi on ne bo podprl prvega predloga. Ne zato, ker so slabi
predlogi. Vsi so dobri. Če smo že top 10 destinacija, pa sedaj pozabljajo na turizem. Če
pogledajo kamp v Vrhpolju, ima goste s celega sveta. Misli, da delajo dobro.
Župan Ivan Princes je g. Antona Lavrenčiča opozoril, da bo dal on predlog za kamp Vrhpolje,
ko bo končana razprava.
Helena Kobal je pojasnila, da je Nogometni klub Vipava, pred približno dvema letoma že
prejel najvišje priznanje.
Orjana Curk je pripomnila, da je to podatek, ki bi ga morali poznati.
Bogdan Godnič je povedal, da je komisija to vedela in pri svojem predlogu upoštevala.
Župan Ivan Princes je prosil g. Volka, da prebere seznam prejemnikov priznanj, da bodo
videli, da so to prejela tudi podjetja.
Mitja Volk je prebral seznam prejemnikov priznanj.
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Marko Nabergoj je povedal, da je v dopisu, ki ga je poslal svetnikom pojasnil razliko med
Famo in Ekolatom. Izrazil je tudi mnenje, da bi bilo mogoče boljše, da bi priznanje prejel
direktor, ne pa podjetje. Fama podpira etnologijo, kulturo, kurente, koncerte, šport in tako
naprej. Za priznanje moraš podpirati nekaj širšega v okolju, kot pa samo to, da izvajaš
proizvodnjo.
Mitja Lavrenčič je povedal, da se s predlogoma za g. Furlana in g. Šelja strinja. Glede
Ekolata pa, g. Nabergoj je podal izredno dobro obrazložitev, zato meni, da ne morejo
primerjati Fame in Ekolata.
Župan Ivan Princes je pripomnil, da bo podal tudi sam obrazložitev na svoj predlog.
Orjana Curk je pripomnila, da naj poda predlog.
Župan Ivan Princes je povedal, da je njegov predlog podjetje Ekolat, ker je v Vipavi izvedlo
10 mio eur investicijo v propadajočo mlekarno, ki so jo zapravili domačini. Sedaj ta posluje
dobro in predela 150.000 litrov mleka dnevno. Na komunali, ko smo vprašali, so povedali, da
poravnavajo vse tekoče račune. Lastnik je popravil stavbo, ki bi se danes že podrla. V štirih
letih je lastnik vložil 10 mio eur. Če to ni velika številka, potem ne ve kaj je dovolj. Kdor koli
se obrne s prošnjo na Ekolat, se ta odzove, in da prispevek, ne v denarju, ampak v izdelkih,
mocareli, oziroma kar potrebujejo. Sedaj pripravljajo maraton iz Vipave v Ascoli, Italija.
Maraton bo štartal v Vipavi in bo potekal preko Trbiža v Ascoili. Strošek v višini 75.000 eur, ki
zajema vse spremstvo, policijo in medicinsko pomoč, bo pokril Ekolat. Bile bodo tri ekipe.
Ena iz Vipave, ena iz Trbiža in tretja iz Ascolija. Za vse udeležence bo 2. julija pred gostilno
Krhne v Vipavi predstavitev. Naslednji dan bo ogled Ekolata in kleti v Vipavi, ter Goč in
Vipavskega križa. Tretji dan pa je start maratona, ki se zaključi v petek zvečer v Ascoliju.
Tam bo ponovno predstavitev naših in njihovih izdelkov. Zanj je Ekolat velika pridobitev za
občino. Drugi predlog je g. Jožef Kebe, ki ima v lastni hiši že 22 let odprt muzej, ki ga čisti in
zanj skrbi. G. Kebe je tudi že 22 let vodič po Vipavi. Tretji predlog pa je Kamp Vrhpolje, kjer
se že 7 let mučijo z njim. Gre za kamp, kjer si moraš že v naprej rezervirati prostor, ker so to
toliko zasedeni. Glede na vloženo delo družine Kobal, meni, da so zelo veliko naredili za
promocijo občine in za dobro počutje gostov v našem okolju. Poleg tega so redni in najvišji
plačniki turistične takse. To je njegov predlog.
Marko Nabergoj je povedal, da ga veseli za Ekolat, da je toliko pripravljen in se toliko vpenja
v okolje in bo zrel za priznanje naslednje leto, Vse kar je bilo povedano v obrazložitvi je, kaj
šele bo. Priznanja za naprej pa mu ne morejo dati. Ekolat so k nam pripeljali gospodarski
interesi.
Župan Ivan Princes je pripomnil, da podaja predlog za priznanje Ekolatu za stvari, ki so jih
naredili do sedaj.
Predlog št. 3
Predlagatelj: župan Ivan Princes
Priznanje Občine Vipava kot najvišje občinsko priznanje se podeli družbi Ekolat d.o.o. Vipava
Plaketa Občine Vipava se podeli g. Jožefu Antonu Kebetu iz Vipave
Plaketa Občine Vipava se podeli Kampu Vrhpolje
Župan Ivan Princes je povedal, da imajo tri predloge in predlagal, da o njih glasujejo.
Orjana Curk je povedala, da želi obrazložitev glasu. Glasovala bo za prvi predlog, ker sta v
njem dva njihova predloga. Ne strinja pa se z Ekolatom. Je proti, ker je tako, kot pravi g.
Nabergoj. Kar bo dobil, bo dobil kot nagrado. Kar je pa bilo, kar je bilo vloženo, je njihov
podjetniški interes.
Župan Ivan Princes je pripomnil, kako ne vedo kaj je bilo. Če ne bi bilo njih, bi mlekarna
padla skupaj.
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Orjana Curk je župana vprašala, kdaj bo pa ona dobila priznanje, ker je že 25 lastnica hiše.
Če ne bi bilo nje, bi tudi hiša propadala.
Župan Ivan Princes je zaključil razpravo in dal na glasovanje predlog št. 1 Predlagatelja
Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, ki se glasi:
Priznanje Občine Vipava kot najvišje občinsko priznanje se podeli družbi Ekolat d.o.o Vipava
Naziv častni občan se podeli g. Silvanu Šelju
Plaketo Občine Vipava se podeli g. Andreju Furlanu.
Občinski svet z glasovanjem 6 ZA 7 proti (ob glasovanju 15 prisotnih) predloga št. 1 NI
SPREJEL.
Urban Lukin je predsedniku Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, g. Volku
rekel, da je bilo to sedaj pa zelo grdo.
Župan Ivan Princes je povedal, da prvi predlog ni bil izglasovan, zato je dal na glasovanje
predlog št. 2, predlagatelja Marka Nabergoja, ki se glasi:
Plaketa Občine Vipava se podeli g. Andreju Furlanu.
Plaketa Občine Vipava se podeli g. Jožetu Kebetu.
Plaketa Občine Vipava se podeli društvu Zdravljica.
Občinski svet z glasovanjem 7 ZA 8 proti (ob glasovanju 15 prisotnih) predloga št. 2 NI
SPREJEL.
Jernej Mikuž je pripomnil, da naj jih bo sram.
Marko Nabergoj je dodala, da niti predlagatelji niso bili za ta predlog.
Župan Ivan Princes je povedal, da tudi drugi predlog ni bil izglasovan, zato je dal na
glasovanje predlog št. 3, predlagatelja župana Ivana Princesa, ki se glasi:
Priznanje Občine Vipava kot najvišje občinsko priznanje se podeli družbi Ekolat d.o.o. Vipava
Plaketa Občine Vipava se podeli g. Jožefu Antonu Kebetu iz Vipave
Plaketa Občine Vipava se podeli Kampu Vrhpolje
Občinski svet je z glasovanjem 8 ZA 5 proti (ob glasovanju 15 prisotnih) SPREJEL naslednji
sklep:
1.
Priznanje Občine Vipava kot najvišje občinsko priznanje se podeli družbi Ekolat d.o.o.
Vipava
2.
Plaketa Občine Vipava se podeli g. Jožefu Antonu Kebetu iz Vipave
3.
Plaketa Občine Vipava se podeli Kampu Vrhpolje
Orjana Curk je povedala, da mora nujno povedati nekaj besed. Zanimivo, da za človeka, ki je
deloval v dobrobit občine Vipava, ki je obdržal Agroind in zraven toliko delovnih mest, se boril
toliko let, da klet ostaja v Vipavi, ne prepoznavajo, prepoznavajo pa nekega tujca. Hvala vam
Slovenci.
Urban Lukin je povedal, da bo jutri podal odstop iz Komisija za mandatna vprašanja, volitve
in imenovanja zaradi predsednika komisije, ki je ravnal popolnoma v neskladju z odločitvijo
komisije, ki je bila soglasno sprejeta in je bila podana v uvodni obrazložitvi. Ve, kam to pelje.
Jernej Mikuž je pripomnil, da je to sramota.
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Mitja Volk je povedal, da je njegov glas bil njegov glas.
Nataša Uršič Praček je prosila,če se lahko nehajo prerekati in lahko obrazloži svoj glas. Čuti,
da to sedaj ni več prava situacija. Ko so se kulturno pogovarjali, je bilo vse v redu. Glasovali
so pa tako, kot se je vsak odločil. Sedaj bo obrazložila svoj glas, vendar meni, da pri tem
glasovanju ni bilo nič narobe. NI se strinjala s predlogom za Ekolat, ki ga je predlagal župna,
ker misli, da je to prekmalu. Strinjala pa se je z obema drugima predlogoma, g. Kebeta in
kampa Vrhpolje. To je v kontekstu turizma in kar trenutno počnemo, pomembno. G. Andrej
Furlan ima sigurno zasluge, s tem s strinja in misli, da je za to dobil nagrado v občini
Ajdovščina. Mi se pa lahko odločimo tudi drugače. Ni nič narobe s tem. Ni potrebno, da se
kregajo zaradi tega.
Orjana Curk je pripomnila, da so to v sosednji občini prepoznali.
Urban Lukin je povedal, da se lahko strinja z go. Uršič Praček, vendar gre za načelnost in
izigravanje komisije z nekimi lažmi. Da se govori, da so, oziroma, da je on osebno proti
Kampu Vrhpolje, pa ni prav. Na komisiji je povedal, da bi dal vsem priznanje če bi lahko,
vendar je bila odločitev komisije taka kot je bila. Proti nobenemu predlogu nima nič. Zdi pa se
mu, da je načelno, če stojiš za neko odločitvijo, za katero pa predsednik komisije ni stal.
Tako se zdi, da potem ta komisija ni operativna.
Anton Lavrenčič je povedal, da misli, da ima pravico glasovati, tako kot je. S tem ga g. Lukin
žali. Dal je dva predloga, za Kamp Vrhpolje in Ekolat. Ta dva predloga sta mu všeč in ne ve,
zakaj bi moral glasovati kot misli kdo drugi.
Jožko Andlovic je povedal, da so glasovali za svoja dva predloga.
Jernej Mikuž je g. Andlovica opozoril, da so vse izigrali.
Helena Kobal je povedala, da ima občinski svet komisije in odbore zato, da spoštujejo
njihova mnenja.
Meta Petrič je povedala, da srčno upa, da vsebina prvega sklepa ni prišla v javnost in sedaj
nekateri pričakujejo priznanje. S tem bo spet blamaža.
Orjana Curk je dodala, da so na seji prisotni tudi novinarji, ki so lahko slišali, kako podpiramo
tujce, na domače pa pozabimo.
Urban Lukin je povedal, da bo jutri posredoval svojo odstopno izjavo.
Župan Ivan Princes je zaključil razpravo in odredil odmor.

