OB INA VIPAVA
OB INSKI SVET
SKRAJŠANI ZAPISNIK
13. redne seje Ob inskega sveta, ki je bila v etrtek, 21. februarja 2008 ob 17. uri,
v prostorih Ob ine Vipava
Sejo je vodil mag. Ivan Princes, župan Ob ine Vipava.
PRISOTNI:
Od 17 lanov sveta – 16 lanov:
TOMAŽ VR ON, SONJA LUKIN, DANIJEL SKO AJ, BOGOSLAV TROŠT,
TANJA ŽORŽ, FRANC FERJAN I , IRENA DURN, PAVEL KRAPEŽ, DARKO
ROSA, PETER PRINCES, IVO URŠI , JURIJ FURLAN, BOGDAN GODNI ,
KLEMEN KOREN, IVAN KRUŠEC, STOJAN VITEŽNIK
ODSOTNI: SIMON RODMAN
OSTALI PRISOTNI:
- IVAN PRINCES, župan
- JOŽE PAPEŽ, tajnik ob ine
- HELENA KOBAL, MAJDA SEVER, BOŽO LAVREN I , DAVID VIDRIH, VIDA
BABI - ob inska uprava
- MARTIN KOPATIN, direktor Zavoda Pristan d.o.o.
- LUKA JEJ I , direktor Komunalno stanovanjske družbe Ajdovš ina d.o.o.
Župan Ivan Princes je po ugotovitvi, da je Ob inski svet sklep en, podal predlagani dnevni
red in ga dal v razpravo. Pri tem je predlagal, da se zamenjata vrstni red 3. in 4. to ke
dnevnega reda. Drugih pripomb na dnevni red ni bilo.
lani sveta so nato z glasovanjem 15 ZA (ob glasovanju 15 prisotnih) potrdili slede i
DNEVNI RED
1. Potrditev zapisnika 12. redne seje Ob inskega sveta Ob ine Vipava (poro evalec:
Ivan Princes)
2. Poro ilo o izvajanju sklepov 12. redne seje Ob inskega sveta Ob ine Vipava
(poro evalec: Jože Papež)
3. Sklep o potrditvi povišanja cen pogrebnih storitev in letnih pristojbin (poro evalec :
Jože Papež, Luka Jej i )
4. Sklep o soglasju k uskladitvi cene socialno varstvene storitve pomo družini na domu
(poro evalec: Martin Kopatin)
5. Cenik zakupnin za kmetijska zemljiš a za leto 2008 (poro evalec: Sonja Lukin)
6. Cenik zakupnin za nekmetijsko rabo za leto 2008 (poro evalec: Sonja Lukin)
7. Cenik za pripravo soglasij in obra un odškodnin oziroma nadomestil za leto 2008
(poro evalec: Sonja Lukin)
8. Cenik maloprodaje lesa na panju (poro evalec: Božidar Lavren i )
9. Sklep o imenovanju predstavnika ustanovitelja v Svet Glasbene šole Vinka Vodopivca
Ajdovš ina (poro evalec: Darko Rosa, Majda Sever)
10. Sklep o imenovanju predstavnika javnosti v senat za reševaje pritožb zoper oliciste
(poro evalec: Darko Rosa, Helena Kobal)
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11. Sklep o imenovanju predstavnika v organ odlo anja LAS Zgornje Vipavske doline in
Komenskega Krasa (poro evalec: Darko Rosa, Helena Kobal)
12. Sklep o imenovanju kandidata v Nadzorni organ LAS Zgornje Vipavske doline in
Komenskega Krasa (poro evalec: Darko Rosa, Helena Kobal)
13. Vprašanja in pobude svetnikov
K 1. TO KI DNEVNEGA REDA
Potrditev zapisnika 12. redne seje Ob inskega sveta Ob ine Vipava
Župan Ivan Princes je dal v razpravo zapisnik 12. redne seje.
Ivo Urši je ugotavljal, da iz zapisnika 12. redne seje, 4. to ka »Odlok o spremembah in
dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih v ob ini Vipava« izhaja, da o
amandmajih, ki jih je predlagal, ni bilo razprave in niso bili dani na glasovanje. S tem je bil
kršen 44. len Poslovnika Ob inskega sveta ob ine Vipava.
Zahteval je, da se v zapisnik zabeleži ugotovitev, da o amandmajih ni bilo glasovanja.
lani sveta so nato brez drugih pripomb, z glasovanjem 15 ZA (ob glasovanju 15 prisotnih)
potrdili Zapisnik 12. redne seje Ob inskega sveta Ob ine Vipava.
K 2. TO KI DNEVNEGA REDA
Poro ilo o izvajanju sklepov 12. redne seje Ob inskega sveta Ob ine Vipava
Poro ilo o izvedenih sklepih je podal Jože Papež, tajnik ob ine.
