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ZAPISNIK
28. redne seje Občinskega sveta Občine Šempeter-Vrtojba, ki je bila v četrtek,
21. 10. 2021 ob 18. uri v veliki dvorani v 1. nadstropju Občine Šempeter-Vrtojba
Posnetek 28. redne seje je dostopen na naslovu: http://www.sempeter-vrtojba.si/posnetekzadnje-seje-obcinskega-sveta/ do naslednje seje občinskega sveta.
Gradivo so člani občinskega sveta prejeli po e-pošti in je objavljeno tudi na občinski spletni
strani:
http://www.sempeter-vrtojba.si/o-obcini/OS/seje/dnevni-red-in-gradivo-20182022/2021/28-redna-seja-obcinskega-sveta-dne-21-10-2021/
Seja se je pričela ob 18. uri. Vodil jo je župan Občine Šempeter - Vrtojba, mag. Milan Turk, ki je
ugotovil, da je občinski svet sklepčen. Prisotnih je bilo 11 članov občinskega sveta.
PRISOTNI1 ČLANI OS: Klavdija Bizjak, Dušan Bremec, Aleksander Čerče, Danijel Derman, Dejan
Koglot, Sara Krošelj, Anita Manfreda, Vlasta Mozetič, Alenka Poljšak, Stanislav Rijavec, Jože
Rupar.
OPRAVIČENI ČLANI OS: Tina Gorkič, Janja Makovec, Monika Gorjan Zavadlav, mag. Matej
Koglot, Ivo Podbersič.
OBČINSKA UPRAVA: mag. Peter Ptičak – tajnik občine, Valentina Bratuš – dokumentalistka,
Igor Uršič - višji svetovalec za gospodarske javne službe.
ZUNANJI POROČEVALCI: Gvido Modrijan, Structura d.o.o
DRUGI PRISOTNI: Ni bilo.
Predlog dnevnega reda:
1. Predlog zapisnika 27. redne seje, ki je bila 16. 9. 2021
2. Pobude in vprašanja svetnic in svetnikov
3. Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč na območju OPPN Poslovna cona
Vrtojba ob HC – prva obravnava
4. Odlok o spremembi Odloka o kategorizaciji občinskih cest v občini Šempeter –
Vrtojba – prva obravnava
5. Soglasje k Pravilniku in ceniku o uporabi kombiniranega vozila - kombija KŠTM
Šempeter-Vrtojba
6. Soglasje k Pravilniku in ceniku o izposoji in uporabi tehnične opreme in rekvizitov
KŠTM Šempeter -Vrtojba
Župan je odprl razpravo, h kateri se ni prijavil nihče.
Župan predlagal in dal na glasovanje predlagani dnevni red 28. redne seje občinskega sveta:
1

Po abecednem vrstnem redu priimka
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Glasovanje svetnic in svetnikov:
PRISOTNI 11
ZA
11
PROTI
0
Dnevni red je bil sprejet.

1.

točka: Predlog zapisnika 27. redne seje, ki je bila 16. 9. 2021

Člani občinskega sveta so gradivo prejeli s sklicem seje.