(odmor od 18.20 do 18.50)
K 12. TOČKI DNEVNEGA REDA
Sklep o potrditvi Dokumenta identifikacije investicijskega projekta (DIIP) za projekt
Prenova stavbe Glavni trg 1, 1. faza
Župan Ivan Princes je uvodoma povedal, da je na seji Odbora za finance, ker ni bilo še
pripravljenega gradiva, podal samo informacijo o projektu, ker nekateri niso niti vedeli, kje je
Glavni trg 1.
Orjana Curk je opozorila, da je župan samo povedal, da bodo na seji občinskega sveta dobili
še eno tečko. Danes je prišla domov iz službe ob 16. uri, ob 16.45 pa je že šla od doma na
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sejo. V tem času je nemogoče predelati gradivo. Take stvari verjetno ne bi smele biti dane
tako na mizo.
Jernej Mikuž je opozoril, da poslovnik navaja, da morajo dobiti domov gradivo 14 dni prej.
Župan Ivan Princes je povedal, da je bil naročen DIIP za objekt, ki se bo prvenstveno
uporabljal za turizem. Pripravlja se razpis na LAS-u, za katerega poleg gradbenega
dovoljenja potrebujemo tudi DIIP, ki ga pripravilo podjetje Ni-Bo. G. Likarja je prosil za
predstavitev DIIP-a.
Robert Likar, predstavnik podjetja Ni-Bo podjetniško svetovanje Robert Likar s.p. je podal
uvodno obrazložitev DIIP-a.
Župan Ivan Princes je odprl razpravo.
Mitja Volk je povedal, da želi nekaj povedati, ker, če je že danes čuden, bo čuden še naprej.
Pred pol leta so imeli vse to pripravljeno za objekt na Gočah, kjer bi kupili domačijo, ker bodo
na voljo razpisi. Zanima ga, zakaj se je župan sedaj odločil za ta objekt. Pomislek ima glede
centralizacije. Vse se dela samo v Vipavi. V Ložah imajo tudi staro šolo, ki je tudi potrebna
obnove, vendar ni nobenega razpisa. Nekaj se je reklo tudi o stavbi v Podnanosu. Spet se
dela nekaj samo v Vipavi. Njegovim sokrajanom bo predlagal, da pridejo v Vipavo, da bodo
nekaj imeli. Kaj naj delajo na podeželju, kjer je samo kmetijstvo in drugega ne rabijo. Ve da
je vse potrebno.
Župan Ivan Princes je povedal, da je ta objekt potreben za turizem celotne občine, ne samo
za Vipavo. Za prijavo na razpis, je potrebno biti tudi lastnik. Projekt Goče je propadel tudi
zato to, ker nismo bili lastniki.
Mitja Volk je pripomnil, da je občina lastnik šole v Ložah.
Župan Ivan Princes je povedal, da se je šolo obnovilo.
Mitja Volk je pripomnil, da samo streho, medtem, ko je notranjost še vedno potrebna obnove.
Predsednica krajevne skupnosti, kakor tudi prejšnje, že dolgo let prosi župana za obnovo
šole. Župan je obljubil, da bo za to namenjen prvi razpis, vendar razpisa ni, medtem, ko je za
ta objekt razpis kar prišel.
Robert Likar je pojasnil, da gre tukaj za stavbo in vsebino, ter je ta projekt zelo primeren za
ta razpis.
Mitja Volk je pripomnil, da se da vsebino vedno prilagoditi projektu. Občina je tako 8 mio eur
vložila v Dvorec Lanthieri.
Župan Ivan Princes je pojasnil, da je ta razpis pripravljen za dve jedri. Eno jedro je Vipava,
drugo Podnanos. Za ta razpis se drugi, razen teh dveh jeder, ne more prijaviti nihče. Ker sta
ti dve jedri najbolj oprijemljivi z lastništvom, so šli v ureditev te stavbe, ki je nujno potrebna.
Jožko Andlovic je dodal, da je tudi znesek obnove relativno nizek, ker je že veliko
obstoječega. Večinoma gre za mehke posege in rekonstrukcijo plošč.
Orjana Curk, je povedala, da je prišla pri branju DIIP-a do glavnih ciljev. Tam je videla
napisane nove zaposlitve in drugo. Zanima jo, kaj se s tem sploh pričakuje.
Župan Ivan Princes je povedal, da to pomeni eno novo zaposlitev za obe občini. To pomeni,
da bo 1/3 osebe zaposlena tukaj, 2/3 pa v Ajdovščini, ki bo tudi glede na število prebivalcev,
zagotovila 2/3 sredstev.
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Robert Likar je pripomnil, da je ga. Curk mogoče brala ekonomske cilje, ki so lahko posredni
ali neposredni. Če bodo namreč tukaj zelo pridni, bodo tudi kmetje v okolici in obrtniki kaj več
delali in prodali.
Orjana Curk je opozorila, da ni brala ekonomskih ciljev ampak glavne cilje, ki govorijo o novih
zaposlitvah in drugo.
Bogdan Godnič je povedal, da mora biti navedeno v DIIP-u, da ko se bo to delalo in za to
dalo sredstva, mora biti tudi ena nova zaposlitev. Isto je bilo pri Lanthieriju, ko je bilo
potrebno zagotoviti 5 delovnih mest. Če tega ne narediš, ti sredstva vzamejo.
Robert Likar je dodal, da gre za posredne in neposredne učinke na delovna mesta. Posredne
učinke se težko meri s kazalniki, so pa to cilji projekta. Stavbo se prenavlja zato, da bi bile
neke koristi.
Župan Ivan Princes je zaključil razpravo in dodal, da pričakuje, da bodo DIIP sprejeli, da se
lahko nadaljuje s projektom. Projekti so dani na upravno enoto in v roku enega tedna se
pričakuje gradbeno dovoljenje. Pogoj za to je DIIP. Predlog sklepa je dal na glasovanje.
Občinski svet je z glasovanjem 6 ZA 0 proti (ob glasovanju 15 prisotnih) SPREJEL naslednji
sklep:
Sprejme se Sklep o potrditvi Dokumenta identifikacije investicijskega projekta (DIIP)
za projekt Prenova stavbe Glavni trg.
Orjana Curk je pripomnila, da so spret sprejeli nekaj, o čemer nimajo pojma.
K 13. TOČKI DNEVNEGA REDA
Soglasje k zadolžitvi javnega zavoda Razvojne agencije Rod Ajdovščina
Župan Ivan Princes je povedal, da direktorica Rod-a ni prišla na sejo. Na odborih je bilo
postavljenih nekaj vprašanj, na katere naj bi na seji dobili odgovore. Ker gre za pomembno
točko, se jo prestavi na naslednjo sejo, ko bo prisotna direktorica.
Bogdan Godnič je dodal, da je tudi sam hotel predlagati, da se točka umakne, ker zaradi
odsotnosti direktorice o tem ne morejo razpravljati.
Orjana Curk je opozorila, da je direktorica na seji odbora povedala, da je to zanjo nujno
potrebno, ter da potrebuje soglasje pred dopusti.
Helena Kobal je pripomnila, da očitno ni, ker ni prišla na sejo. Vabljena pa je bila.
Mitja Volk je vprašal, zakaj pa ni prišla na sejo.
Orjana Curk je povedala, da ne ve zakaj ni prišla, oziroma ne ve, kako so se dogovorili.
Župan Ivan Princes je povedal, da je ni, ker je šla v Umag.
Nataša Uršič Praček je dodala, da ni niti na vabilu napisana, da je vabljena.
Urban Lukin je povedal, da vsi vedo za kaj gre, zato lahko to točko obravnavajo. Vprašal je,
ali je Občina Ajdovščina to že potrdila.
Župan Ivan Princes je povedal, da je to preveč pomembna točka. Naj pride direktorica na
sejo, z računovodkinjo, tako kot je bilo rečeno, in vse to strokovno pojasni.
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Mitja Volk je povedal, da imajo v Ajdovščini sejo konec junija.
Mitja Lavrenčič je pripomnil, da če imajo v Ajdovščini sejo konec junija in mi potem 12. julija,
je to ravno tako v redu.
Bogdan Godnič je predlagal, da se obravnavo točke preloži na naslednjo sejo. Na sejo
občinskega sveta in sejo Odbora za finance se povabi direktorico, računovodkinjo in člana
sveta zavoda, ki je predstavnik občine, da bodo vsi skupaj vse raztolmačili. Nekje je videl, da
je podpisnik tega predsednica sveta zavoda in ne direktorica. Zato je prav, da se povabi tudi
njo.
Mitja Volk je povedal, da je njega zmotilo samo to, da zakaj bi se zadolžili po 4,5 % obrestni
meri, če pa ima Rod za 122.000 eur akumuliranega presežka. Ko je to vprašal, je bilo vse
narobe. Lahko, da je to res vse v terjatvah. Če je tako, naj se pove in bo smatral, da je to res
tako. Gre namreč za presežke preteklih let.
Bogdan Semenič je dodal, da če tudi je to res v terjatvah, je vprašanje, koliko so dolge te
terjatve.
Mitja Lavrenčič je opozoril, da o tem sedaj ne bodo razpravljali. Glede na to, da direktorice ni,
se da točka na naslednjo sejo in je zadeva rešena.
Župan Ivan Princes je dal sklep, da se točka umakne iz dnevnega reda, na glasovanje.
Občinski svet je z glasovanjem 10 ZA 0 proti (ob glasovanju 14 prisotnih) SPREJEL naslednji
sklep:
Točka, Soglasje k zadolžitvi javnega zavoda Razvojne agencije Rod Ajdovščina, se
zaradi odsotnosti direktorice umakne iz dnevnega reda in se uvrsti na naslednjo sejo
občinskega sveta.
K 14. TOČKI DNEVNEGA REDA
Sklep o menjavi zemljišč v k.o. 2378 Vrhpolje
Helena Kobal je podala uvodno obrazložitev.
Jurij Koritnik, predsednik Odbora za gospodarstvo je povedal, da odbor predlaga
občinskemu svetu, da sprejme predlagani sklep.
Orjana Curk, predsednica Odbora za finance je povedala, da tudi njihov odbor predlaga
občinskemu svetu, da sprejme predlagani sklep.
Ker ni bilo razprave je župan Ivan Princes dal predlagani sklep na glasovanje.
Občinski svet je z glasovanjem 10 ZA 0 proti (ob glasovanju 14 prisotnih) SPREJEL naslednji
sklep:
1.
Zaradi ureditve lastništva na parcelah, kjer poteka javna infrastruktura se zamenja
nepremičnine, in sicer:
- parc. št. 1532/5 k.o. 2378 Vrhpolje v izmeri 45 m2, last Občine Vipava (večji del
stavbno zemljišče, deloma kmetijsko)
- parc. št. 1532/6 k.o. 2378 Vrhpolje v izmeri 43 m2, last Občine Vipava (kmetijsko
zemljišče)
se zamenja za
- parc. št. 1171/28 k.o. 2378 Vrhpolje v izmeri 66 m2, last g. Miroslava Korena
(stavbno zemljišče).
2.
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Zamenjava se opravi kot menjava enakovrednih parcel.
K 15. TOČKI DNEVNEGA REDA
Sklep o menjavi zemljišč v k.o. 2400 Slap
Helena Kobal je podala uvodno obrazložitev.
Jurij Koritnik, predsednik Odbora za gospodarstvo je povedal, da odbor predlaga
občinskemu svetu, da sprejme predlagani sklep.
Orjana Curk, predsednica Odbora za finance je povedala, da tudi njihov odbor predlaga
občinskemu svetu, da sprejme predlagani sklep.
Ker ni bilo razprave je župan Ivan Princes dal predlagani sklep na glasovanje.
Občinski svet je z glasovanjem 13 ZA 0 proti (ob glasovanju 14 prisotnih) SPREJEL naslednji
sklep:
1.
Zaradi ureditve lastništva na parcelah, kjer poteka javna infrastruktura se zamenja
nepremičnine, in sicer:
- parc. št. 489/5 k.o. 2400 Slap v izmeri 28 m2, last Majde Uršič
- parc. št. 497/12 k.o. 2400 Slap v izmeri 2 m2, last Majde Uršič
se zamenja za
- parc. št. 1454/16 k.o. 2400 Slap v izmeri 30 m2, last Občine Vipava.
2.
Zamenjava se opravi kot menjava enakovrednih parcel.
K 16. TOČKI DNEVNEGA REDA
Sklep o prodaji deležev parcel v k.o. 2407 Lozice, k.o. 2404 Podraga, k.o. 2406 Nanos
in k.o. 2405 Podnanos
Helena Kobal je podala uvodno obrazložitev.
Jurij Koritnik, predsednik Odbora za gospodarstvo je povedal, da odbor predlaga
občinskemu svetu, da sprejme predlagani sklep.
Orjana Curk, predsednica Odbora za finance je povedala, da tudi njihov odbor predlaga
občinskemu svetu, da sprejme predlagani sklep.
Ker ni bilo razprave je župan Ivan Princes dal predlagani sklep na glasovanje.
Občinski svet je z glasovanjem 12 ZA 0 proti (ob glasovanju 14 prisotnih) SPREJEL naslednji
sklep:
1.
Proda se:
- parc. št. 1995 k.o. 2407 Lozice (ID 4443857) ID znak: parcela 2407 1995 v izmeri
3392 m2 v deležu 814/120000
- parc. št. 2115 k.o. 2407 Lozice (ID 3604857), ID znak: parcela 2407 2115 v izmeri
11988 m2 v deležu 814/120000
- parc. št. 2265 k.o. 2407 Lozice (ID 4109252) ID znak: parcela 2407 2265 v izmeri
104 m2 v deležu 814/120000
- parc. št. 2320 k.o. 2407 Lozice (ID 1924249), ID znak: parcela 2407 2320 v izmeri
9711 m2 v deležu 814/120000
- parc. št. 2322 k.o. 2407 Lozice (ID 4276657), ID znak: parcela 2407 2322 v izmeri
4845 m2 v deležu 814/120000
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parc. št. 2384 k.o. 2407 Lozice (ID 1421093) ID znak: parcela 2407 2384 v izmeri
1255 m2 v deležu 814/120000
parc. št. 2475 k.o. 2407 Lozice (ID 1924250), ID znak: parcela 2407 2475 v izmeri
2377 m2 v deležu 814/120000
parc. št. 2780 k.o. 2407 Lozice (ID 3435202), ID znak: parcela 2407 2780 v izmeri
360 m2 v deležu 814/120000
parc. št. 2782 k.o. 2407 Lozice (ID 5284789), ID znak: parcela 2407 2782 v izmeri
624 m2 v deležu 814/120000
parc. št. 2781 k.o. 2407 Lozice (ID 582725), ID znak: parcela 2407 2781 v izmeri
726 m2 v deležu 814/120000
parc. št. 2777/1 k.o. 2407 Lozice (ID 1925961), ID znak: parcela 2407 2777/1 v
izmeri 40 m2 v deležu 814/120000
parc. št. 2777/2 k.o. 2407 Lozice (ID 3102305), ID znak: parcela 2407 2777/2 v
izmeri 16755 m2 v deležu 814/120000
parc. št. 2778 k.o. 2407 Lozice (ID 4110991), ID znak: parcela 2407 2778 v izmeri
2790 m2 v deležu 814/120000
parc. št. 3344 k.o. 2404 Podraga (ID 1691814), ID znak: parcela 2404 3344 v
izmeri 5233 m2 v deležu 814/120000
parc. št. 51/2 k.o. 2406 Nanos (ID 538624), ID znak: parcela 2406 51/2 v izmeri
11490 m2 v deležu 814/120000
parc. št. 53 k.o. 2406 Nanos (ID 4905667), ID znak: parcela 2406 53 v izmeri 1788
m2 v deležu 814/120000
parc. št. 17/85 k.o. 2406 Nanos (ID 4405861), ID znak: parcela 2406 17/85 v
izmeri 531 m2 v deležu 814/120000
parc. št. 17/32 k.o. 2406 Nanos (ID 375633), ID znak: parcela 2406 17/32 v izmeri
5149 m2 v deležu 814/120000
parc. št. 16/677 k.o. 2406 Nanos (ID 6516677), ID znak: parcela 2406 16/677 v
izmeri 423 m2 v deležu 814/120000
parc. št. 16/678 k.o. 2406 Nanos (ID 6516676), ID znak: parcela 2406 16/678 v
izmeri 653 m2 v deležu 814/120000
parc. št. 16/679 k.o. 2406 Nanos (ID 6516678), ID znak: parcela 2406 16/679 v
izmeri 94 m2 v deležu 814/120000
parc. št. 16/75 k.o. 2406 Nanos (ID 3230697), ID znak: parcela 2406 16/75 v
izmeri 10938 m2 v deležu 814/120000
parc. št. 553 k.o. 2405 Podnanos (ID 852783), ID znak: parcela 2405 553 v izmeri
2278 m2 v deležu 814/120000
parc. št. 554 k.o. 2405 Podnanos (ID 1357068), ID znak: parcela 2405 554 v
izmeri 5456 m2 v deležu 814/120000
parc. št. 990/2 k.o. 2405 Podnanos (ID 684905), ID znak: parcela 2405 990/2 v
izmeri 234 m2 v deležu 814/120000
parc. št. 4038/1 k.o. 2405 Podnanos (ID 1524483), ID znak: parcela 2405 4038/1 v
izmeri 1086 m2 v deležu 814/120000
parc. št. 4038/2 k.o. 2405 Podnanos (ID 2532835), ID znak: parcela 2405 4038/2 v
izmeri 820 m2 v deležu 814/120000
parc. št. 4038/3 k.o. 2405 Podnanos (ID 1189292), ID znak: parcela 2405 4038/3 v
izmeri 285 m2 v deležu 814/120000
parc. št. 4070 k.o. 2405 Podnanos (ID 4379570), ID znak: parcela 2405 4070 v
izmeri 18373 m2 v deležu 814/120000
parc. št. 4156 k.o. 2405 Podnanos (ID 2700813), ID znak: parcela 2405 4156 v
izmeri 7850 m2 v deležu 814/120000
parc. št. 4075 k.o. 2405 Podnanos (ID 5051191), ID znak: parcela 2405 4075 v
izmeri 7301 m2 v deležu 814/120000
parc. št. 3899 k.o. 2405 Podnanos (ID 4379569), ID znak: parcela 2405 3899 v
izmeri 5960 m2 v deležu 814/120000
parc. št. 3805 k.o. 2405 Podnanos (ID 1357067), Id znak: parcela 2405 3805 v
izmeri 3100 m2 v deležu 814/120000
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parc. št. 977 k.o. 2405 Podnanos (ID 4212272), ID znak: parcela 2405 977 v
izmeri 2795 m2 v deležu 814/120000
- parc. št. 4633 k.o. 2405 Podnanos (ID 3876320), ID znak: parcela 2405 4633 v
izmeri 144 m2 v deležu 814/120000
- parc. št. 4632 k.o. 2405 Podnanos (ID 4044524), ID znak: parcela 2405 4632 v
izmeri 2278 m2 v deležu 814/120000.
za ceno 1285,00 evrov.
2.
Vse stroške v zvezi s prodajo, vključno z davkom na promet nepremičnin trpi kupec.
3.
Sklep velja takoj.
-