K 3. TO KI DNEVNEGA REDA
Sklep o potrditvi povišanja cen pogrebnih storitev in letnih pristojbin
Tajnik Jože Papež je uvodoma povedal, da je Komunalno stanovanjska družba Ajdovš ina
d.o.o. dala predlog za povišanje cen letnih pristojbin za grobove in pogrebnih storitev. Cene
so se zadnji pove ale v letu 2004 in uskladitev je pri akovana. Cene storitev se pove ujejo,
ostanejo pa v mejah inflacije.
Luka Jej i , direktor Komunalno stanovanjske družbe Ajdovš ina, je povedal, da pogrebna
dejavnost predstavlja izgubo v višini 16.500 EUR. Cene dolgo niso bile usklajevane,
pristojbine celo od leta 2002. Dvig pristojbin je 5%, kar bo ob številu grobov komajda uspelo
pokriti dejavnost. Nekatere cen storitev so oblikovane glede na primerjavo s konkurenco.
Tomaž Vr on, predsednik Odbora za gospodarstvo, je podal stališ e odbora, ki je opozarjal,
naj se zaradi izgub ne bi pove evale cene in prenašale na koristnike storitev. Odbor je menil,
da bi moralo biti odbor in svetu predstavljeno poro ilo o poslovanju družbe, tako s strani
predstavnika družbe kot tudi predstavnika, ki zastopa ob ino na skupš ini družbe. Sicer pa so
bili mnenja, da cene sledijo dogajanju v svetu in niso sporne.
Direktor Luka Jej i je povedal, da bo poro ilo dano na sejo sveta.
Ivo Krušec in Bogoslav Trošt sta opozorila na visoko urno postavko izkopa groba.
Iva Urši a je zanimalo, ali je predlagani sklep obravnaval organ upravljanja družbe.
Luka Jej i je povedal, da je to predlog Uprave . Predlagani sklep je že bil sprejet na Ob ini
Ajdovš ina. Lastniki družbe sta obe ob ini in Vodi Gorica, drugega organa ni.
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Župan je v nadaljevanju, glede na razne govorice, direktorja zaprosil za pojasnila glede
odlagališ a - deponije odpadkov in vprašal, kdaj se bo odlagalo v Stari gori.
Luka Jej i je povedal, da je nesporno, da bo Stara gora regijski center za odlaganje mešanih
odpadkov, kamor bo od leta 2009 potrebno voziti preostanek odpadkov. Lo eni odpadki se
bodo zbirali še naprej v Dolgi poljani. Strošek bo velik. Problem bodo tudi prevozi, ki jih bo
treba izvajati racionalno. Potekajo dogovori z drugimi ob inami o ustanovitvi javnega
podjetja, ki bi upravljalo z deponijo Stara gora, tako, da bi lahko imeli kontrolo nad cenami.
Te se po drugih krajih Slovenije gibljejo od 46 do 100 EUR za tono odpadkov. Že oktobra so
zaprosili za pismo o nameri, vendar odgovora še ni.
Ivo Krušec je predlagal, da se pripravi pisna obrazložitev glede problematike urejanja
odpadkov in odlagališ .
Bogdana Godni a je motilo, da te e pogovor v smeri, da je izvajalec vsega Komunalno
stanovanjska družba. Menil je, da se lahko zgodi, da bo kdo drug ceneje opravljal te
dejavnosti. Družba se bo morala preoblikovati in ni re eno, da bodo njene storitve za nas
najugodnejše.
Luka Jej i je poudaril, da je tudi Ob ina Vipava lastnik družbe in ima vse kompetence, da
uredi njeno poslovanje.
Bogdan Godni je menil, da z na inom odlo anja kot se izvaja na skupš inah družbe, ni
mogo e uspeti z novimi predlogi, niti kaj dose i.
Iva Krušca je zanimalo, v kakšni fazi je postavljanje manjših kontejnerjev po vaseh.
Bogoslav Trošt je predlagal, da se male kontejnerje ob asno zamenja, oziroma o isti, ker
smrdijo.
Iva Urši a je zanimalo, ali je v planu predvidena prestavitev kontejnerskega mesta v Man ah
na novo lokacijo.
Tanja Žorž je predlagala, da naj se uporabnike obveš a o tem, kam spadajo kakšni odpadki.
Danijela Sko aja je zanimala frekvenca praznjenja zbiralnikov, saj se ti pogosto takoj
napolnijo.
Župan je podal odgovor Ivu Urši u in povedal, da se dela na prestavitvi kontejnerskega mesta
v Man ah.
