OBČINA VIPAVA
Občinski svet

PREDLOG!

Številka: 032-5/2019-2
Datum: 15.5.2019
SKRAJŠANI ZAPISNIK
5. redne seje Občinskega sveta Občine Vipava,
ki je bila v četrtek, 25. aprila 2019 ob 17. uri, v sejni sobi Občine Vipava
Sejo je vodil župan Goran Kodelja.
PRISOTNI, od 17 članov občinskega sveta – 17: MARKO RONDIČ, KRISTINA VANCETA,
MARKO HLAD, mag. ALOJZ DURN, DARKO ROSA, MARKO NABERGOJ, MITJA
LAVRENČIČ, BOGDAN GODNIČ, IDA FERJANČIČ, JERNEJ PREMRN, mag. ANTON
LAVRENČIČ, JOŽKO ANDLOVIC, MAGDA TERČELJ, JERNEJ MIKUŽ, BOGDANA
POČKAR, STOJAN VITEŽNIK in SONJA LUKIN
ODSOTNI: /
OSTALI PRISOTNI:
- MARTIN ČIBEJ - v.d. direktorja občinske uprave
- SILVANA VITEŽNIK, BOŽIDAR LAVRENČIČ, JOŽE PAPEŽ, LUKA LANGO,
MATEVŽ JEŽ in DAVID PREMRL - občinska uprava
- KATJA KRUŠIČ - Lekarna Ajdovščina
- BOŽA FERFOLJA - Zdravstveni dom Ajdovščina
- ARTUR LIPOVŽ - Lavrinčeva knjižnica Ajdovščina
- ALENKA MOČNIK - Otroški vrtec Ajdovščina
- BERNARDA PAŠKVAN - Glasbena šola Vinka Vodopivca Ajdovščina
- MOJCA PEV - Osnovna šola Draga Bajca Vipava
- BRIGITA HABJAN ŠTOLFA - Razvojna agencija Rod Ajdovščina
- MAJA HLADNIK - Zavod za turizem Trg Vipava
- mag. EGON STOPAR in BARBARA ŠTRAVS - Komunalno stanovanjska družba
Ajdovščina
- RAFAEL BIZJAK - Geomatika, prostor in arhitektura, Rafael Bizjak s.p., pooblaščeni
občinski urbanist
- predstavniki medijev
Župan Goran Kodelja je po pozdravu prisotnih in ugotovitvi sklepčnosti, prisotnih 17
svetnikov od 17, začel s sejo in predlagal naslednji dnevni red:
Predlog dnevnega reda:
1. Potrditev zapisnika 4. redne seje Občinskega sveta Občine Vipava
2. Poročilo o izvajanju sklepov 4. redne seje Občinskega sveta Občine Vipava, ter
odgovori na vprašanja in pobude svetnikov (poročevalec: Goran Kodelja)
3. Poročila javnih zavodov in podjetij ter soglasje javnim zavodom k razporeditvi
presežka prihodkov nad odhodki (poročevalci: predstavniki javnih podjetji, oz. zavodov)
- Lekarna Ajdovščina
- Zdravstveni dom Ajdovščina
- Lavričeva knjižnica Ajdovščina
- Otroški vrtec Ajdovščina
- Glasbena šola Vinka Vodopivca Ajdovščina
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- Osnovna šola Draga Bajca Vipava
- Razvojna agencija ROD Ajdovščina
- Zavod za turizem Trg Vipava
4. Odlok o odvajanju in čiščenju odpadnih voda v občini Vipava, 1. obravnava
(poročevalec: Jože Papež)

5. Odlok o nadomestilu stroškov za izvedbo lokacijske preveritve, 1. obravnava
(poročevalec: Rafael Bizjak)

6. Odlok o višini takse za obravnavanje zasebnih pobud prostorskega razvoja, 1.
obravnava (poročevalec: Rafael Bizjak)
7. Vprašanja in pobude svetnikov
8. Zaključni račun proračuna Občine Vipava za leto 2018 (poročevalka: Silvana Vitežnik)
9. Sklep o dopolnitvi letnega načrta ravnanja z nepremičnim in premičnim premoženjem
Občine Vipava za leto 2019 (poročevalec: Martin Čibej)
10. Soglasje k prodaji nepremičnin parc. št. *84/1 in *82 k.o. 2403 Goče (poročevalec: Martin
Čibej)

11. Soglasje k menjavi nepremičnin parc. št. 252/73 in 252/9 k.o. 2378 Vrhpolje
(poročevalec: Martin Čibej)

12. Sklep o odvzemu statusa javnega dobra parc. št. 1525/5 in 1517/5 k.o. 2378 Vrhpolje
(poročevalec: Martin Čibej)

13. Sklep o odvzemu statusa javnega dobra parc. št. 1493/8, 1493/9 in 1493/10 k.o. 2402
Lože (poročevalec: Martin Čibej)
Ker ni bilo predlogov za spremembo in dopolnitev dnevnega reda, je župan Goran Kodelja
dal predlagani dnevni red seje, na glasovanje.
Občinski svet je z glasovanjem 17 ZA, 0 proti (ob glasovanju 17 prisotnih) SPREJEL
naslednji:
Dnevni red 5. redne seje Občinskega sveta Občine Vipava:
1. Potrditev zapisnika 4. redne seje Občinskega sveta Občine Vipava
2. Poročilo o izvajanju sklepov 4. redne seje Občinskega sveta Občine Vipava, ter
odgovori na vprašanja in pobude svetnikov (poročevalec: Goran Kodelja)
3. Poročila javnih zavodov in podjetij ter soglasje javnim zavodom k razporeditvi
presežka prihodkov nad odhodki (poročevalci: predstavniki javnih podjetji, oz. zavodov)
- Lekarna Ajdovščina
- Zdravstveni dom Ajdovščina
- Lavričeva knjižnica Ajdovščina
- Otroški vrtec Ajdovščina
- Glasbena šola Vinka Vodopivca Ajdovščina
- Osnovna šola Draga Bajca Vipava
- Razvojna agencija ROD Ajdovščina
- Zavod za turizem Trg Vipava
4. Odlok o odvajanju in čiščenju odpadnih voda v občini Vipava, 1. obravnava
(poročevalec: Jože Papež)