K 17. TOČKI DNEVNEGA REDA
Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra parc. št. 2014/2 k.o. 2378 Vrhpolje
Helena Kobal je podala uvodno obrazložitev.
Jurij Koritnik, predsednik Odbora za gospodarstvo je povedal, da odbor predlaga
občinskemu svetu, da sprejme predlagani sklep.
Ker ni bilo razprave je župan Ivan Princes dal predlagani sklep na glasovanje.
Občinski svet je z glasovanjem 8 ZA 0 proti (ob glasovanju 14 prisotnih) SPREJEL naslednji
sklep:
1.
Ukine se javno dobro:
- parc. št. 2014/2 k.o. 2378 Vrhpolje (ID 6829670), ID znak: parcela 2378 2014/2, v
izmeri 56 m2
2.
Parcela ukinjenega javnega dobra se vpiše v zemljiško knjigo kot last Občine Vipava.
3.
Sklep velja takoj.
K 18. TOČKI DNEVNEGA REDA
Vprašanja in pobude svetnikov
Jurij Koritnik
 je povedal, da je bil glavni projekt, s katerim so začeli mandat kampus univerze.
Zanima ga, kakšni so sedaj načrti. Občina bi lahko stavbo obnovila in jo za kaj
uporabila. Na primer za hostel.
Župan Ivan Princes je povedal, da je cilj, da ostane tam rezervirana lokacija za kampus,
vendar je potrebno narediti prej več študij, od rastlin, žuželk in druge. Brez tega ne gre. Tudi
če bi tam gradili tovarno.