Luka Jej i je glede na ostala vprašanja povedal, da so veseli pobud in predvsem sodelovanja
s stani krajevnih skupnosti. Zlasti je to dobrodošlo pri lkacijah zbirnih mest, saj ima vsaka vas
svojo specifiko. Dela se izvajajo v okviru plana. Oglaševanje o na inu lo evanja in zbiranja
odpadkov se izvaja preko asopisa Latnik, preko Radio Nova, s plakati in obvestili na
kontejnerjih. Družba razpolaga z vozilom, ki pobira hkrati le eno vrsto odpadkov. Praznjenje
mešanih zabojnikov poteka enkrat do dvakrat na teden, lo enih pa glede na izkušnje o
napolnjenosti. Tudi tu so obvestila s strani ob anov dobrodošla.
Župan je predlagal, da krajevne skupnosti podajo pobude na ob ino, ki bo zadeve uskladila s
Komunalno stanovanjsko družbo.
Po ko ani razpravi je župan predlagal glasovaje o predlaganem sklepu .
lani sveta so z glasovanjem 16 ZA (ob glasovanju 16 prisotnih) sprejeli Sklep o potrditvi
povišanja cen pogrebnih storitev in letnih pristojbin
K 4. TO KI DNEVNEGA REDA
Sklep o soglasju k uskladitvi cene socialno varstvene storitve pomo družini na domu
Župan Ivan Princes je predal besedo Martinu Kopatinu, direktorju zavoda Pristan.
Martin Kopatin je povedal, da se predlaga povišanje cene storitev iz razlogov, ki so navedeni
v gradivu. Cene so posledica usklajevanja v skladu z rastjo stroškov in cen materiala,
posledica inflacije v letu 200 in ve je izhodiš ne pla e. Dvigajo se vsi elementi cene in
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veljala bo za leto naprej. Cena za uporabnika naj bi bila 5,17 EUR. Zavod je lani oskrboval
28 uporabnikov, povpre no 16 na mesec. Sedaj jih oskrbuje 20, potrebe pa se pove ujejo in
dejavnost je nujna. Uporabniki so zadovoljni, pritožb na izvajanje storitve ni bilo.
Bogdan Godni , predsednik Odbora za družbene zadeve, je povedal, da je odbor obravnaval
in poslušal poro ilo direktorja. Strinjali so se s predlaganim sklepom in ga predlagajo svetu v
sprejem.
Ivo Urši je podprl sklep, obenem pa ga je zanimalo, kako potekajo zadeve s pridobitvijo
koncesije za dom starejših ob anov v Vipavi.
Župan je predlagal, da se najprej glasuje o predlaganem sklepu.
lani sveta so z glasovanjem 16 ZA (ob glasovanju 16 prisotnih) sprejeli Sklep o soglasju k
uskladitvi cene socialno varstvene storitve pomo družini na domu (sklep v gradivu).
Martin Kopatin je v nadaljevanju pojasnil, da koncesija še ni podeljena. Odlo itve naj bi bile
znane do konca meseca februarja. V tem asu je zavod Pristan pridobil dve koncesiji in sicer
v ob inah Komen in Kamnik. To je tudi element, ki lahko pripomore k odlo itvi komisije.
K 5. 6. in 7. TO KI DNEVNEGA REDA
- Cenik zakupnin za kmetijska zemljiš a za leto 2008
- Cenik zakupnin za nekmetijsko rabo za leto 2008
- Cenik za pripravo soglasij in obra un odškodnin oziroma nadomestil za leto 2008
Župan Ivan Princes je dal besedo Sonji Lukin. Sonja Lukin je povedala, da je pri gradivu
prišlo do tiskovne napake in ni bil naveden indeks povišanja cen. Ta znaša 5,7 %. Ceniki so
bili sprejeti lani. Vsebinsko niso spremenjeni, vklju ena je le rast cen. To so ceniki, ki jih je
za leto 2008 sprejel Sklad kmetijskih zemljiš in gozdov RS. Obravnavala sta jih tudi Odbor
za finance in Odbor za gospodarstvo.
Tomaž Vr on, predsednik Odbora za gospodarstvo, je povedal, da odbor na seji ni imel
znanega indeksa, zato je obravnavo prepustil še Ob inskemu svetu.
Župan je pojasnil, da se ceniki sprejemajo in usklajujejo na skladu, uporablja pa jih ve ina
državnih organov. O njih bo glasovanje vsako leto.
Pavel Krapež, predsednik Odbora za finance, je podal ugotovitev odbora, da se cenik ni
spreminjal, ampak usklajeval z inflacijo. Odbor pa je predlagal še dva sklepa, ki naj bi sledila
glasovanju o cenikih.