Župan je odprl razpravo.
Dušan Bremec pove, da bi pri zapisniku, ki nima strani (piše da je 8): »Tudi pri ostalih točkah dnevnega
reda je Dušan Bremec postavljal vprašanja, na katera verjetno pričakuje odgovore, čeprav to s
poslovnikom ni predvideno. Vseeno podajamo nekatere odgovore na zastavljena vprašanja, ki zahtevajo
konkretne podatke.«2 To komentira, da v skladu s poslovnikom svetnik lahko daje vprašanja tudi pri
točkah, ki se obravnavajo in se nanašajo na določeno temo. Lahko sprašuje in če ni takrat odgovora,
je potem tudi normalno, da se odgovori. To bi rad, da se malo korigira s tekstom, ki je v samem
poslovniku.
Župan odgovori, da ne ve ali je to stvar zapisnika. To je on napisal. Na seji ni bilo nič govora o tem.
Dušan Bremec pove, da to piše v zapisniku.
Župan odgovori, da je to med odgovori na vprašanja. On je odgovore potem še nekaj dopolnil. Tisto,
kar smo dodali pisne odgovore. O tem na seji ni bilo nič govora in je potem on napisal, da so bila
postavljena še med ostalimi točkami vprašanja, na katere tudi daje odgovore, da ne bo ostalo v kosih.
Sicer ne govori o tem, da nihče ne bi smel nič vprašati. Ni pa predvideno, da bi pri vsaki točki
dnevnega reda spraševali stvari, ker je zato namenjena točka pobude in vprašanja. Sicer ne bi bila
potrebna.
Dušan Bremec pove, da se s tem ne strinja. Ker na primer pri točki o rebalansu, on ne sprašuje o
športnem centru.
Župan odgovori, da tu so bile spraševane stvari, ki niso imele veze s točko dnevnega reda. A v redu.
Dušan Bremec pove, da naj se to korigira, da ne izpade, kot da on dela mimo poslovnika.
Župan odgovori, da zaradi njega lahko to prečrtajo. Cel odstavek, ki ga je on napisal, se prečrta ven,
če je to sploh v zapisniku – to so odgovori na vprašanja. Lahko se prečrta, ker je on zapisal in to ni bilo
na seji. A neke odgovore smo morali napisati. Odgovori pa ne bodo zmeraj idealni. Prečrtamo njegov
stavek in ne bo med odgovori.

Nadaljnje razprave ni bilo, zato je župan predlagal in dal na glasovanje:

2

Vir: odgovori na pobude in vprašanja 27. reden seje
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Občinski svet Občine Šempeter - Vrtojba sprejme zapisnik 27. redne seje, ki je bila 16. 9. 2021.
Glasovanje svetnic in svetnikov:
PRISOTNI 11
ZA
10
PROTI
0
Zapisnik je bil sprejet.

2. točka: Pobude in vprašanja svetnic in svetnikov
Pisne pobude ni podal nihče.
Ustne pobude so podali naslednji člani občinskega sveta:

Vlasta Mozetič pove, da je Svet severnoprimorske regije na seji dne 29. 1. 2019 sprejel
sklep, da podpira sofinanciranje programa zavetišča za brezdomce. S tem so rešili
zavetišče pred zaprtjem, saj severnoprimorske občine, ki jih je 13, od tedaj dalje
solidarno pomagajo reševati stisko financiranja tega zavetišča v Novi Gorici. To z
letnim prispevkom na podlagi vsakoletne pogodbe, ki je bila posredovana v podpis
tudi letos. V nevladnem društvu ŠENT, ki izvaja program zavetišča za brezdomce, tudi
med drugimi programi, imajo v prostorih humanitarnega centra v NG v program
vključenih 12 varovancev. Skoraj polovica teh je iz Šempetra. Severnoprimorske občine
z letnim prispevkom sofinancirajo ta program zavetišča za brezdomce in prispevajo
večinoma po 800 EUR. To so občine Ajdovščina, Bovec, Brda, Cerkno, Idrija, Kanal,
Kobarid, Miren-Kostanjevica, Tolmin, Vipava. MONG prispeva več in Renče nekoliko
manj, saj je revnejša občina. Naša občina pa je edina v naši regiji, ki v ta namen nič ne
prispeva. Podaja pobudo, da se pridružimo vsem ostalim občinam v regiji in že letos
plačamo 800 EUR letnega prispevka za zavetišče za brezdomce. Po njenih
informacijah, je župan odklonil pomoč.
Župan odgovori, da bomo dali pisni odgovor. Ne bo odgovarjal na pamet, ker ne ve če vse to,
kar ona trdi, vse drži. Vsekakor pa župan ni rekel, da temu nebi smeli plačati. Bo preveril in
pisno odgovoril.
Stanislav Rijavec vpraša kako je s terminskim planom izgradnje oziroma posodobitve
železnice, železniških tirov, železniške postaje. Res da ni bil na zadnjih dveh ali treh
sejah, vendar smo večino teh novic vsi izvedeli šele iz časopisov ali pa tudi ne – me
popravite. Tu je že pred par leti vprašal na istem mestu, ko je bila ta zadeva aktualna,
kaj bo s spremembo teh tirov in kaj bo tam dogajalo. Povedano je bilo, da tega vsaj še
20 let ne bo. Sedaj to postaja večja realnost. Zato prosi, da kadarkoli so kakšni novi
podatki, da dobimo svetniki informacije. Njemu je ljubše, da izvemo tu na seji, kot da
izvemo od časopisov, neglede na to, da je lahko vmes tudi en mesec časa. Tako bomo
tudi bolj transparentna občina, ker vemo kje smo trenutno, na katerem mestu. Njega
osebno in ostale, ki živimo zraven železnice, zanima kaj se bo dogajalo na železniški
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postaji Vrtojba, na železniški postaji Šempeter pri Gorici in kaj bo potem s tistim
povezovalnim trakom, ki gre iz Sežane proti stari Gorici. Kaj je novega od tistega, kar
smo izvedeli v časopisu?
Župan odgovori, da tudi sam izve marsikaj iz časopisov. Pove kar se je dogajalo v zadnjem
času, kar smo bili zraven. Železniška infrastruktura je stvar Direkcije RS za infrastrukturo.
Občina pri tem sodeluje posredno, s stvarmi, ki se mogoče nanjo navezujejo. Z urejanjem
prostorskih aktov, kar lahko vse komentira, kar je občina počela. Kaj ima namen Direkcija RS
za infrastrukturo graditi, pove lahko le to, kar on ve. To nam je bilo povedano pred kratkim z
obiskom Vlade. Na občini smo gostili državnega sekretarja Ministrstva RS za infrastrukturo.
Pojasnil nam je, da ima država namen, za potrebe nove železniške infrastrukture, zagotoviti
relativno velika sredstva. Med drugim naj bi v relativno kratkem času, morda že v naslednjem
letu 2022, začeli izvajati ali pa tudi izvedli nekatere naložbe in sicer:
- v premik oziroma izgradnjo novega postajališča v Šempetru pri Gorici ob športnem
parku. To je zadnja informacija, a se bo lahko tudi kaj spremenilo. Mi nimamo
absolutnega vpliva na to, kar se dogaja. Direkcija RS za infrastrukturo načrtuje te
investicije
- ureditev perona na postajališču, ki se imenuje Vrtojba, čeprav je v Šempetru pri Gorici.
- v lok, ki je včasih že obstajal od stare proge Gorica Ajdovščina. V letu 48 se je odstranil,