vprašal je, ali je kakšna možnost, da bi občina odkupila objekt bivše gostilne Adria v
Vipavi, ki je v zelo slabem stanju.

Župan Ivan Princes je odgovoril, da je potrebno nekje dobiti 220.000 eur.
Helena Kobal je dodala, da je cena 250.000 eur, ter da se letni načrt letos ne sme več
spreminjati zaradi spremembe zakonodaje.
Župan Ivan Princes je menil, da bi morala biti cena 120.000 eur, ker bi morali potem vložiti še
v obnovo.
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Orjana Curk je županu povedala, da je cena zelo primerna, glede na to, da je v Vipavi. Malo
morajo pogledati tudi na to.
Urban Lukin je pripomnil, da bo potem spet rečeno, da se centraliziramo.
Jurij Koritnik je menil, da kljub temu morajo razmišljati tudi v naprej.
Marko Nabergoj je g. Koritniku povedal, da so pa v proračunu zagotovljena sredstva za
nakup hiše v Podnanosu za Premrlov muzej. Sredstva so zagotovljena in jih je potrebno
porabiti. Upa, da se bo to tudi zgodilo.
Mitja Volk je predlagal, glede na to, da so po vaseh morali zbirati denar za mrliške vežice in
ker v Vipavi ne bodo zbirali denarja na tak način, da zberejo Vipavci za Adrio.
Nataša Uršič Praček
 je povedala, da Adrie ne bo komentirala, kljub temu, da je doma v bližini. Skrbi pa jo,
ne toliko zaradi sebe, da se bo nekega dne komu na glavo podrlo in bo to lahko zelo
hudo. Ta trditev ni brez temeljev, ker vidi, da se stanje vsak dan slabša in se stena
tudi nagiba. To je samo kot pripomba.


vprašala je, ali ima občina kakšen podatek o tem, koliko obiskovalcev je obiskalo
vinarski muzej, ter, če ga kaj tržimo in ali so na to temo organizirani kakšni dogodki,
ter ali kakšen je redni delovni čas muzeja.

Tajnik Jože Papež je odgovoril, da dogodkov ni, so pa občasno ogledi, če je interes.
Rednega delovnega časa ni.
Župan Ivan Princes je dodal, da sedaj spet govorijo o DIIP-u in tisti 1/3 zaposlenega, ki bi bil
zaposlen v TIC-u in bo lahko delal tudi v muzeju.
Marko Nabergoj je povedal, da se je zelo mudilo vložiti toliko denarja v vinarski muzej, ki
sedaj stoji in ni zaključen. Niso končani napisi na eksponatih, ni tiste famozne steklenice
stare 2000 let, ki je bila obljubljena, ni drugih eksponatov, ni multimedijske predstavitve, ki je
bila obljubljena in tako naprej. kljub temu, da smo v to vložili 80.000 eur in še ne ve koliko
zraven, je muzej v nezaključenem stanju.
Anton Lavrenčič je dodal, da si je danes šel ogledati muzej in ima g. Nabergoj prav. Muzej ni
končan. Je lep, vendar manjka veliko. G. Koloini je postavil eno vitrino, kjer sta srp in kladivo.
Lahko, da so imeli takrat tudi tako orodje, vendar ne tako prekrižano.
Tajnik Jože Papež je povedal, da g. Koloini in Goriški muzej pravita drugače. Da je muzej
solidno postavljen. Srpa in kladiva pa ni opazil.