Župan je dal na glasovanje predlagane cenike.
lani sveta so z glasovanjem sprejeli:
- Cenik zakupnin za kmetijska zemljiš a za leto 2008 - sprejet 16 ZA (ob glasovanju 16
prisotnih)
- Cenik zakupnin za nekmetijsko rabo za leto 2008 - sprejet 16 ZA (ob glasovanju 16
prisotnih)
- Cenik za pripravo soglasij in obra un odškodnin oziroma nadomestil za leto 2008 sprejet 16 ZA (ob glasovanju 16 prisotnih)
Pavel Krapež je povedal, da je odbor razpravljal o teh zemljiš ih in ugotavljal, da bi bilo
potrebno vzpostaviti njihovo evidenco. Predlagal je, da se sprejme sklep, da ob ina v roku 6
mesecev uredi evidenco zemljiš .
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Župan je menil, da rok ni realen, še zlasti , ker se v tem asu sprejema ob inski prostorski
na rt.
Glede na pripravo prostorskega na rta je bil predlog spremenjen, da se evidenca pripravi do
konca leta.
Pavel Krapež je opozoril tudi na nezazidana stavbna zemljiš a. Po odloku je potrebno zanje
pla evati nadomestilo za uporabo stavbnega zemljiš a. Problem je, ker so ta zemljiš a
obstoje a in se ne koristijo v skladu z namensko rabo. Predlaga, da se v roku 3 mesecev uredi
evidenco nezazidanih stavbnih zemljiš za odmero nadomestila.
Sonja Lukin je ugotavljala, da se odlok uporablja od 1.1.2004, vendar se glede nadomestila za
nezazidana stavbna zemljiš a ne izvaja do vzpostavitve evidence teh zemljiš .. e evidence
ni, jo je treba vzpostaviti.
Župan je predlagal, da bi se to reševalo z novimi prostorskimi akti in skozi razprave po
krajevnih skupnostih. Dav na uprava bi sicer tudi ob takojšnjem obvestilu za ela z izvajanjem
šele naslednje leto. Pri akuje pa se tudi zakon, ki bo obremenil nepremi nine.
Danijel Sko aj je menil, da prav sedaj pravi as za odmero nadomestila. Problem je, da je v
ob ni preve nezazidanih parcel iz razli nih vzrokov. Sedaj je as, da se to raz isti in se tiste,
kjer j možno, izvzame iz stavbnih zemljiš . e se sprejme medtem nove prostorske akte,
bodo spremembe težje.
Župan je predlagal, da se v Latniku objavi obvestilo o vzpostavitvi evidence nezazidanih
stavbnih zemljiš , obvestilo, da bodo ta zemljiš a podvržena pla evanju nadomestila in poziv,
da ljudje preverijo status namenske rabe svojih zemljiš in dajo morebitne predloge za
spremembo.
Stojan Vitežnik je ugotavljal, da se je treba priprave prostorskega na rta lotiti tenko utno in se
pogovoriti z lastniki nezazidanih stavbnih zemljiš .
Darko Rosa je predlagal, da naj se obenem rešuje tudi javno dobro, ki so ga posamezniki
pozidali in ne služi ve svojemu namenu.
Ivo Urši je podprl predlog Odbora za finance. Menil je, da je treba odlok izvajati. Evidenco
se vzpostavi in uredi, o obdav itvi pa bo odlo al ob inski svet. Tudi ministrstvo za finance bo
moralo sprejeti odlo itve in prevzeti vrednotenje nepremi nin. V Novi Gorici so se zadeve
pomirile, ko je ob ina šla v postopnost obdav itve.
Ivo Krušec se je strinjal z Ivom Urši em. Menil je, da bo morala komisija temeljito delati na
terenu. Pri tem pa je treba vedeti, da je lastninska pravica neodtujljiva.
Božidar Lavren i je ugotavljal, da sta odbora pravilno ugotovila, da je treba na tem podro ju
nekaj storiti. Ni pametno, da se gre v obremenitve z velikimi zneski. Tudi ni pametno, da
ob ina sama od sebe spreminja zemljiš a iz stavbnih v kmetijska, saj s tem zmanjša njihovo
vrednost. Zato naj dajo lastniki pobude sami.
Stojan Vitežnik je menil, da so ta opozorila pomembna, saj so nekaterim dolo ili stavbna
zemljiš a brez njihove vednosti.
lani sveta so z glasovanjem 16 ZA (ob glasovanju 16 prisotnih) sprejeli SKLEP:
1. Do 31. 12 2008 je potrebno vzpostaviti evidenco vseh kmetijskih zemljiš , ki so v
lasti ob ine.
2. Do 31.12. 2008 se vzpostavi evidenco nezazidanih stavbnih zemljiš za namen
odmere nadomestila za stavbna zemljiš a.