5. Odlok o nadomestilu stroškov za izvedbo lokacijske preveritve, 1. obravnava
(poročevalec: Rafael Bizjak)

6. Odlok o višini takse za obravnavanje zasebnih pobud prostorskega razvoja, 1.
obravnava (poročevalec: Rafael Bizjak)
7. Vprašanja in pobude svetnikov
8. Zaključni račun proračuna Občine Vipava za leto 2018 (poročevalka: Silvana Vitežnik)
9. Sklep o dopolnitvi letnega načrta ravnanja z nepremičnim in premičnim premoženjem
Občine Vipava za leto 2019 (poročevalec: Martin Čibej)
10. Soglasje k prodaji nepremičnin parc. št. *84/1 in *82 k.o. 2403 Goče (poročevalec: Martin
Čibej)

11. Soglasje k menjavi nepremičnin parc. št. 252/73 in 252/9 k.o. 2378 Vrhpolje
(poročevalec: Martin Čibej)
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12. Sklep o odvzemu statusa javnega dobra parc. št. 1525/5 in 1517/5 k.o. 2378 Vrhpolje
(poročevalec: Martin Čibej)

13. Sklep o odvzemu statusa javnega dobra parc. št. 1493/8, 1493/9 in 1493/10 k.o. 2402
Lože (poročevalec: Martin Čibej)
K 1. TOČKI DNEVNEGA REDA
Potrditev zapisnika 4. redne seje
Župan Goran Kodelja je vprašal, ali je kakšna pripomba na zapisnik.
Ida Ferjančič je predlagala popravek njene razprave pri 7. točki dnevnega reda, pri obravnavi
amandmaja št. 1, v zvezi s primerjavo med glasbeno šolo in škofijsko gimnazijo, str. 9.
Zapisano besedilo »Vendar je razlika med ajdovsko in vipavsko gimnazijo velika.« se
zamenja z besedilom »Teža med glasbeno šolo in gimnazijo različna.«.
Marko Nabergoj je predlagal popravek njegove razprave pri 7. točki dnevnega reda, pri
obravnavi amandmaja št. 1, str. 8. Besedilo »Po navedbah ravnateljice glasbene šole
sodelovanje med glasbeno in osnovno šolo ni ravno odlično.« se zamenja z besedilom
»Ravnateljica glasbene šole je povedala, da glede gostovanja v osnovni šoli lahko reče, da z
ravnateljico prijazno sodelujeta.«.
Ker ni bilo več pripomb, je župan Goran Kodelja dal predlog zapisnika 4. redne seje s
predlaganima popravkoma na glasovanje.
Občinski svet je z glasovanjem 17 ZA, 0 proti (ob glasovanju 17 prisotnih)
zapisnik svoje 4. redne seje občinskega sveta, z dne 28.3.2019.
K 2. TOČKI DNEVNEGA REDA
Poročilo o izvajanju sklepov 4. redne seje Občinskega sveta
odgovori na vprašanja in pobude svetnikov