Klemen Koren
 je vprašal, če g. Danilo Rovan že kaj »kleše« za v krožišče. Zanima ga, kaj je na
stvari.
Župan Ivan Princes je odgovoril, da še ne. Potrebno je pridobiti najprej soglasje DRSI, s
čemer se ukvarjata arhitektki. Ko bo pridobljeno soglasje, z dimenzijami, pride na vrsto
klesanje kamna.
Mitja Lavrenčič
 je vprašal, kakšno je stanje glede ureditve poti do novogradnje hiš v Sanaboru.
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Župan Ivan Princes je povedal, da se individualne ceste ne bo gradilo nobenemu, to je že
povedal lastnikom. Ko bodo trije investitorji, se bo gradilo. Potrebno je pridobiti pisne
dokumente, da bodo to sofinancirali.
Urban Lukin je dodal, da mu je g. Ambrožič poslal e-pošto z navedbo, da ima zbrane vse
podpise.
Župan Ivan Princes je povedal, da mora biti tudi lastnik zemljišča, šele potem lahko naredijo
pot.
Urban Lukin je povedal, da ko bo vse zbral, kar so se dogovorili, se bo s tem šlo naprej. On
pa sedaj to nadaljuje. G. Ambrožič bi naredil vse sam, ker ima mehanizacijo. Problem je
samo asfalt.
Mitja Lavrenčič je vprašal, če bi se mu lahko to vsaj pisno sporočilo.
Helena Kobal je pripomnila, da naj najprej da vlogo na občino in potem bo dobil odgovor.


povedal je, da je najemnik lokala Krhne dal vlogo za podest in vprašal, kako je s tem.

Helena Kobal je odgovorila, da je najemnik dal vlogo za letni vrt in jo tudi dobil rešeno.
Tajnik Jože Papež je dodal, da je bilo za podest rečeno, da tega ne bo.
Mitja Lavrenčič je pripomnil, da potem tega ni. G. Lukin je namreč glede tega že večkrat
vprašal, ravno tako g. Mikuž.
Jernej Mikuž je opozoril, da naj se kar spomnijo, drugače se lahko pogleda v zapisnik. Rekel
je, da so obljubili gostincem, da jih bodo sklical skupaj in jih vprašali po njihovem interesu.
Občinska uprava, vključno z županom, je odgovorila, da do sedaj tega ni še nihče vprašal,
ter da ni po tem potrebe. G. Andrej Trošt je prišel takoj naslednje jutro s tem k tajniku občine,
tako, da je imel tajnik na mizi kuverto s povpraševanjem, oziroma pobudo za podest. Torej
je pobuda in povpraševanje. Če bi on dobil to odobreno, bi pokazali interes tudi vsi ostali in
uredili trg na tak način. Župan lahko odgovori kar hoče, vendar tega ne bomo nikoli imeli.
Župan Ivan Princes je odgovoril, da naj si pogledajo, kako bi bilo, če bi bil podest na pločniku
in bi ljudje hodili po robu podesta, ter koliko se zožijo parkirišča. Najboljše bi jih bilo ukiniti. S
tem se strinja.
Anton Lavrenčič je pripomnil, da bi bilo to pametno.
Jernej Mikuž je opozoril, da gre podest do mulde. Od mulde do parkirišča je še 1 meter
prostega.
Bogdan Semenič je dodal, da bi lahko še jarek pokrili. Potem bi bilo veliko boljše.
Urban Lukin je dodal, da je bilo to tudi mišljeno.
Mitja Lavrenčič je vprašal, zakaj se pa ni še pozvalo teh gostincev.
Jernej Mikuž je dodal, da bi jih morala občinska uprava.
Anton Lavrenčič je povedal, da naj občinska uprava da točko na dnevni red seje občinskega
sveta in bodo to obravnavali.
20

Mitja Lavrenčič je predlagal, da se to točko uvrsti na naslednjo sejo.
Anton Lavrenčič in Jernej Mikuž sta pripomnila, da je bilo to že večkrat predlagano.
Župan Ivan Princes je povedal, da dokler ima on stališče, da je to nevarno, se tega ne bo
uredilo. Vprašal je, koliko miz se je zvrnilo zaradi tistega majhnega nagiba. Poleg tega se da
hoditi mimo miz.
Mitja Lavrenčič je predlagal, daj naj potem župan sam to pove gostincem. Ne reče, da je
potrebno to sedaj sprejeti. Mogoče imajo pa gostinci kakšen predlog.
Župan Ivan Princes je nadaljeval, da se s tem zapre javno površino za zasebne interese.
Svetnikom je predlagal, da malo razmišljajo in bodo prišli na njegovo stališče.
Jernej Mikuž je povedal, da gostinec sedaj plačuje 10 m², potem jih bo pa 20 m².
Župan Ivan Princes je opozoril, da po pločniku hodijo invalidi, otroci in ostali. Ne strinja se z
zapiranjem.
Urban Lukin je pripomnil, da sedaj, ko so tam mize, ljudje tam ne hodijo. Saj je zraven
začrtana pot za invalide.
Orjana Curk je pripomnila, da saj invalidi na to pot sploh ne morejo priti. Tega ne bodo rešili.
Župan Ivan Princes je povedal, da naj počakajo do volitev, da bo nekdo drugi sprejel to
»porkarijo«, ki jo predlagajo.
Mitja Lavrenčič je povedal, da je samo vprašal, kako je s to zadevo.
Bogdan Semenič je pripomnil, da to ni »porkerija«, saj bi morali vsi enako narediti.
Župan Ivan Princes je g. Semeniču povedal, da on za svoje premoženje skrbi dobro, za kar
mu čestita. Občina mora tudi skrbeti za svoje premoženje. To pomeni, da morajo zapustiti
stvari približno take, kot so jih dobili. Ne pa da sedaj delajo lesene pločnike. Kdo bo to
vzdrževal, barval in pozimi odstranjeval.
Jernej Mikuž je povedal, da bodo to delali gostinci in župana vprašal, v kakšno razpravo so
sedaj prišli. Misli, da gre župan popolnoma mimo.
Mitja Lavrenčič je povedal, da je popolnoma jasno, da če se to naredi, se ve, kakšne so
dolžnosti.
Župan Ivan Princes je povedal, da je razložil, da to ni urbanistično primerno.
Marko Nabergoj je pripomnil, da bodo vprašali pa kakšnega večjega strokovnjaka za
urbanizem, da bo povedal, kaj je primerno in kaj ne. Gostinci imajo interes in bi sami postavili
podeste, na lastne stroške in jih tudi odstranili.
Župan Ivan Princes je pripomnil, da bi zapirali pešpoti. Po drugi strani pa želijo v Podnanosu
pločnik do pokopališča. Tukaj bi pa pločnik zapirali.
Marko Nabergoj je povedal, da bi pločnik ostal istih dimenzij, kot je bil. Gre za podest, ki bi bil
do pločnika in bi pokril kanaleto, ki ni pohodna. S tem bi dobili večjo uporabno površino, ne
pa zaprli pločnika.
Bogdan Semenič je dodal, da bi s tem dobila tudi občina kakšen eur več. Če bi se tržno
obnašal, bi tako naredil.
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Župan Ivan Princes je povedal, da pločnik spada k stavbi.
Meta Petrič je opozorila, da pločnik ni jarek.
Župan Ivan Princes je povedal, da je že odgovoril na vsa vprašanja.
Helena Kobal je dodala, da je vse to gospodarno, vendar je dejstvo, da je že pločnik nekako
od dan, ker je namenjen pešcem. Razumljivo, je da gostinec brez letnega vrta ne more,
vendar je že ta površina odvzeta kraju. Najboljše bi bilo trg zapreti in vsem omogočiti.
Bogdan Semenič je menil, da bi morali malo pogledati tudi druge kraje, kako imajo to tam
urejeno.
Urban Lukin je povedal, da imajo v Piranu zraven cesto, zraven avtobusne postaje. To idejo
bi si lahko šli poslikati. Imajo enak primer kot tukaj. Območje za pešce je označeno z belo
črto. Bari pa imajo podest in ograjo. To ne zmanjša površine nikomur, ne invalidom, ne
pešcem, nikomur.
Anton Lavrenčič je menil, da bi morali omejiti parkirišča, da ta ne bi segala prav do lokalov.
Mitja Lavrenčič je povedal, da je to vprašal samo zaradi tega, ker so o tem govorili že na več
sejah, kako bodo povabili gostince in se jim bo povedalo, kakšne pomisleke ima občina.
Samo to. Nič drugega.
Marko Nabergoj je vprašal, ali sprejmejo sklep.
Mitja Lavrenčič je menil, da to ne bi bilo slabo, glede na to, da je bilo to predlagano že trikrat
ali štirikrat. Občina pa naj da direktive, ker je zemlja občinska, kaj konkretno bi lahko bilo in
kdo bi to vzdrževal, ter ostalo.
Urban Lukin je dodala, da naj gre to potem najprej na Odbor za turizem.
Župan Ivan Princes je menil, da to lahko pove strokovnjak - urbanist, ne pa Odbor za
turizem.
Nataša Uršič Praček je pripomnil, da saj ta pobuda je bila že dana, ne ve zakaj je toliko
besed.
Meta Petrič
 je vprašala, kdo kosi zeleno površine ob stanovanjskih blokih na Cesti 18. aprila v
Vipavi. Zemlja je občinska. Eden od stanovalcev, ki ima stanovanje v pritličju, se je
nanjo obrnil, ker je trava že prerasla balkon. Klical je komunalo, ki pa so mu rekli, da
ne morejo priti, če jih ne pozove občina. Zanima jo, ali si lahko to potem sam kosi. Če
je parcela občinska, bi jo morala občina vzdrževati.
Župan Ivan Princes je dogovoril, da bo to pokosila komunala in bo dodatne strošek.
Komunali je bil že dan sklep za to.