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K 8. TO KI DNEVNEGA REDA
Cenik maloprodaje lesa na panju
Župan Ivan Princes je predal besedo Božu Lavren i u, ki je v obrazložitvi povedal, da prehaja
v lastništvo ob ine ve je število kmetijskih zemljiš in gozdov. Na ob insko upravo se
obra ajo ob ani, ki bi radi sekali v teh gozdovih. S sodelovanjem Sonje Lukin in
predstavnika zavoda za gozdove se je pripravilo predlog cenika za maloprodajo lesa. Postopek
za individualne stranke je tak, da si glede na njihovo vlogo teren ogleda revirni gozdar in
naredi poro ilo. Na osnovi poro ila se po ceniku izra una cena. Stranke podpišejo dogovor o
ravnanju z lesom in izjavo o lastni odgovornosti pri poseku. Nato lahko opravijo posek.
Revirni gozdar bo opravljal nadzor nad opravljenim posekom. Cenik velja za dolino. Ko bo
šlo za posek na Nanosu bodo cene nove. Za ve je poseke bo dan javni razpis. Božo Lavren i
je še povedal, da je v razpravi na odborih prišlo do predloga, da se cenik dopolni z: »Cene
veljajo za neto m3 na panju«.
Pavel Krapež, predsednik Odbora za finance, je povedal, da se je odbor s cenikom strinjal, ker
je bil predlog v rokah strokovnih državnih služb in usklajen z njihovimi cenami.
Tomaž Vr on, predsednik Odbora za gospodarstvo, je povedal, da se odbor cenikom strinja.
Prav je, da za ne ob ina im bolje gospodariti s svojim premoženjem.
Ivo Urši je opozoril, da je treba v primeru, ko so bila ta zemljiš a v lasti agrarnih skupnosti,
preveriti, kaj pravi zakon o tem premoženju. Meni, da so do njega upravi ene krajevne
skupnosti, zato bi morala ob ina pri tem sodelovati z njimi.
Tomaž Vr on je pojasnil, da so dogovori o tem, da bi del tega zaslužka vrnil krajevni
skupnosti na obmo ju poseka.
Franc Ferjan i je izrazil bojazen, da bi se sekalo tudi na zemljiš ih, ki so v postopku
vra anja agrarnim skupnostim.
Sonja Lukin je povedala, da preidejo na ob ino le zemljiš a tistih agrarnih skupnosti, ki se
niso ponovno formirale.
Bogoslav Trošt j predlagal, da se pri ve interesentih za isto zemljiš e upošteva, da se posek
odobri tistemu, ki drva rabi zase, ne za prodajo.
lani sveta so po razpravi, z glasovanjem 16 ZA (ob glasovanju 16 prisotnih), sprejeli
Cenik maloprodaje lesa na panju z dopolnitvijo »Cene veljajo za neto m3 na panju«.
K 9. TO KI DNEVNEGA REDA
Sklep o imenovanju predstavnika ustanovitelja v Svet Glasbene šole Vinka Vodopivca
Ajdovš ina
Župan Ivan Princes je predal besedo Darku Rosa, predsedniku Komisije za mandatna
vprašanja, volitve in imenovanja.
Darko Rosa je povedal, da je komisija sestala in obravnavala to ko. Do sedaj je bil kot
predstavnik ustanovitelja v tem zavodu g. Pavel Krapež, ki je dobro opravljal svojo nalogo.
Komisija predlaga Ob inskemu svetu, da potrdi njegovo imenovanje še za naprej. Predlagani
se s tem strinja.
lani sveta so brez razprave, z glasovanjem 15 ZA (ob glasovanju 16 prisotnih), sprejeli
SKLEP:
V Svet zavoda Glasbena šola Vinka Vodopivca Ajdovš ina se kot predstavnik ob ine
Vipava imenuje gospod Pavel Krapež iz Vrhpolja 151.
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K 10. TO KI DNEVNEGA REDA
Sklep o imenovanju predstavnika javnosti v Senat za reševaje pritožb zoper policiste
Župan Ivan Princes je predal besedo Darku Rosa, predsedniku Komisije za mandatna
vprašanja, volitve in imenovanja.
Darko Rosa je povedal, da se je komisija sestala in predlaga, da se za predstavnika javnosti v
senatu imenuje g. Ivo Krušec. Predlagani se s tem strinja.
lani sveta so brez razprave, z glasovanjem 14 ZA (ob glasovanju 15 prisotnih), sprejeli
SKLEP:
V Senat za reševaje pritožb zoper policiste je kot predstavnik javnosti iz Ob ine Vipava
predlagan gospod Ivan Krušec, Podraga 82, 5272 Podraga.
K 11. TO KI DNEVNEGA REDA
Sklep o imenovanju predstavnika v organ odlo anja LAS Zgornje Vipavske doline in
Komenskega Krasa
Župan Ivan Princes je predal besedo Darku Rosa, predsedniku Komisije za mandatna
vprašanja, volitve in imenovanja.