POTRDIL

Občine Vipava, ter

Župan Goran Kodelja je podal kratko uvodno obrazložitev poročila in vprašal, če je kaj
razprave.
Bogdan Godnič je opozoril, da njegova pobuda na prejšnji seji še ni bila realizirana in sicer
pisno obvestilo krajevnim skupnostim, kam se lahko obrnejo glede najdenih poginulih živali
ob cesti.
Jože Papež je povedal, da se je glede tega obrnil na inšpektorat v okviru skupne
medobčinske uprave, kjer so mu povedali, da naj v takih primerih pokličejo na telefon 113 ali
112.
Župan Goran Kodelja je dodal, da bodo Krajevne skupnosti dobile ustrezno pisno navodilo.
Ker ni bilo več razprave, je župan Goran Kodelja točko zaključil z ugotovitvijo, da se je
občinski svet s poročilom seznanil.
K 3. TOČKI DNEVNEGA REDA
Poročila javnih zavodov in podjetij ter soglasje javnim zavodom k razporeditvi
presežka prihodkov nad odhodki
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- Lekarna Ajdovščina
Katja Krušič, direktorica javnega zavoda Lekarna Ajdovščina, je podala uvodno obrazložitev.
Alojz Durn, predsednik Odbora za družbene dejavnosti je povedal, da odbor predlaga
občinskemu svetu, da sprejme predlagani sklep.
Sonja Lukin, predsednica Odbora za finance je povedala, da tudi njihov odbor predlaga, da
občinski svet sprejme predlagani sklep.
Župan Goran Kodelja je odprl razpravo.
Marko Hlad je vprašal, na kakšen način zbirajo odpadna zdravila in kaj potem storijo z njimi.
Katja Krušič je odgovorila, da od uporabnikov lekarniških storitev zbirajo odpadna zdravila,
ne pa medicinskih pripomočkov, igel in kemikalij. Za to imajo namenjene posebne posode, ki
jih prevzame in odpelje na uničenje posebno pooblaščeno podjetje, katero tudi vodi ustrezne
evidence.
Ker ni bilo več razprave, je župan Goran Kodelja dal predlagani sklep na glasovanje.
Občinski svet je z glasovanjem 17 ZA, 0 proti (ob glasovanju 17 prisotnih) SPREJEL sklep:
Občinski svet občine Vipava daje soglasje k razporeditvi presežka prihodkov nad
odhodki, kot je predlagano in specificirano v prošnji Lekarne Ajdovščina, ki je priloga
tega sklepa.
- Zdravstveni dom Ajdovščina
Boža Ferfolja, direktorica javnega zavda Zdravstveni dom Ajdovščina (ZD), je podala uvodno
obrazložitev. Vlogo za soglasje k razporeditvi presežka prihodkov nad odhodki bodo
posredovali naknadno, ker svet zavoda še ni sprejel odločitve o tem.
Alojz Durn, predsednik Odbora za družbene dejavnosti je povedal, da odbor ni opravil
razprave, ker ni bilo prisotnega poročevalca s strani zdravstvenega doma. Direktorica je
naslednji dan odsotnost opravičila. Na seji je bilo izraženo nezadovoljstvo glede ambulante
družinske medicine v Vipavi.
Župan Goran Kodelja je odprl razpravo.
Bogdana Počkar je vprašala, po kakšni logiki se je prerazporedilo zdravnika z največjim
številom opredeljenih pacientov v Vipavo. Zaradi tega je veliko pacientov dr. Vidica ostalo
brez zdravnika.
Boža Ferfolja je pojasnila, da zdravnica dr. Kete Krajnikova ni zdravnica z največ
opredeljenimi pacienti, je pa res med temi, ki jih imajo največ. Po odhodu dr. Vidica, zanj niso
imeli zamenjave. Edina, ki je bila pripravljena priti v Vipavo, je bila dr. Kete Krajnikova, kljub
temu, da se je zavedala, da ima veliko pacientov. Pričakovala je, da se bo več njenih
pacientov prepisalo k drugim zdravnikom v Ajdovščini. Trenutno sta v Vipavi dva zdravnika, z
večjim številom ur, kot pred odhodom dr. Vidica. V Ajdovščini opredeljujeta še dr. Lebanova
in dr. Rupnikova. Pridobili so tudi štiri mlade zdravnice, vendar je pričakovati, da bodo nekaj
časa odsotne zaradi starševstva.
Mitja Lavrenčič je povedal, da je bil na včerajšnji seji sveta zavoda izbran novi direktor
zdravstvenega doma, mag. Egon Stopar, dosedanji direktor KSD Ajdovščina. K imenovanju
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morata podati soglasje še obe občini ustanoviteljici. Predvideno odsotnost dr. Kete
Krajnikove bosta nadomeščala dr. Nabergojeva v Vipavi in dr. Grbec v Ajdovščini. Pričakuje
se, da se bo še pred poletjem sprostilo nekaj prostih mest, katere bodo lahko zasedli pacienti
dr. Vidica.
Darko Rosa je opozoril, da gre kmalu v pokoj tudi dr. Pucova, pri kateri je opredeljenih kar
nekaj odraslih. Anton Lavrenčič pa je direktorico vprašal, kakšno stanje vidijo čez leto dni.
Bogdan Godnič je opozoril, da je kadrovska politika v ZD katastrofalna, ter, da se s pacienti
na tak način kot se je, ne dela. V ZD namreč vedo, kdaj se bo kakšen zdravnik upokojil in bi
se lahko na to ustrezno pripravili. Pacienti dr. Vidica so pričakovali, da bo v Vipavo prišel
zdravnik, ki še nima opredeljenih pacientov, ter, da bodo avtomatsko prepisani k njemu. Žal
se to ni zgodilo. Nekaj pacientov dr. Vidica se je že prepisalo k drugim zdravnikom, veliko pa
jih je še brez izbranega zdravnika. Če v Vipavo ne bo prišel zdravnik brez opredeljenih
pacientov, se problem ne bo rešil.
Boža Ferfolja je povedala, da se dr. Pucova upokoji avgusta. Pogoj za upokojitev pa je
izpolnila tudi dr. Šoštaričeva, ki ima tudi opredeljenih veliko odraslih pacientov. ZD ima štiri
mlade zdravnice, ki bodo opredeljevala paciente zdravnikov, ki se bodo upokojevali, vendar
je potrebno upoštevati, da jih bo potrebno nadomeščati zaradi porodniških dopustov. Kljub
objavljenim razpisom, zdravnikov ni. Dodatno je pojasnila še zaplete z opredeljevanjem
pacientov po glavarinskih količnikih.
Župan Goran Kodelja je povedal, da je bilo njegovo stališče glede tega problema objavljeno
na spletni strani občine. Zadeve bi se lahko reševale tudi drugače. Nihče izmed pacientov dr.
Vidica namreč ni dobil nobenega obvestila, kaj naj stori, ko bo ostal brez svojega zdravnika.
Zaradi tega so bili občani upravičeno ogorčeni in jezni. Poleg tega je bila narejena še ena
organizacijska napaka, da se je zdravnico, ki je že sedaj zelo obremenjena, prerazporedilo v
Vipavo 14 dni prej, kot ji je bilo obljubljeno, da gre lahko za več kot mesec dni na dopust.
Zaradi tega se mora dr. Nabergojeva, namesto da bi se ukvarjala s svojimi pacienti in
pacienti dr. Vidica, ukvarjati še s pacienti dr. Kete Krajnikove. Novi direktor ZD, ki ga morata
potrditi še obe občini ustanoviteljici, bo moral rešil problem pacientov dr. Vidica, ki še nimajo
zdravnika.
Sonja Lukin je povedala, da je, ne glede na zadnje težave, direktorica ZD ga. Boža Ferfolja
naredila veliko za ohranitev in delovanje ambulant v Vipavi, tako na področju zdravstvenega
varstva otrok in odraslih, ter zobozdravstva. Za dosedanje delo se je ge. Ferfolja zahvalila.
Zahvali se je pridružil tudi župan Goran Kodelja.
Ker ni bilo več razprave, je župan Goran Kodelja točko zaključil z ugotovitvijo, da se je
občinski svet s poročilom seznanil. O soglasju k razporeditvi presežka prihodkov nad
odhodki bodo odločali, ko bo ZD poslal občini predlog o razporeditvi presežka prihodkov nad
odhodki.
- Lavričeva knjižnica Ajdovščina
Artur Lipovž, direktor javnega zavoda Lavričeva knjižnica Ajdovščina, je podal uvodno
obrazložitev.
Alojz Durn, predsednik Odbora za družbene dejavnosti je povzel razpravo seje odbora in
povedal, da odbor predlaga občinskemu svetu, da sprejme predlagani sklep.
Sonja Lukin, predsednica Odbora za finance je povedala, da odbor predlaga občinskemu
svetu, da sprejme predlagani sklep.
5