povedala je, da so 10. maja potekale igre dobre volje, ki jih je organiziral CIRIUS v
osnovni šoli v Vipavi. Zanima jo, zakaj se ni tega udeležil nihče od predstavnikov
občine. Tako je imel pozdravni govor ajdovski župan. Misli, da je to nesprejemljivo,
saj imamo župana in dva podžupana. Eden od teh je za družbene dejavnosti. Na take
zadeve bi morali iti. Dogodek je prenašala televizija in je šlo za vseslovenski
dogodek. Ne ve, kako se je lahko to zgodilo.
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Jernej Mikuž je dodal, da je bil edini prost stol, stol v prvi vrsti.
Župan Ivan Princes je povedal, da je odgovor enostaven, vsi, ki so bili tukaj, so bili zasedeni.
Meta Petrič je županu povedala, da to ni res, ker je bil potem župan tam in so ga to tam tudi
vprašali. Vsaj opravičili bi se lahko. To je popolna ignoranca.
Tajnik Jože Papež je povedal, da je bilo opravičilo posredovano.

Urban Lukin
 je vprašal, v kakšni fazi je širitev vrtca.
Župan Ivan Princes je odgovoril, da so projekti oddani na upravno enoto. V načrtu so 4
učilnice. Pred nekaj dnevi je bila tudi ravnateljica pri njem. Za naslednje šolsko leto ima še
vedno možnost biti v prostorih šole, potem pa ne več. Smiselno je, da se vse 4 učilnice
zgradi istočasno. Čaka se razpise. Občina je v stanju, da zgradi eno učilnico, vendar bi
morali potem 4 krat odpirati gradbišče.
Urban Lukin je povedal, da so pred časom govorili o gradnji dveh učilnic od štirih.
Župan Ivan Princes je odgovoril, da občina nima toliko denarja. Občina bo pripravila DIIP-e in
projekte, s tem je ravnateljica seznanjena, ki se strinja, da je idealen čas za gradnjo med
počitnicami, ne pa pozimi.
Urban Lukin je vprašal, kdaj bi potem prišla gradnja na vrsto, z naslednjim proračunom?
Župan Ivan Princes je potrdil, da z naslednjim proračunom.


povedal je, da je govoril z go. Mačus iz OKS, ki ga je opozorila na razpise in
vprašala, ali bo občina kaj aktivna glede razsvetljave stadiona in šolskega igrišča v
Vipavi. Vse to pride v poštev. Zanima ga, ali bi se dalo uskladiti s šolo, da bi enkrat
realizirali te stvari. Občina bi se lahko odločila, da projekte, ki jih ima, nadgrajuje.

Župan Ivan Princes je povedal, da se lahko vse odločijo, vendar, če se bodo odločili za vrtec,
ne bo za igrišča. Predlagal je, da pride ta gospa na občino, da se pogovorijo.


predlagal je, če pogledajo samo Občino Ajdovščino kako dela in od nje prevzamejo
dobro prakso, da se napove datume sej za vsaj 6 mesecev naprej. Vsaj okvirno. Če
pogledajo Občino Ajdovščino, kjer odločajo o skoraj enakih stvareh in se da datume
sej planirati, bi lahko tudi pri nas sporočali datume sej svetnikom v naprej. Seje tako
pozno, kot je letos 12. julija, v tem mandatu še niso imeli. Marsikateri svetnik je ni
planiral. Žal na seji ne bo prisoten.

Marko Nabergoj
 je povedal, da se strinja z g. Lukinom, da je ta seja planirana globoko v počitnice. Če
bi bila vsaj en teden prej, bi bilo boljše.
Mitja Lavrenčič je pripomnil, da potem pa njega ne bi bilo.


povedal je, da se je izvajalo snemanje občinski cest. Zanima ga, s kakšnim namenom
in kakšni so rezultati, če so.

Župan Ivan Princes je odgovoril, da s tem ni seznanjen. Božidar Lavrenčič tudi ne.
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Marko Nabergoj je vprašal, če to pomeni, da to ni šlo preko občine.
Tajnik Jože Papež je povedal, da je bilo veliko vprašanj glede tega, ko je snemal Google.
Marko Nabergoj je pojasnil, da se je to dogajalo kakšen mesec ali dva nazaj. To ni v
povezavi z Googlom. Zanima ga, ali kdo kaj več o tem ve. Šlo naj bi za slikanje kvalitete
cest.
Župan Ivan Princes je povedal, da na občini za ceste skrbi g. David Vidrih in je lahko on s
kom sodeloval glede tega. Kategorizacijo cest je bilo potrebno narediti. Če je o tem kdo
seznanjen, je samo g. Vidrih. Lahko, da je moral narediti kaj v zvezi z zakonodajo.
Marko Nabergoj je dodal, da se mu zdi primerno, da se to naredi, da imaš posnetek stanja,
na podlagi katerega se potem lahko odločaš o nadaljnjih korakih in prioritetah.


g. Koritnika je vprašal, kako je planirana sanacija ovinka za Koritnikom proti Lozicam

Jurij Koritnik je odgovoril, da so ravno včeraj odprli ponudbe in je izvajalec že znan. Ta bo šel
takoj v gradnjo. Gre za obnovo približno 100 m dolžine. Zadeva bo končana še pred
poletjem.
Orjana Curk
 je povedala, da ne ve, ali bi sploh kaj vprašala ali ne, ker od zadnjič še ni bilo
nobenega odgovora. Primerjave med Gočami in Podnanosom ni dobila, odgovora
glede sanacije ceste proti Slapu tudi ne. Ta je sedaj še v slabšem stanju.


povedala je, da bi rada vse prisotne spomnila, da so se v času od zadnje seje
poslovili od štirikratnega svetnika občine Vipava g. Marijana Furana. Ta človek ni bil
niti toliko vreden, da bi se ga nekdo iz občine spomnil. Bil je tudi član sveta zavoda
Lavričeve knjižnice Ajdovščina, kjer je zastopal Občino Vipava. Tam so se ga
spoštljivo spomnili. Ni pa bilo ne župana, ne podžupana in ne tajnika občine. Misli, da
si to zasluži nekdo, ki je bil tukaj toliko časa in do zadnjega dne delal v dobro občine.