Darko Rosa je povedal, da je komisija dobila predlog, da se kot predstavnico ob ine Vipava v
Organ odlo anja LAS imenuje gospo Zorko Stegovec Vidmar iz krajevne skupnosti Erzelj.
Imenovana se je strinjala s predlogom. Komisija predlaga Ob inskemu svetu sprejem sklepa.
lani sveta so brez razprave, z glasovanjem 15 ZA (ob glasovanju 15 prisotnih), sprejeli
SKLEP:
V Organ odlo anja LAS Zgornje Vipavske doline in Komenskega Krasa je kot
predstavnica Ob ine Vipava imenovana gospa Zorka Stegovec Vidmar z Erzelja.
K 12. TO KI DNEVNEGA REDA
Sklep o imenovanju kandidata v Nadzorni organ LAS Zgornje Vipavske doline in
Komenskega Krasa
Župan Ivan Princes je predal besedo Darku Rosa, predsedniku Komisije za mandatna
vprašanja, volitve in imenovanja.
Darko Rosa je povedal, da je komisija dobila predlog, da se za kandidata predlaga g. Alojza
Ambroži a s Slapa. Ta se je s predlogom strinjal. Komisija predlaga Ob inskemu svetu
sprejem sklepa.
lani sveta so z glasovanjem 15 ZA (ob glasovanju 15 prisotnih) sprejeli
SKLEP:
V Nadzorni organ LAS Zgornje Vipavske doline in Komenskega Krasa je kot kandidat
Ob ine Vipava imenovan gospod Alojz Ambroži s Slapa pri Vipavi.
K 13. TO KI DNEVNEGA REDA
Vprašanja in pobude svetnikov
Tomaž Vr on:
- V imenu vseh ob anov se je zahvalil za to, da se je zgradilo plo nik ob Vinarski cesti.
- Zanimalo ga je, kdaj bo razpis za športne programe.
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Helena Kobal je povedala, da bo razpis šele po pregledu ob inskih aktov s strani republiške
inšpekcije, ki je napovedala svoj prihod.
Jurij Furlan je opozoril, da bi bilo v primeru predolgega odlašanja razpisa ogroženo delovanje
društev.
Helena Kobal in župan sta obljubila, da se bo preveril datum prihoda inšpekcije in možnost
objave razpisa pred tem.
- Zanimala ga je izgradnja krožiš a v Vipavi. Pri tem je izpostavil, da je s strani Krajevne
skupnosti obstajalo negativno stališ e do krožiš a. Vprašal je tudi, zakaj se ne govori o desni
pešpoti ob glavni cesti, saj je po informacijah, ki jih je dobil od poslanke Eve Irgl, tudi ta v
programu Ministrstva za promet.
Tajnik Jože Papež je pojasnil, da postopek za gradnjo krožiš a izvaja država, ki se je zavezala
urediti krožiš e, pešpot pa je stvar ob ine. V asu od podpisa te obveze se je dogajalo
marsikaj, tudi to, da je Krajevna skupnost krožiš e podprla. Gradilo naj bi se v maju ali juniju.
Tomaž Vr on se je spraševal o smiselnosti gradnje krožiš a. Pri tem je izpostavil že izdelani
na rt prometne ureditve, ki je bila sprejeta za južno vojašnico. e se tega na rta ne bo
upoštevalo, ne bo rešena cesta za Gradiš e in ne promet iz novega naselja, saj se vse ulice
navezujejo na pot skozi južno vojašnico. Krožiš e bo le spomenik, kjer ne bo prometa. Po
njegovem mnenju je bolj potrebno urediti pešpot, bankine in lu i ob glavni ceste.
Župan je pojasnil, da je bilo stališ e prejšnjih svetov pozitivno. Država bo v krožiš e
investirala veliko sredstev. Krožiš e bo do jeseni narejeno in tega ne bi smel sedaj nih e
postavljati pod vprašaj.
Na vprašanja, ali bo kdaj zaprta Vinarska cesta, je župan povedal, da bo to takrat, ko bo
urejena cesta skozi južno vojašnico. Vinarska cesta bo ostala odprta do šole in bosta dva
izhoda. Verjetno pa je, da bo takrat zaprta sedanja Gradiška cesta.
Sonja Lukin je menila, da je Gradiška cesta postala zelo nevarna, zlasti na ovinku. Želela je,
da se Ob inskemu svetu predstavi na rtovana prometna ureditev skozi južno vojašnico.
Župan je menil, da imajo pred ureditvijo ceste skozi južno vojašnico prednost drugi projekti,
kot so grad Lanthieri ali istilna naprava in kanalizacija Podnanos, s katerimi je treba startati
na evropska sredstva.
Stojan Vitežnik je poudaril, da se ne gre slepiti, da bo ob ina z osem do devet let starimi
projekti uspela na evropski razpisih. Danes so ti projekti vprašljivi, saj so norme druga ne. Za
projekte je potrebno skrbeti in za njihovo kvaliteto ne bi smelo biti škoda sredstev.