Župan Goran Kodelja je odprl razpravo.
Mitja Lavrenčič je vprašal, zakaj je Ministrstvo za kulturo v lanskem letu namenilo 40.000 eur
manj za nakup knjig.
Artur Lipovž je pojasnil, da so se sredstva znižala že prej, zaradi finančne krize. Za nakup
knjig so primarno zadolžene občine, ministrstvo pa lahko k temu prispeva. Do pred nekaj let
je ministrstvo pripevalo skoraj polovico sredstev, ki pa so se z leti zmanjševala. Z letošnjim
letom so se začele stvari nekoliko popravljati.
Ker ni bilo več razprave, je župan Goran Kodelja dal predlagani sklep na glasovanje.
Občinski svet je z glasovanjem 17 ZA, 0 proti (ob glasovanju 17 prisotnih) SPREJEL sklep:
Občinski svet občine Vipava daje soglasje k razporeditvi presežka prihodkov nad
odhodki, kot je predlagano in specificirano v prošnji Lavričeve knjižnice Ajdovščina, ki
je priloga tega sklepa.
- Otroški vrtec Ajdovščina
Alenka Močnik, ravnateljica javnega zavoda Otroški vrtec Ajdovščina, je podala uvodno
obrazložitev.
Alojz Durn, predsednik Odbora za družbene dejavnosti je povedal, da odbor predlaga
občinskemu svetu, da sprejme predlagani sklep.
Sonja Lukin, predsednica Odbora za finance je povedala, da tudi njihov odbor predlaga
občinskemu svetu, da sprejme predlagani sklep.
Župan Goran Kodelja je odprl razpravo.
Stojan Vitežnik je opozoril, da so na zunanjih igriščih v Podnanosu še vedno nameščene
betonske prane plošče, namesto primernejših mehkejših talnih oblog. Na to opozarja že vrsto
let. Vprašal je še, kakšna je projekcija vpisa za naslednje šolsko leto. Jernej Mikuž pa je
vrtcu čestital za 70 let obstoja ter pohvalil izvedeno prireditev ob praznovanju obletnice.
Alenka Močnik je pojasnila postopke vpisa otrok v vrtec ter popolnjenost oddelkov v
naslednjem šolskem letu.
Ker ni bilo več razprave, je župan Goran Kodelja dal predlagani sklep na glasovanje.
Občinski svet je z glasovanjem 17 ZA, 0 proti (ob glasovanju 17 prisotnih) SPREJEL sklep:
Občinski svet občine Vipava daje soglasje k razporeditvi presežka prihodkov nad
odhodki, kot je predlagano in specificirano v prošnji Otroškega vrtca Ajdovščina, ki je
priloga tega sklepa.
- Glasbena šola Vinka Vodopivca Ajdovščina
Bernarda Paškvan, ravnateljica javnega zavoda Glasbena šola Vinka Vodopivca Ajdovščina,
je podala uvodno obrazložitev.
Alojz Durn, predsednik Odbora za družbene dejavnosti je povedal, da odbor predlaga
občinskemu svetu, da sprejme predlagani sklep.
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Sonja Lukin, predsednica Odbora za finance je povzela vsebino razprave seje odbora ter
povedala, da tudi njihov odbor predlaga občinskemu svetu, da sprejme predlagani sklep.
Župan Goran Kodelja je odprl razpravo.
Marko Nabergoj je prosil ravnateljico za komentar glede na razpravo na zadnji seji
občinskega sveta in sicer v zvezi z urejanjem prostorov za glasbeno šolo v Vipavi,
smiselnosti delovanja glasbene in osnovne šole v istem objektu, da se otrok ne prevaža na
različne lokacije, ter zmožnosti osnovne šole za zagotavljanje primernih prostorov za potrebe
glasbene šole.
Bernarda Paškvan je pojasnila, da problem s prostori ni nič novega, o tem se pogovarjajo že
zelo dolgo. Njena naloga je, da opozarja na to, da prostori v osnovni šoli niso primerni po
normativih in standardih za glasbeno šolo. Na to bo opozarjala tudi v bodoče. Z osnovno
šolo sodelujejo zgledno, vendar jim ta nekaterih stvari, ki bi jih potrebovali, ne more
zagotoviti. Starše popolnoma razume, da jim ustreza, da je glasbena šola v istem objektu z
osnovno šolo.
Ker ni bilo več razprave, je župan Goran Kodelja dal predlagani sklep na glasovanje.
Občinski svet je z glasovanjem 17 ZA, 0 proti (ob glasovanju 17 prisotnih) SPREJEL sklep:
Občinski svet občine Vipava daje soglasje k razporeditvi presežka prihodkov nad
odhodki, kot je predlagano in specificirano v prošnji Glasbene šole Vinka Vodopivca
Ajdovščina, ki je priloga tega sklepa.
- Osnovna šola Draga Bajca Vipava
Mojca Pev, ravnateljica javnega zavoda Osnovna šola Draga Bajca Vipava, je podala
uvodno obrazložitev.
Alojz Durn, predsednik Odbora za družbene dejavnosti je povzel razpravo seje odbora in
povedal, da odbor predlaga občinskemu svetu, da sprejme predlagani sklep.
Sonja Lukin, predsednica Odbora za finance je povedala, da tudi njihov odbor predlaga
občinskemu svetu, da sprejme predlagani sklep.
Župan Goran Kodelja je odprl razpravo.
Marko Rondič je vprašal, ali je obnova kuhinje finančno zaključena, ker ne bi rad pozneje
dobil kakšnega presenečenja, ter opozoril, da je presežek v višini 90.000 eur verjetno
akumulirani presežek preteklih let.
Darko Rosa je dal pobudo, da bi ob 100 letnici rojstva Janka Premrla Vojka, ki bo februarja
prihodnje leto, obnovili spominsko ploščo, nameščeno na stavbi podružnične šole v
Podnanosu, na kateri bi bilo potrebno obnoviti napise. Predlagal je tudi, da se ob obletnici
pripravi neko spominsko slovesnost.
Ravnateljica je pojasnila, da so računi za obnovo kuhinje poravnani, ter da gre pri presežku
res za akumulacijo presežkov preteklih let, oziroma namenska sredstva za obnovo kuhinje.
Del presežka je nastal pred leti iz naslova zagotavljanja sredstev za odpravo plačnih
nesorazmerij. V prihodnjih letih pa me morejo več pričakovati takih zneskov. Za obnovo
spominske plošče Janka Premrla Vojka bo poskrbela šola.
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Ker ni bilo več razprave, je župan Goran Kodelja dal predlagani sklep na glasovanje.
Občinski svet je z glasovanjem 17 ZA, 0 proti (ob glasovanju 17 prisotnih) SPREJEL sklep:
Občinski svet sprejme predlagano soglasje k razporeditvi presežka prihodkov nad
odhodki v skupni višini 10.792,39 € kot je predlagano in specificirano v prošnji
Osnovne šole Draga Bajca Vipava, ki je priloga tega sklepa.
- Razvojna agencija ROD Ajdovščina
Brigita Habjan Štolfa, direktorica javnega zavoda Razvojna agencija Rod Ajdovščina, je
podala uvodno obrazložitev.
Marko Rondič, predsednik Odbora za gospodarstvo je povzel razpravo seje odbora in
povedal, da odbor predlaga občinskemu svetu, da sprejme predlagani sklep.
Sonja Lukin, predsednica Odbora za finance je povzela razpravo seje odbora in povedala, da
tudi njihov odbor predlaga občinskemu svetu, da sprejme predlagani sklep.
Jernej Mikuž, predsednik Odbora za turizem je povedal, da tudi njihov odbor predlaga
občinskemu svetu, da sprejme predlagani sklep.
Župan Goran Kodelja je odprl razpravo.
Magda Terčelj je predlagala, da se pri naslednjem poročanju pripravi samo del poročila, ki
zajema občino Vipava.
Anton Lavrenčič je vprašal, ali obstaja kakšen izračun, na primer za zadnja 3 ali 5 let, koliko
je občina namenila Rod-u in koliko je dobila nazaj, ter zakaj se je ustavil projekt Po
Erazmovih poteh.
Jožko Andlovic je menil, da občina dobi premalo nazaj za sredstva, ki jih nameni Rodu.
Občina letno nameni Rod-u 42.000 eur, ter dodatno še 18.000 eur za Lokalno akcijsko
skupino Vipavska dolina (LAS).
Sonja Lukin je povedala, da vidi problem v tem, da občina v preteklosti ni dajala pobud in
nalog Rod-u.
Marko Nabergoj je povedal, da ko se je Rod vključil v projekt Lanthieri, se je pridobilo preko 1
mio eur sredstev. Ta pridobljena sredstva lahko presegajo večletna sredstva namenjena
Rodu. Eno leto so lahko bolj, drugo leto manj uspešni pri pridobivanju sredstev. To je
potrebno upoštevati. Opravljeno delo tudi lahko ni vidno takoj, ampak šele po daljšem
časovnem obdobju.
Brigita Habjan Štolfa je povedala, da na pamet ne pozna vseh številk, bodo pa pripravili
poročilo, ki bo posredovano svetnikom. Pri ocenjevanju projekta Po Erazmovih poteh je
zmanjkalo nekaj točk, ker so se v projekt vključevali samo 3 LAS-i, namesto štirje. Odločitev
za ponovno prijavo pa ni bila sprejeta. Veseli bi bili, če bi bili v projekte vključeni na začetku,
ne pa samo na koncu, pri prijavi na razpis. Upa, da se bo z novim vodstvom občine to
spremenilo.
Župan Goran Kodelja je povedal, da je njegovo razumevanje Rod-a v tem, da je ta sposoben
tehnično in operativno izpeljati projekt pridobitve državnih ali eu sredstev. Računa na to, da
bodo v tem mandatu pridobili več sredstev iz EU. Direktorica je s tem seznanjena in ve, kaj
mora Rod narediti.
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Ker ni bilo več razprave, je župan Goran Kodelja dal predlagani sklep na glasovanje.
Občinski svet je z glasovanjem 17 ZA, 0 proti (ob glasovanju 17 prisotnih) SPREJEL sklep:
Občinski svet občine Vipava daje soglasje k razporeditvi presežka prihodkov nad
odhodki, kot je predlagano in specificirano v vlogi za soglasje o razporeditvi presežka
prihodkov nad odhodki Razvojne agencije ROD Ajdovščina, z dne,11.4.2019, ki je
priloga tega sklepa.