Župan Ivan Princes je povedal, da naj ga. Curk vpraša sorodnike ali je ga šel pokropiti ali
ne. Tam ni bil kot funkcionar, ampak kot njegov prijatelj in sošolec.
Orjana Curk je povedala, da na pogrebu ni bilo nobenega predstavnika Občine Vipava. Če
župan ni mogel na pogreb, bi lahko poslal pa nekoga drugega kot predstavnika občine.
Župan Ivan Princes je pripomnil, da vsak sam čuti kar mora.
Orjana Curk je župana opozorila, da je to njegova dolžnost, da nekoga pošlje.
Župan Ivan Princes je g. Curk vprašal, če je končala, ker odgovora ne bo. V Vipavski glas je
lepo napisala prispevek, kar so lahko prebrali. To pomeni, da se ga je nekdo spomnil. Drugi
so pa to prebrali.
Orjana Curk je župana opozorila, da še vedno čaka na odgovore od prejšnje seje.
Tajnik Jože Papež je odgovoril, da kar se tiče ceste na Slap, se je dogovarjal s komunalo,
kjer so rekli, da ko bo denar in čas, bodo to uredili. To je bil odgovor g. Štoklja. Se pa vleče
to že dve leti.
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Orjana Curk je povedala, da to sprašuje že več kot eno leto in je vedno isti odgovor. Denar
zlahka dobijo za dodatno zaposlitve, za DIIP ki so ga prej obravnavali, ne dobijo pa nekaj eur
drobiža za obnovitev bankin ceste v eno vas.
Župan Ivan Princes je ge. Curk predlagal, da naj hodi tudi malo po drugih občinah, kjer bo
videla, kako smo v naši občini razkošni proti drugim občinam. Predlaga, da gre v Zadlog.
Ceste v občini niso tako slabe, mogoče je v tem trenutku najslabša cesta v Vrhpolje.
Orjana Curk je povedala, da gre tudi v Zadlog in še kam širše in ve za, kaj gre.
Jurij Koritnik je dodal, da ne bi smel biti tak problem dveh kamionov jalovine. Zdi se mu prav,
da se bankine popravi, ker to je materialen strošek.
Orjana Curk je pripomnila, da očitno je problem, oziroma, da lahko to sprašuje napačni
svetnik. Če bi bil kdo drugi, bi to verjetno že bilo urejeno.
Župan Ivan Princes je zaključil razpravo in povedal, da pride ureditev letos na vrsto.
Orjana Curk je župana opozorila, da še vedno čaka pisno primerjavo med Podnanosom in
Gočami, ki ji jo je obljubil. Predvideva, da bo na naslednji seji kakšen rebalans. Zadnjič je
prosila župna, da ji obrazloži razliko med Gočami in Podnanosom. Župan je rekel, da gre za
preveč kompleksno vprašanje, zato bo dobila pisni odgovor. Tega pa še ni dobila.
Župan Ivan Princes je odgovoril, da lahko tako odgovori, da ne bo popolnoma nič razumela.
Vprašanje je tako postavljeno, da ji lahko da odgovor, kot je njeno vprašanje. Tega ne more
odgovarjati.
Orjana Curk je župana vprašala, kako ne more odgovarjati. Lahko predstavi finančno sliko,
ali so za to sredstva v proračunu ali ne. Čigava je nepremičnina, za kaj se jo namenja,
kakšne bodo koristi in podobno.
Župan Ivan Princes je go. Curk opozoril, da je vse to obrazloženo v postavkah proračuna in
si lahko tam vse preberejo koliko gre kam. Prosi, da naj ne dela iz njega »budalo«, če se že
iz sebe.
Orjana Curk je povedal, da ne ve, če je res vse to v proračunu. Če je, naj se skopira in jim
pošlje.
Župan Ivan Princes je zaključil razpravo in dal besedo g, Mikužu.
Jernej Mikuž
 je povedal, da podpira predlog g. Lukina glede najave sej občinskega sveta. Ne ve,
ali bo to uspelo še letos, bo pa vsaj za naprej. Tako kot imamo mi neurejeno, nima
tega nihče. Za naprej ne vejo nič. Sedaj so bili en mesec doma, ko bi lahko bila seja.
Prejšnja je imela 17 točk, naslednja bo verjetno tudi taka in bo trajala 3 ure. Ne ve,
zakaj se tega malo ne razporedi. Misli, da bi bilo to vsem v interesu, ne samo njemu.


povedal je, da vsako leto govorijo o čiščenju jezu v Podskali. So turistična destinacija,
sedaj so se spet uvrstili v zemljevid sveta. Prosi, da si jutri vsi ogledajo neurejen in
poraščen jez v Podskali. To so banalne stvari, ki jih ne znamo urediti, šli pa bi se
nekaj velikega. Prosi, da se tem nekaj naredi, ker smo v sredini sezone.
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povedal je, da je na zadnji seji vprašal glede sanitarij v Lanthieriju. Tajnik Jože Papež
je povedal, da bo odgovoril, če so bili odprti ali ne v soboto, ko je bilo v Vipavi 9
avtobusov turistov, ter kdo ima ključ in kako se lahko pride do teh sanitarij.

Tajnik Jože Papež je odgovoril, da je ključ sanitarij na TIC-u v Vipavi in jih lahko vsak vodič
odpre.
Jernej Mikuž je tajnika vprašal, ali so o tem obveščeni. Ko so obravnavi pogodbo so sprejeli,
da sanitarije ostanejo v lasti občine in so odprti v času turistične sezone za vsakega turista.
Da so to javni WC.
Tajnik Jože Papež je povedal, da jih potem lahko odprejo in bodo odprte. Vendar bodo čez
nekaj časa uničene.
Jernej Mikuž je pripomnil, da se bo pa poskrbelo za popravilo. To so sprejeli. Tak je bil sklep.
Prosi, da se za to poskrbi.
Župan Ivan Princes je pripomnil, da je najbolje, da še vrata snamejo.
Jernej Mikuž je povedal, da lahko tudi, vendar je potrebno poskrbeti za osnovo.


povedal je, da sprejemajo odlok od turistični taksi, ki se povečuje. V teh štirih letih, pa
tudi že v prejšnjih štirih letih v Odboru za turizem je spraševal, kam gre turistična
taksa. Drugje se točno ve, kam gre denar od turistične takse, za promocijo in
podobno. Zanima ga, ali lahko enkrat dobi obrazloženo, koliko je letno pobrane
turistične takse, kdo ne plačuje, župan večkrat izpostavi samo dva, ki plačujeta, misli,
da imamo nastanitvenih zmogljivosti v občini precej več, ter koliko se tega denarja
nameni dejansko za promocijo. Sem ne spada delovanje Trga, TIC-a ali izvedba
prireditve Vipavska trgatev. Prosim za malo širšo pisno obrazložitev.



povedal je, da je bilo dva dni nazaj na seji Odbora za turizem rečeno, da se bo čistilo
stari grad za potrebe snemanja. Na tej seji točke o tem ni. Župan je rekel, da
pričakuje, da bodo to naredila društva. V Turističnem društvu Lanthieri so skupaj s
krajevno skupnostjo in gasilci to enkrat že naredili. To delo ni tako preprosto, kot se
nekomu zdi. Predlaga, da se razmisli o neki firmi, ki bo to naredila profesionalno, ne
pa da se pošilja nekoga volontersko delati na obzidje in podirati drevesa. Predlaga,
da se o tem že danes razmišlja, ne glede koliko to stane. Društva tega ne bodo
delala.

Župan Ivan Princes je pripomnil, da to lahko govori o Turističnem društvu Lanthieri.
Jernej Mikuž je povedal, da govori v imenu društva Lanthieri, kakor tudi tistih, ki so takrat bili
zraven. Župan ni bil nikoli zraven.
Župan Ivan Princes je pripomnil, da tisti, ki so še pripravljeni volontersko delati, naj delajo.
Jernej Mikuž je župana opozoril, da ne morejo podirati dreves, ki rastejo na obzidju.
Župan Ivan Princes je povedal, da dreves ne bo podiral kakšen otrok, ampak gozdar.
Prostovoljci pa so lahko zraven in ne uničit tega, kar je še v njihovih dušah.


vprašal je, kako je z dodatnimi smetnjaki na Glavnem trgu v Vipavi. Vsi so lahko
videli slike stanja v ponedeljek zjutraj, ko pride v nedeljo več tisoč ljudi na sladoled.
Zanima ga, kljub temu, da se vestno očisti ob ponedeljkih, ali se res ne da priskrbeti
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dveh malo večjih smetnjakov, ali pa se postavi dodatnih smetnjakov, ki ne stane
praktično nič. Gre za malenkost.
Župan Ivan Princes je odgovoril, da gre za malenkost, vendar se ve kdo je uporabnik in kdo
trži to umazanijo. Zakaj nočejo oni pri tem sodelovati. Bil je že na razgovorih v Baru pri
Marjanci. To pa ne. Radi bi podest za mize, s te strani pa ni finančnega sodelovanja. Res je
ob ponedeljkih veliko smeti, še posebej, če je še veter.
Jernej Mikuž je povedal, da je dvakrat poslikal situacijo. Ni šlo za veter, Dejansko je bilo še
za dvakrat toliko smeti, kot je kapaciteta smetnjakov. Če bi bila dva večja smetnjaka, ki bi ju
ravno tako izpraznili v ponedeljek, se to ne bi zgodilo.


tajnika občine je prosil, da se ogledalo pri kiosku v Vipavi vsaj pravilno namesti, če je
že tam.

Tajnik Jože Papež je odgovoril, da saj je ogledalo.
Jernej Mikuž je dodal, da ogledalo je, vendar misli, da se več ljudi vidi v njem samega sebe,
kot avto, ki prihaja iz trga.
Tajnik Jože Papež je povedal, da tam sicer ne vozi, vendar se bo to uredilo jutri.


go. Heleno Kobal je prosil, če lahko posreduje pisni odgovor na vprašanje, kaj mora
svetnik narediti, da se lahko razpusti določen odbor in izstop iz odbora. Govori
izključno o Odboru za turizem. Misli, da je čas, da nekaj spremenijo. Pred štirimi leti
je že govoril, da tlačijo prazno slamo. Dejansko jo res. Nobeden jih ne jemlje resno.
Zapisnikarja nimajo nikoli. Župan uide s seje po 5 minutah.