ker je bil poškodovan in se ga ni rabilo. Ta lok naj bi se ponovno vzpostavil in na ta
način bi bil možen promet iz smeri Sežane ali pa Ajdovščine direktno v Gorico. Sicer pa
morajo iti vlaki danes do Nove Gorice, tam obrniti in potem v Gorico. Ne zna povedati
pa koliko se bo to v resnici izvedlo. Ni še bilo objavljeno javno naročilo. To zagotavlja
ministrstvo in direkcija, da bodo naredili. Bili so tudi tukaj na ogledu in mi smo bili tudi
z njimi. Sam ocenjuje, da bi bile te naložbe smiselne in da so nekatere tudi v zelo
kratkem času izvedljive, če so na voljo sredstva, ker ne potrebujejo nekih sprememb
prostorskih aktov. Tudi ne gradbenih dovoljenj – večina, ker gre za dela, ki bi se lahko
izvajala kot vzdrževalna dela v javno korist. Izvedljivo je tudi, da bi nekaj naredili. Ali se
bo to tudi v resnici začelo v letu 2022, pa ne zna povedati. Lahko da še dolgo ne bo ali
pa lahko da v naslednjem letu začnejo delati. Če bi imel kakšno informacijo več, bi jo
dal in lahko ga tudi vprašate. Če koga zanima napišite mail, pa bo odgovoril, kot tudi
vsem ostalim.
Stanislav Rijavec vseeno misli, da bo ta stvar živa. Zato vseeno želi, da bi jih o tem v bodoče
informirali. In da ko bo ta stvar dovolj zrela, da nam to pride pojasniti nekdo iz sekretariata in
ministrstva za infrastrukturo – ali občanom ali svetnikom na seji. Meni, da bi bilo zelo fer do
vseh občanov, da se potem niti ne razmišlja kako drugače. Da so stvari odprte. Pomanjkanje
informacij naredi dezinformacijo. Imamo čas, da se tega zavedamo in potem informiramo
ljudi, ki niso proti gradnji, ampak da bodo vedeli, kaj se dogaja. Ker če nekdo dela neko cesto
ali železnico, verjetno ima nek interes. Pomeni: koliko vozil, koliko vlakov bo tam vozilo?
Verjetno kot je sedaj, ne bo, ker sicer tega ne bi počenjali.
Glede na strategijo preureditve železniške postaje v Novi Gorici prosi, da tudi naša občina to
malo spremlja, ker je to tako blizu, da ne bi res potem postala postajališče Vrtojba (ali
železniška postaja Vrtojba), tovorna postaja MONG. Da ne bodo vsi tisti vlaki potem počivali
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tukaj in jih premikali. Treba je doseči nek konsenz in z MONG zahtevati, da bo to čim manj
moteče.
Župan odgovori, da je to druga stvar, ki jo sicer spremljamo. Pri tem, da bi lahko MONG
premikala železnico v druge občine, verjetno ne more. Lahko pa predlaga železnicam, da s
svojo infrastrukturo nekaj naredijo. Glede na to, da je prišlo v javnost tudi nekaj takih
informacij oziroma da so bile neke ideje, je tudi on na hitro malo preveril, zakaj gre. V Novi
Gorici je na železniški postaji 17 tirov, vzporednih na neki točki. V Vrtojbi so trenutno 4 tiri.
Mogoče, da bi bil možen še kakšen. Dolžina je v NG kilometer, pri nas je razdalja krajša.
Drugega prostora ni. Če bi se želelo karkoli podaljševati, širiti nima kam in ne more. Za
podaljševati bi pa verjetno morali razširiti železniški most čez Žnidarčičevo ulico. Če bi to
imele interes Slovenske železnice, nas morajo o tem obvestiti in prit do zemljišč, ki so na
drugi strani. Nekatera so občinska, nekatera so državna. A o tem ni bilo nekega govora.
Železnice lahko svojo infrastrukturo uporabljajo skladno s prostorskimi akti, ki jih imamo. Že
danes se dogaja neko majhno pretovarjanje na tovorni postaji Vrtojba. Gre za majhne stvari.
Meni, da tam prostor ne omogoča zelo velikih pretovarjanj. Bi pa železnice, če bi bilo možno,
verjetno to lahko tudi naredile. Vsekakor se pa strinja, da se jih povabi, da da pridejo in
predstavijo kakšni so njihovi nameni. Lahko se naredi javno predstavitev, tako da je glede
tega čisto v redu.
Vsaj kar so nam razlagali, gre bolj za vizijo, da bi se potniški promet po železnici odvijal tudi
med Novo Gorico in Gorico. V NG si želijo nekega določenega prostora za razvoj ostalih