- Zavod za turizem Trg Vipava
Maja Hladnik, vršilka dolžnosti direktorice javnega zavoda Zavod za turizem Trg Vipava, je
podala uvodno obrazložitev.
Marko Rondič, predsednik Odbora za gospodarstvo je povedal, da odbor predlaga
občinskemu svetu, da sprejme predlagani sklep.
Sonja Lukin, predsednica Odbora za finance je povedala, da tudi njihov odbor predlaga
občinskemu svetu da sprejme predlagani sklep.
Jernej Mikuž, predsednik Odbora za turizem je povedal, da tudi njihov odbor predlaga
občinskemu svetu da sprejme predlagani sklep.
Župan Goran Kodelja je odprl razpravo.
Anton Lavrenčič je vprašal, kako je z organizacijo največjega turističnega dogodka Vipavska
trgatev.
Maja Hladnik je pojasnila kakšni so pogledi na vsebino prireditve ter povedala, da trenutno
zbirajo ponudbe in predloge za izvedbo programa, ki jih bo potem obravnaval Odbor za
turizem.
Župan Goran Kodelja je povedal, da sta trenutno v zavodu zaposleni 2 osebi, v sezoni pa si
bodo pomagali še s študentskim delom. Bistvo zavoda ni v tem, da v vinoteki proda za
70.000 eur vina domačih vinarjev. To je sicer v redu, vendar prodaja vina in degustacije
vzamejo ogromno časa in to ne more biti glavna dejavnost zavoda. Zavod mora biti
pobudnik in koordinator, v organizacijskem smislu, raznih prireditev in dogodkov preko
celega poletja, z osrednjo prireditvi Vipavska trgatev.
Bogdan Godnič je vprašal, koliko ima Trg prihodkov od prometa prodaje vina, ki je znašal
70.000 eur.
Maja Hladnik je odgovorila, da imajo dogovorjen 25 % rabat, kar predstavlja njihov zaslužek.
Ker ni bilo več razprave, je župan Goran Kodelja dal predlagani sklep na glasovanje.
Občinski svet je z glasovanjem 17 ZA, 0 proti (ob glasovanju 17 prisotnih) SPREJEL sklep:
Občinski svet občine Vipava daje soglasje k razporeditvi presežka prihodkov nad
odhodki, kot je predlagano in specificirano v predlogu porabe Zavoda za turizem Trg
Vipava, ki je priloga tega sklepa.
K 4. TOČKI DNEVNEGA REDA
Odlok o odvajanju in čiščenju odpadnih voda v občini Vipava, 1. obravnava
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Jože Papež je podal uvodno obrazložitev. Dodatno obrazložitev sta podala še mag. Egon
Stopar in Barbara Štravs iz Komunalno stanovanjske družbe Ajdovščina.
Marko Rondič, predsednik Odbora za gospodarstvo je povedal, da odbor meni, da je odlok
primeren za 1. obravnavo.
Župan Goran Kodelja je odprl razpravo.
Bogdan Godnič je vprašal, kaj si bo mislil občan, če še župan in direktor komunale nista na
isti valovni dolžini glede gradnje kanalizacije.
Župan Goran Kodelja je pojasnil, da je potrebno za gradnjo kanalizacije upoštevati oba
pogoja, aglomeracijo in število prebivalcev znotraj aglomeracije. To pomeni, da na primer na
Gočah, ne morejo razmišljati o mini čistilnih napravah, ampak o gradnji kanalizacijskega
sistema. Občina bo pripravila terminski plan izgradnje kanalizacije.
Marko Nabergoj je vprašal, ali je možno kje videti te aglomeracije. Kot je pred časom videl,
Podgrič ni spadal v aglomeracijo, med tem, ko so Lozice bile vključene. Zanima ga, ali se
razmišlja o gradnji kanalizacije na Lozicah, ter kako se razmišlja o financiranju malih
komunalnih čistilnih naprav (MKČN).
Egon Stopar je povedal, da bo vsem svetnikom poslana povezava do spletne strani, kjer so
navedene aglomeracije. Financiranje izgradnje infrastrukture je navedeno v 38. členu odloka,
kjer obstaja možnost, da se v občinskem proračunu zagotovi sredstva za sofinanciranje
izgradnje kanalizacijskih priključkov, črpališč, hišnih priključkov in MKČN. Za to bo potrebno
sprejeti pravilnik in zagotoviti sredstva.
Župan Goran Kodelja je povedal, da se o gradnji kanalizacije na Lozicah za enkrat še ne
razmišlja. Tudi, ko bo narejen terminski plan, bodo nekatere vasi prišle na vrsto prej kot
druge. Žal, Lozice niso med prvimi. Dinamika gradnje je bila nakazana že v prejšnjem
mandatu, ko so se začeli izdelovati projekti za posamezne investicije. V prihodnje bo
potrebna razprava in odločitev o uvedbi komunalnega prispevka, ki je glavni vir za gradnjo
infrastrukture, saj je občina Vipava ena izmed redkih občin, ki ga še nima.
Ker ni bilo več razprave, je župan Goran Kodelja dal predlagani sklep na glasovanje.
Občinski svet je z glasovanjem 17 ZA, 0 proti (ob glasovanju 17 prisotnih) SPREJEL sklep:
Opravljena je prva obravnava Odloka o odvajanju in čiščenju odpadnih voda v občini