Župan Ivan Princes je g. Mikužu rekel, da če misli, da bo poslušal take traparije, ki jih delajo.
Ni pripravljeni iti jutri v Šempeter, če jih bo poslušal.
Jernej Mikuž je pripomnil, da oni pa morajo poslušati traparije župana. Tudi sam je bil že v
Šempetru, tudi zaradi župana. Prosi samo za odgovor, kako se lahko razpusti odbor. To je
že skrajni čas.
Bogdan Godnič je pripomnil, da saj je vse napisano.
Anton Lavrenčič je povedal, da tudi njega jezi Odbor za turizem. Da je župan zadnjih šest sej
predčasno zapustil sejo, je nekako še prebavil. Da na zadnjih dveh sejah niso imeli
zapisnikarja, je pa malo čudno. Ne ve, ali je kriv sam, ker ne kliče. Rad bi, da se to razčisti,
ali pa res ni več odbora. Ni bil užaljen, vendar se mu je zdelo vse brez veze.
Tajnik Jože Papež je odgovoril, da je prvič ga. Babič pozabila, sedaj pa ni mogla.
Helena Kobal je povedala, da predsednik odbora skliče sejo odbora, določi dnevni red ter
vabljene. Sama piše zapisnike na sejah Statutarno pravne komisije, Komisije za mandatna
vprašanja volitve in imenovanja in Komisije za vloge in pritožbe.
Bogdan Godnič je opozoril go. Kobal, da nje ne more in nima kaj vabiti. Občinska uprava naj
se enkrat nauči, kdo bo prišel na kakšen odbor. Ne pa, da se jih še vabi.
Urban Lukin je povedal, da g. Premrl napiše točke dnevnega reda in poročevalci k točkam so
avtomatsko vabljeni, kot na primer ravnateljica vrtca, ko se obravnava sistemizacijo vrtca.
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Bogdan Godnič je opozoril, da je vse to v redu, vendar govorijo o nečem drugem. Predsednik
odbora ne more odločati, katera gospa ali gospod iz občinske uprave bo prišel pisati
zapisnik. To morajo vedeti sami. Gospa Kobal pride na sejo Odbora za turizem in pove, da
ne bo pisala zapisnika.
Helena Kobal je pojasnila, da piše zapisnike že na sejah treh odborov. Nikjer ji ne piše, da
mora to delati. To je njena dobra volja. To delo prevzame, ker ve, da jih je malo zaposlenih.
Bogdan Godnič je opozoril, da občinska uprava mora zagotoviti nekoga.
Mitja Lavrenčič je povedal, da ima g. Godnič prav, ter, da mora občinska uprava zagotoviti
zapisnikarja. Če ga ni, mora predsednik odbora nekoga od navzočih zadolžiti, če se ta
strinja, da piše zapisnik.
Anton Lavrenčič je povedal, da se ni nihče od navzočih strinjal. Odbor je trajal samo toliko
časa, da so gospoda, ki je prišel iz Ajdovščine nekaj predstaviti, poslušali, ker če ga ne bi, ne
bi bilo kulturno. Potem so šli.
Helena Kobal je povedala, da hodi na seje treh komisij, na katerih tudi naredi zapisnik. Je pa
težko pisati zapisnik, če na seji tudi sodeluješ. G. Vitežnik je pred časom povedal, da mora
biti napisano vse, kar je on rekel. Ona ne more vsega tega pisati, lahko naredi samo
povzetek. Nima pa v opisu nalog navedeno, da je ona zapisnikar.
Mitja Lavrenčič je, glede na to, da se sejo občinskega sveta snema, predlagal, da se snema
še vse odbore. Potem ne bi potrebovali nobenega zapisnikarja.
Tajnik Jože Papež je opozoril, da je potrebno potem še več pisati.
Mitja Lavrenčič je pripomnil, da lahko da je za pisati več, vendar ni potrebno, da je potem
zapisnikar na seji navzoč. To je njegov predlog. Prosi, da gre v zapisnik.
Bogdan Semenič je pripomnil, da se lahko sejo posname tudi na telefon, pa je.
Mitja Lavrenčič je predlagal, da občinska uprava zagotovi zapisnikarja. Če ga ne more, naj
bo seja posneta in naj se potem dogovorijo, kdo ga bo pisal. To je njegov predlog. Prosi, da
gre to v zapisnik.
Bogdan Godnič je opozoril, da predsednik odbora ne snema seje. Nekdo mora biti na seji.
Saj imajo občinsko upravo in to dobro plačano.
Župan Ivan Princes je pripomnil, da kaj pa je za dve uri najeti enega študenta. Se bo pa
najelo enega študenta za zapisnike.
Marko Nabergoj je menil, da ne moreš najeti študenta, do bo pisal zapisnike.
Bogdan Godnič in Orjana Curk sta opozorila, da je šlo to sedaj pa res malo po svoje.
Župan Ivan Princes je vprašal, zakaj pa ne? Zapisnik bo bil napisan.
Mitja Lavrenčič je menil, da če je problem, da zapisnika, ni, je potrebno nekaj rešiti. Vprašal
je, ali bodo naslednjo sejo zopet brez zapisnika.
Bogdan Godnič je vprašal, ali imajo občinsko upravo ali je nimajo.
Helena Kobal je pojasnila, da ima Občina Ajdovščina zaposleni dve osebi samo za knjiženje
pošte. Tudi g. David Premrl ne more biti superman, da lahko vse naredi.
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Mitja Lavrenčič je povedal, da ne govori o tem. Pomembno je samo, da je zapisnik. Predlaga
to rešitev.
Bogdan Semenič je predlagal, da gre kdo malo delati v gospodarstvo, pa bo videl, kako je
tam.


vprašal je, kako je z ureditvijo krožišča.

Župan Ivan Princes je odgovoril, da je bil že prej dan odgovor.
Klemen Koren je pripomnil, da g, Danilo Rovan še ni dobil kamnov, če ne, bi bilo že
narejeno.
Marko Nabergoj je povedal, da čakajo še na predlog za drugo krožišče.
Župan Ivan Princes je povedal, da so predlog že sprejeli. Arhitektki sta že dobili naročilnico in
plačilo, sedaj pa iščeta gradbeno dovoljenje.
Bogdan Semenič je pripomnil, da sedaj se da izvesti plačilo že v naprej.
Marko Nabergoj je povedal, da so zadnjič sprejeli sklep, da se obe krožišči idejno obravnava
hkrati. Realizacija pa bo odvisna od sredstev. To je bil sprejet sklep, ki ga je g. Godnič zelo
dobro definiral. Sklep je potrebno spoštovati.
Bogdan Semenič je dodal, da je bila zadnjič samo ideja. Zanima ga, koliko bo ta ideja stala.
Nataša Uršič Praček je pripomnila, da tega podatka niso dobili.
Župan Ivan Princes je odgovoril, da bo končan načrt za eno krožišče stal 2.000 eur.
Marko Nabergoj je vprašal, kako eden. Sklep je za obe krožišči.
Župan Ivan Princes je odgovoril, da se je naročilo projekte za eno krožišče.


povedal je, da ima občina Dravograd podoben trg kot mi v Vipavi. Tam ga ob
nedeljah zaprejo za izvedbo raznih aktivnosti. To bi bil lahko tudi tukaj nek pilotni
projekt.

Župan Ivan Princes je odgovoril, da naj se podpišejo pod ta predlog in naj ga realizirajo.
Mitja Volk
 je vprašal, v kakšni fazi je gradnja kanalizacije Slap II. faza. Izvajalec je izbran, zato
ga zanima, če so bile narejene že kakšne druge aktivnosti naprej.
Božidar Lavrenčič je podal odgovor. (opomba: odgovor ni bil slišan zaradi klepetanja
svetnikov)
Jurij Koritnik je vprašal, kako je s cesto v Dobravi.
Jože Papež je odgovoril, da se je zakon spremenil in so potrebni popolnoma drugačni
postopki. Sedaj se pridobiva digitalno potrdilo, potem pa se bo nadaljevalo.
Župan Ivan Princes je dodal, da se ve, da bo 6 cm asfalta, ne pa 5 plus 3 cm.
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Bogdan Semenič je g. Koritnika vprašal, če je kaj zraven pri tem projektu. Menil je, da bi bilo
prav, da jih kdo nadzira.
Predsedujoči je zaključil ob 20.00 uri in povedal, da so svetniki vabljeni k g. Petriču na
Planino, da si ogledajo njegovo novo pridobitev.

Zapisnik pripravil:
David PREMRL

OBČINSKI SVET
Predsedujoči
mag. Ivan PRINCES, župan

Zapisnik 30. redne seje je bil potrjen na ____. redni seji Občinskega sveta Občine Vipava,
dne _______ .
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