Ivo Urši je predlagal, da se za naslednjo sejo pripravi Poro ilo o gradnji krožiš a in uradna
stališ a ministrstva. Prav je, da je Ob inski svet s tem seznanjen. Ugotovi naj se tudi, ali se je
mogo e z državo dogovoriti, da naredijo še kaj drugega.
Bogoslav Trošt se je strinjal, da bi bile zadeve bolj razumljive, e bi bil Ob inski svet in
javnost z ureditvijo prometa seznanjena in e bi bili na rti razgrnjeni. Franc Ferjan i je
pripomnil, da je bilo to že predlagano.
Župan je ponovno poudaril, da nih e ne bi smel sedaj prepre iti, da v kraj pride investicija za
toliko denarja.
Danijel Sko aj je poudaril je, da gre pri tej razpravi za vsebino in ne za denar. Ob inski svet
namre želi o ob inskih zadevah vsebinsko razpravljati, ne pa da je samo dvigovalec rok, ko
je to potrebno. Pomembno je, da so z zadevami seznanjeni, saj ljudje njih sprašujejo.
Vsebinsko in konstruktivno bi morali obravnavati stvari kot so prostorski plani, turisti na
strategija in drugo. Ob inski svet bi moral biti vpet v pripravo projektov prej, ne šele, ko je
treba dvigniti roke zanje.
Župan je menil, da je o na rtih težko govoriti, saj so vedno v ognju 3-4 ideje in resnost
nastane šele takrat, ko se vidi ustrezen razpis.
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Tanja Žorž:
- Zanimalo jo je, ali je in kako rešen problem odvodnjavanja s hitre ceste nad naseljem
Podgri . Pri tem je izpostavila še problem zbiralnika vode, ki se sedaj ve ne polni in v
njem zmanjkuje vode.
Tajnik Jože Papež je povedal, da so vse pristojne službe obveš ene in da je na potezi DRSC,
da skli e sestanek. Sam DARS pa je glede rešitve problema že precej naredil.
Župan je povedal, da zbiralnik ni ve pomemben, saj ima naselje možnost priklju itve na
javni vodovod.
- Želela je vedeti, ali se bo na Lozicah postavilo javne lu i.
Župan je povedal, da je postavitev lu i za vse krajevne skupnosti predvidena v prora unu.
Sonja Lukin:
- Povedala je, da je tudi sama želela, da se obrazložijo zadeve glede gradnje krožiš a in
ureditve prometa skozi južno vojašnico. Dilema ostaja tudi zaprtje Vinarske ceste in
ureditev nove ceste na Gradiš e.
Danijel Sko aj:
- Ponovno je izpostavil problematiko internetne povezave za Vrhpolje in želel, da naj
ob ina urgira oziroma vpliva na operaterje, da bi povezavo vzpostavili.
Tajnik Jože Papež je povedal, da je prišlo pojasnilo, da omrežje ni dovolj mo no.
Župan je predlagal, da se na sejo povabi predstavnika Telekoma, ki bi obrazložil to
problematiko.
Franc Ferjan i :
- Zahvalil se je za izvedeno postavitev javne razsvetljave ob cesti Vipava – Zemono, ob tem
pa izpostavil problem odlaganja raznih odpadkov (gradbeni material, gume itd.) ob tej cesti.
Predlagal je, da se lastnike pozove, da odpadke odstranijo. Pojavljajo se namre pritiski naj se
pokli e inšpekcijske službe. Odlaganje odpadnih materialov je res problem, zlasti za lastnike
v starih predelih Vipave, ki nimajo prostora ob hišah. Razmisliti bi morali o za asni deponiji
ki bi bila na manj izpostavljenem mestu.
Bogoslavu Trošt je predlagal, da se odlagališ a poslikajo in se problematika objavi v medijih.
Irena Durn:
- Zanimalo jo je, ali so se dela ureditve vrhpoljske ceste zaklju ena, ali se bo z njimi še
nadaljevalo.
Župan je povedal, da so za letos zaklju ena.
Darko Rosa:
- Glede na to, da so si predstavniki Hidrotehnike ogledali teren, ga je zanimalo, kdaj bo
Podnanos uvrš en v plan iš enja vodotokov
Tajnik Jože Papež je povedal, da je plan del sicer stvar izvajalca, ob ina pa bo skušala
pridobiti informacijo.
- Vprašal je, kdaj se lahko pri akuje za etek gradnje istilne naprave in kanalizacije
Podnanos.
Župan je povedal, da se bo poskusilo s prijavo na evropske sklade za obmo ja Nature 2000.