Vipava. Odlok je primeren za drugo obravnavo.
K 5. TOČKI DNEVNEGA REDA
Odlok o nadomestilu stroškov za izvedbo lokacijske preveritve, 1. obravnava
Rafael Bizjak, pooblaščeni občinski urbanist, je podal uvodno obrazložitev.
Marko Rondič, predsednik Odbora za gospodarstvo je povedal, da odbor meni, da je odlok
primeren za prvo obravnavo.
Župan Goran Kodelja je odprl razpravo.
Ida Ferjančič je vprašala, koliko časa lahko traja začasna raba zemljišča.
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Darko Rosa je opozoril, da je na območju občine na kmetijskih zemljiščih postavljenih preko
200 razno raznih hišic, kar je v bistvu vse nelegalno. Marko Nabergoj je dodal, da je občina
pred leti izdajala soglasje za gradnjo lop za spravilo orodja. Kaj je v teh lopah je pa druga
stvar.
Rafael Bizjak je odgovoril, da začasna raba lahko traja največ 7 let in naj ne bi onemogočala
načrtov za naprej. Po 7 letih se začasnost ukine, zato je za graditev objektov to riziko. Na
kmetijskem zemljišču so lahko samo kmetijski objekti. Objekti za začasno bivanje niso
dovoljeni.
Ker ni bilo več razprave, je župan Goran Kodelja dal predlagani sklep na glasovanje.
Občinski svet je z glasovanjem 17 ZA, 0 proti (ob glasovanju 17 prisotnih) SPREJEL sklep:
Opravljena je prva obravnava Odloka o nadomestilu stroškov za izvedbo lokacijske
preveritve. Odlok je primeren za drugo obravnavo.
K 6. TOČKI DNEVNEGA REDA
Odlok o višini takse za obravnavanje zasebnih pobud prostorskega razvoja, 1.
obravnava
Rafael Bizjak, pooblaščeni občinski urbanist, je podal uvodno obrazložitev.
Marko Rondič, predsednik Odbora za gospodarstvo je povedal, da odbor meni, da je odlok
primeren za prvo obravnavo.
Župan Goran Kodelja je odprl razpravo. Ker ni bilo razprave, je dal predlagani sklep na
glasovanje.
Občinski svet je z glasovanjem 17 ZA, 0 proti (ob glasovanju 17 prisotnih) SPREJEL sklep:
Opravljena je prva obravnava Odloka o višini takse za obravnavanje zasebnih pobud
prostorskega razvoja. Odlok je primeren za drugo obravnavo.
K 7. TOČKI DNEVNEGA REDA
Vprašanja in pobude svetnikov
Prisotni občinski svetniki in svetnice so postavili naslednja vprašanja in podali pobude:
Bogdan Godnič
 je prosil za pisni odgovor, kakšna je čarovnica za sprejem sprememb in dopolnitev št.
7 občinskega prostorskega načrta (SD7 OPN)
Župan Goran Kodelja je povedal, da so pričakovanja občanov glede SD7 OPN prevelika, ker
ta ne bo prinesel novih stavnih zemljišč, ampak bolj ureja gradnjo na kmetijskih zemljiščih.
Predvideva se, da bi ga sprejeli konec naslednjega leta.
Marko Nabergoj je povedal, da se strinja, da ne more vsak delati, kar si želi, vendar, če se ne
bo podpiralo možnosti stanovanjske gradnje za mlade družine, bodo te šle drugam. Mladi so
nekako talci posameznikov, ki imajo v lasti zazidljiva zemljišča in jih ne prodajo, oziroma na
njih ne gradijo. Zaradi neizkoriščenosti teh obstoječih površin potem ni mogoče dobiti novih
zazidljivih površin.
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Anton Lavrenčič je vprašal, ali ima občina kakšne možnosti pri zahtevi za prodajo obstoječih
zazidljivih površin ali povrnitvi le teh v kmetijska zemljišča.
Župan Goran Kodelja je povedal, da bo potrebno razmisliti in pripraviti predlog o novem
odloku o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča (NUSZ), ki bo drugače obravnaval
nepozidana stavbna zemljišča. V občini je namreč za 15 ha nepozidanih stavbnih zemljišč.
Drugih možnosti, kot obdavčitev, občina nima.
Predstavil je še možnost gradnje
večstanovanjskih objektov v Vipavi.
Darko Rosa
 je vprašal, kakšen je terminski plan izgradnje kanalizacije v Podnanosu
Župan Goran Kodelja je odgovoril, da bo v naslednjem tednu pripravljen javni razpis za
Rožnik. Pričakuje se, da bi začeli graditi v začetku septembra. Božidar Lavrenčič je dodal, da
je pri Rožniku dilema, ali graditi ali ne, ker občina računa na tako imenovana
»overkomitment« sredstva. V primeru, da bi začeli graditi prej, denarja ne bi dobili.
Darko Rosa je menil, da je potrebno začeti z gradnjo, ker so poleg tega še odprti projekti
Podbreg, Podboršt, osrednje Poreče, del Podbrega in naprej proti Lozicam.
Župan Goran Kodelja je povedal, da se bo verjetno Rožnik začelo graditi, ter da bodo na
»overkomitment« sredstva prijavili projekte Goče, Lože, Manče, Podboršt in Dobrava.


povedal je, da je pred enim mesecem zaprosil za pisni odgovor o finančni konstrukciji
in prispevku krajanov za gradnjo mrliške vežice v Vipavi. Odgovora še ni dobil.



vprašal je, kako je z ogledom poškodovane kamnite struge Pasjega repa v
Podnanosu, ter opozoril na odstopanje plošč na trgu pred cerkvijo v Podnanosu.

Jože Papež je odgovoril, da je bil opravljen ogled struge. Ugotovljeno je bil, da gre za manjšo
poškodbo. Ker je garancija potekla, bo morala zadevo sanirati občina. Ravno tako tudi
plošče na trgu.


predlagal je, da se z dopisom obvesti krajane vaškega jedra v Podnanosu, da si
morajo urediti elektro priključke, ter, da se Telekom nekako zaveže za sočasno
gradnjo.



vprašal je, zakaj komunala vozi svoja vozila na tehnični pregled v Novo Gorico. S tem
izgubljajo veliko časa. Cena tehničnih pregledov je v Sloveniji enotna.

Župan Goran Kodelja je odgovoril, da se bo komunalo vprašalo.
Marko Rondič
 je povedal, da so v občini 3 komunalno opremljene cone, ki pa niso v funkciji, zato bo
potrebno tudi tukaj razmišljati o kakšni obdavčitvi, da bodo cone dosegle svoj namen.

Marko Nabergoj
 je povedal, da so ga v KS Lozice prosili, če se lahko pojasnil, kakšen je postopek
rednega vzdrževanja cest na območju neke KS. V preteklosti je bila praksa, da so se
iz KS obrnili kar na komunalo in zadevo, skoraj mimo občine, uredili. Zanima ga,
kakšen je postopek za začetek nekih vzdrževalnih del. Opozorili so ga na nekaj
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detajlov v Podgriču in na cesto v zgornje Žvanute, ter na cesto Podnanos – Lozice,
nad Škrlami, območje Videm, kjer je most, katerega korona se zajeda v linijo
cestišča, kar predstavlja nevarnost.
Župan Goran Kodelja je povedal, da so v proračunu zagotovljena sredstva za vzdrževanje in
asfaltacijo cest. KS morajo posredovati pisne pobude na občino, kjer se jih bo evidentiralo in
dalo v plane.

Mitja Lavrenčič
 je ponovno predlagal postavitev ekološkega otoka ali vsaj kakšnega kontejnerja na
stadionu v Vipavi.
Župan Goran Kodelja je odgovoril, da je v projektu celovite prenove športnega kompleksa
predvidena tudi postavitev ekološkega otoka. Lahko pa se začasno postavi kakšen primeren
komunalni zabojnik.


vprašal je, kdo je pristojen za rezervacijo stadiona v Vipavi, oziroma uporabo atletske
steze za posamezni dogodek.

Župan Goran Kodelja je odgovoril, da je potrebno posredovati pisno vlogo na občino. Za
rekreacijo posameznikov pa je stadion odprt.


vprašal je, kako je z obnovo otroških igral v Vipavi

Župan Goran Kodelja je odgovoril, da je obnova igral v Vipavi predvidena še pred poletjem.
Pričakuje tudi, da bodo prišli predstavnik KS, kjer je bilo to dogovorjeno, z izdelani idejami za
ureditev igrišče, da se jih lahko uredi.

Alojz Durn
 je vprašal, kdo je pristojen za postavitev prometnega ogledala,na primer pri trsnici v
Vrhpolju
Župan Goran Kodelja je odgovoril, da so za to predpisani postopki, zato mora dati KS najprej
vlogo na občino.

Marko Hlad
 je vprašal, kako je s plačili za odkupljene parcele, potrebne za izgradnjo vodohranov
v Vrhpolju.
Župan Goran Kodelja je pojasnil zaplet, ter povedal, da pogajanja z lastnikom še potekajo.

Ida Ferjančič
 je vprašala, kako je z asfaltacija ceste v Podragi
Božidar Lavrenčič je povedal, da je dogovorjen za sestanek s predsednico KS Podraga, s
katero bosta definirala podrobnosti. Župan Goran Kodelja je dodal, da mora KS sama
seznaniti svoj krajane, kaj se bo gradilo v vasi.
Anton Lavrenčič
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je povedal, da lastniki Gozdne vasica Theodosius nad Vrhpoljem sprašujejo, kdaj
bodo dobili javno luč.

Župan Goran Kodelja je odgovoril, da zaradi težav z koncesionarjem javne razsvetljave,
občina temu ne more naročati novih del.


vprašal je, kako potekajo pogovori z vodstvo univerze glede Lanthierija.

Župan Goran Kodelja je pojasnil, da pogovori sicer potekajo uglajeno in diplomatsko, vendar
ne pripeljejo do nobene ustrezne rešitve za občino, zato bo občina morala svoje interese
zaščititi po pravni poti.


vprašal je, kdaj bo sprejeta odločitev, da se za svetnike zagotovi prenosni
računalnike. Predlagal je, da bi lahko uporabljali lastne računalnike.