Del investicije naj bi šel še iz kohezijskih skladov, sekundarna kanalizacija pa iz strukturnih.
Ob tem je, glede na razpravo o krožiš u poudaril, da mora vsak ob inski svet upoštevati
sklepe iz prejšnjih mandatov, imeti pa je treba tudi vizijo. Krožiš e je v pristojnosti DRSC-ja
in je projekt kon an. Pogajati pa se bo treba, e bomo želeli rešiti izvoz s hitre ceste za Slap,
kjer bi bila dobra rešitev še eno krožiš e.
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- Predlagal je, da se za prihodnjo sejo pripravi predstavitev vseh najve jih projektov v ob ini,
ki jih je treba tudi plasti no prikazati.
Ivo Urši :
- Ve krat je že opozarjal, da se stanovanjska sredstva v ob ini trošijo nenamensko, zato
Nadzornemu odboru daje pobudo, da to preveri in poda poro ilo Ob inskemu svetu.
- Predlagal je, da Ob ina Vipava v skladu s stanovanjskim zakonom pripravi osnutek
stanovanjskega programa ob ine in ga do naslednje seje predloži v obravnavo
Ob inskemu svetu.
- V povezavi z drugi predlogom je predlagal, da se pri ne s postopkom priprave
Ob inskega podrobnejšega prostorskega na rta za obmo je nad nogometnim
stadionom in Škofijsko gimnazijo, kjer bi lahko šli v intenzivno stanovanjsko gradnjo
za mlade družine.
Župan je opozoril, da bi bilo to preve obremenjujo a za ob ino, saj že sedaj pri polovici
obstoje ih stanovanj subvencionira najemnine.
Bogdan Godni :
- Želel je vedeti, kaj je z obstojem Statutarno prave komisije.
Darko Rosa je povedal, da je Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja
primer obravnavala in pozvala svetnika Iva Urši a, da se izjasni o odstopu. Želel bi
namre odstopiti kot predsednik komisije, ostati pa njen lan. aka se odgovor in potem
bo odlo al Ob inski svet.
Bogdan Godni je menil, da se z odstopom ni mogo e tako poigravati. Komisija za mandatna
vprašanja, volitve in imenovanja po njegovem mnenju ni naredila svojega dela. V primeru, da
bi bilo treba sklicati Statutarno pravno komisijo, bi bili v veliki zagati.
Helena Kobal je povedala, da komisije in odbore lahko vedno skli e župan.
Ivo Urši je pojasnil, da je odstopil kot predsednik, ni pa nujno, da odstopi kot lan.
Pripravljen je umakniti svoj odstop, e župan obljubi, da ne bo ve kršil poslovnika.
Bogdan Godni je poudaril, da je bil Ivo Urši pravno formalno imenovan kot predsednik
komisije in ne kot lan in e odstopi kot predsednik, ne govorimo ve o lanu.
Jurij Furlan je pojasnil, da je Ivo Urši predsednik Statutarno pravne komisije, dokler ga
Ob inski svet, ki ga je imenoval, ne razreši, oziroma ne ugotovi razrešitve.
Ivo Krušec se je strinjal, da Ivo Urši kljub izre enemu odstopu lahko opravlja svoje delo,
dokler ga Ob inski svet ne razreši po postopku iz poslovnika.
Klemen Koren:
- Želel je obrazložitev o na rtovani obrtni coni V4.
Tajnik Jože Papež je povedal, da lastništvo parcel ni zemljiškoknjižno urejeno in so še vedno
vpisane kot last Ministrstva za obrambo, ki še ne ve, ali jih bodo rabili, ali ne. Vsaj še leto ali
dve se to ne bo raz istilo.
Tomaž Vr on je opozoril, da bi morali pri realizaciji te obrtne cone bolj upoštevati glas
Obrtne zbornice.
Ivo Krušec:
- Povedal je, da je bil s streliš a Mlake prejšnji dan slišan topovski udar, eprav
predstavniki MORS zatrjujejo, da se to na streliš u ne izvaja.
- Prosil je, da se na Cestno podjetje Nova Gorica naslovi poziv za sanacijo kotanj na
cestiš u ceste Podraga, ki so ostale po izgradnji vodovoda.
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Urgenco Ob ine Vipava je predlagal tudi za poziv izvajalca k iš enju Mrzlega
potoka v Podragi in za poziv Elektru Primorske d.d. za popravilo dveh elektri nih
drogov v Podragi, ki lahko ogrožata življenja.

Stojan Vitežnik:
- Želel je pisno poro ilo o tem, kaj je Ob ina Vipava v zvezi s posledicami in
obremenitvami zaradi gradnjo hitre ceste izpogajala od DARS-a za KS Podnanos.
Župan Ivan Princes je sejo zaklju il ob 19.10 uri.

Zapisnik pripravila
Vida Babi

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