Župan Goran Kodelja je odgovoril, da je ob takratni razpravi dobil vtis, da svetniki še niso
pripravljeni na to, zato se ni nadaljevalo aktivnosti v zvezi s tem. Pobudo g. Antona
Lavrenčiča o uporabi lastnih računalnikov podpira.
Stojan Vitežnik
 je opozoril, da se je pozabilo na vzdrževanje poti, ki so bile urejene ob gradnji hitre
ceste in so bile potem predane občini Vipava.
Župan Goran Kodelja je pojasnil, da je v proračunu za urejanje gozdnih poti namenjenih
25.000 eur. Preverilo se bo, ali je DARS dolžan vzdrževati te poti.
Ker ni bilo več razprave, je župan Goran Kodelja točko zaključil in prešel na obravnavo
naslednje točke.
K 8. TOČKI DNEVNEGA REDA
Zaključni račun proračuna Občine Vipava za leto 2018
Silvana Vitežnik je podala uvodno obrazložitev zaključnega računa.
Sonja Lukin, predsednica Odbora za finance je povedala, da odbor zaključnega računa ni
obravnaval, ker na seji ni bilo prisotnega poročevalca.
Župan Goran Kodelja je odprl razpravo.
Mitja Lavrenčič je vprašal, do kdaj ima Avrigo pogodbo za prevoz šolarjev. Meni, da se da te
stroške v bodoče znižati.
Silvana Vitežnik je dogovorila, da je bila v septembru 2018 sklenjena nova pogodba za 4
leta.
Ker ni bilo več razprave je župan Goran Kodelja dal zaključni račun proračuna Občine
Vipava za leto 2018 na glasovanje.
Občinski svet je z glasovanjem 17 ZA, 0 proti (ob glasovanju 17 prisotnih) SPREJEL sklep:
Sprejme se Zaključni račun proračuna Občine Vipava za leto 2018.
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K 9. TOČKI DNEVNEGA REDA
Sklep o dopolnitvi letnega načrta ravnanja z nepremičnim in premičnim premoženjem
Občine Vipava za leto 2019
Martin Čibej je podal uvodno obrazložitev.
Marko Rondič, predsednik Odbora za gospodarstvo je povedal, da odbor predlaga
občinskemu svetu, da sprejme predlagani sklep.
Sonja Lukin, predsednica Odbora za finance je povedala, da tudi njihov odbor predlaga
občinskemu svetu, da sprejme predlagani sklep.
Župan Goran Kodelja je odprl razpravo. Ker ni bilo razprave je dal predlog sklepa na
glasovanje.
Občinski svet je z glasovanjem 17 ZA, 0 proti (ob glasovanju 17 prisotnih) SPREJEL sklep:
Sprejme se Sklep o dopolnitvi letnega načrta ravnanja z nepremičnim in premičnim
premoženjem Občine Vipava za leto 2019.
K 10. TOČKI DNEVNEGA REDA
Soglasje k prodaji nepremičnin parc. št. *84/1 in *82 k.o. 2403 Goče
Martin Čibej je podal uvodno obrazložitev.
Marko Rondič, predsednik Odbora za gospodarstvo je povedal, da odbor predlaga
občinskemu svetu, da sprejme predlagani sklep.
Sonja Lukin, predsednica Odbora za finance je povedala, da tudi njihov odbor predlaga
občinskemu svetu, da sprejme predlagani sklep.
Župan Goran Kodelja je odprl razpravo. Ker ni bilo razprave je dal predlog sklepa na
glasovanje.
Občinski svet je z glasovanjem16 ZA, 0 proti (ob glasovanju 16 prisotnih) SPREJEL sklep:
1.
Občinski svet Občine Vipava soglaša s prodajo nepremičnine:
- ID znak: parcela 2403 *84/1, v naravi pozidano zemljišče v izmeri 115m2
- ID znak: parcela 2403 *82, v naravi pozidano zemljišče v izmeri 58 m2
2.
Skupna izklicna cena znaša 14.250,00 €.
3.
Sklep velja takoj.
K 11. TOČKI DNEVNEGA REDA
Soglasje k menjavi nepremičnin parc. št. 252/73 in 252/9 k.o. 2378 Vrhpolje
Martin Čibej je podal uvodno obrazložitev.
Marko Rondič, predsednik Odbora za gospodarstvo je povedal, da odbor predlaga
občinskemu svetu, da sprejme predlagani sklep.
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Sonja Lukin, predsednica Odbora za finance je povedala, da tudi njihov odbor predlaga
občinskemu svetu, da sprejme predlagani sklep.
Župan Goran Kodelja je odprl razpravo. Ker ni bilo razprave je dal predlog sklepa na
glasovanje.
Občinski svet je z glasovanjem 16 ZA, 0 proti (ob glasovanju 16 prisotnih) SPREJEL sklep:
1.
Občinski svet Občine Vipava soglaša z menjavo nepremičnin:
- ID znak: parcela 2378 252/73, v naravi kmetijsko in gozdno zemljišče v izmeri 480
m2
- ID znak: parcela 2378 252/9, v naravi kmetijsko in gozdno zemljišče v izmeri 1.140
m2
2.
Sklep velja takoj.
K 12. TOČKI DNEVNEGA REDA
Sklep o odvzemu statusa javnega dobra parc. št. 1525/5 in 1517/5 k.o. 2378 Vrhpolje
Martin Čibej je podal uvodno obrazložitev.
Marko Rondič, predsednik Odbora za gospodarstvo je povedal, da odbor predlaga
občinskemu svetu, da sprejme predlagani sklep.
Župan Goran Kodelja je odprl razpravo. Ker ni bilo razprave je dal predlog sklepa na
glasovanje.
Občinski svet je z glasovanjem 16 ZA, 0 proti (ob glasovanju 16 prisotnih) SPREJEL sklep:
1.
Nepremičninama:
- parc. št. 1525/5 k.o. 2378 Vrhpolje, stavbno zemljišče, v izmeri 44 m2
- parc. št. 1517/5 k.o. 2378 Vrhpolje, stavbno zemljišče, v izmeri 93 m2
se status javnega dobra odvzame.
2.
Nepremičnine iz prve točke tega sklepa se vpiše v Zemljiško knjigo kot last Občine
Vipava.
3.
Sklep velja takoj.
K 13. TOČKI DNEVNEGA REDA
Sklep o odvzemu statusa javnega dobra parc. št. 1493/8, 1493/9 in 1493/10 k.o. 2402
Lože
Martin Čibej je podal uvodno obrazložitev.
Marko Rondič, predsednik Odbora za gospodarstvo je povedal, da odbor predlaga
občinskemu svetu, da sprejme predlagani sklep.
Župan Goran Kodelja je odprl razpravo. Ker ni bilo razprave je dal predlog sklepa na
glasovanje.
Občinski svet je z glasovanjem 16 ZA, 0 proti (ob glasovanju 16 prisotnih) SPREJEL sklep:
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1.
Nepremičninam:
- parc. št. 1493/8 k.o. 2402 Lože, stavbno zemljišče, v izmeri 16 m2
- parc. št. 1493/9 k.o. 2402 Lože, stavbno in del kmetijsko zemljišče, v izmeri 26 m2
- parc. št. 1493/10 k.o. 2402 Lože, stavbno in del kmetijsko zemljišče, v izmeri 17
m2
se status javnega dobra odvzame.
2.
Nepremičnine iz prve točke tega sklepa se vpiše v Zemljiško knjigo kot last Občine
Vipava.
3.
Sklep velja takoj.

Predsedujoči je sejo zaključil ob 20.10 uri.

Zapisnik pripravil
David Premrl

Predsedujoči
Goran KODELJA
župan

Zapisnik 5. redne seje je bil potrjen na ____ redni seji Občinskega sveta Občine Vipava, dne
_______
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