mestnih dejavnosti. Zdi se jim verjetno nekoristno porabljen prostor za tako število in obseg
tirov, ki jih je danes na železniški postaji v NG. Sam meni, da mogoče železnice res toliko tega
ne rabijo in bodo oni morali to premisliti in se strateško odločiti, ali bi lahko nekaj prostora
namenili za razvoj mesta in se železnice temu odpovedale. Ali bi del dejavnosti prestavili na
kakšno drugo tovorno postajo. Med drugim imajo tudi v Prvačini precej teh tirov. Ni pa
nobenih konkretnih zadev. Da bi pa vedel, da gre za povečan obseg prometa – to pa sploh
ne. Nikoli ni bilo nekega posebnega govora, da bi naj bile potrebe večje zaradi prometa. Je pa
tako – če ni tirov, tudi prometa ni. Če pa je tir, se lahko promet tudi poveča.
Lok je iz vidika tega dobra rešitev, da ne rabijo vlaki obračat v NG in s tem prihrani nekaj
stroškov. Sedaj ali pa se bodo dejansko odločile železnice, da bodo investirale, ko bodo imele
to preračunano (pripraviti morajo investicijsko dokumentacijo, projektno dokumentacijo in
vse kar je treba). Ocenjuje, da bo premalo časa za vse pripraviti za lok v letu 2022. Medtem ko
sama ureditev perona za potniški promet v Šempetru in v Vrtojbi, bi se lahko začela. Bomo pa
vsekakor spremljali. Mi organiziramo javni posvet in povabimo Direkcijo RS za infrastrukturo,
da oni povedo, kakšni so nameni.
Sara Krošelj pove, da so že dolgo nazaj podali predlog o umestitvi Centra za dnevne
aktivnosti starejših, po zgledu dobre volje, v prostore bivše Mercatorjeve trgovine.
Ker ste bili mnenja, da ta prostor ni primeren za te dejavnosti, nas zanima kaj se sedaj
dogaja s tem prostorom. Na kakšni točki so aktivnosti glede iskanja primernih
prostorov za ta center?
Glede na to, da sprejemamo pravilnik in cenik o uporabi kombiniranega vozila,
tehnične opreme in rekvizitov. Zanima jo, kdaj bomo sprejeli pravilnik o uporabi in
cenik za najem športnega centra?
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Župan odgovori, da dnevni center za institucionalno varstvo starejših občanov ni predviden v
trgovini bivšega Mercatorja. Tam je urejen prostor za režijski obrat. Prostori so prenovljeni,
nerazkošno oziroma toliko, da so spodobni za uporabo. Streha je zasilo popravljena. Treba
bo še popraviti krniš, ker zamaka in bomo to verjetno naročili v kratkem. Režijski obrat tam
izvaja neke svoje dejavnosti, a so fantje večinoma po terenu in malo v prostoru. Pozimi je
včasih slabo vreme in lahko tam tudi kakšno stvar popravijo in uredijo. Predvsem pa imajo
neko priročno skladišče tistega kar rabijo, bodisi orodje in opremo, bodisi za kakšno urbano
opremo ali pa kakšne take stvari.
Prostor, ki bi bil namenjen za institucionalno varstvo v smislu »Hiše dobre volje« je v
Socialnem centru Vrtojba. Koncesionar je sklenil koncesijsko pogodbo in ga začenja
prenavljati. Upa, da se bo držal napovedi in tudi organiziral tak center, ker vse tudi ni še
gotovo. Dejstvo je, da so bili nekateri dnevni centri nekaj časa zaprti, ker ni bilo dovolj
interesa. Misli, da se je to sedaj zopet malo popravilo in je tudi interesa nekaj več. Vsekakor
bomo stremeli k temu, da se tam organizira center v smislu »Hiše dobre volje«.
Glede najema športnega centra je cenik sprejel župan, kot to določa Zakon o stvarnem
premoženju države in lokalnih skupnosti. Župan izvršuje proračun in je cenik sprejet. Je tudi
objavljen in ga izvaja Zavod za kulturo, šport, turizem in mladinske dejavnosti, ki ima ta
objekt s sklepom župana prenesen v upravljanje. Zato občinski svet ne bo sprejemal cenika,
razen če veste, da v zakonu piše kaj drugega. On bi to odgovornost raje prenesel na koga
drugega..
Sara Krošelj replicira, da se ne gre za odgovornost, ampak samo za to, ker na primer cenik o
najemu kombiniranega vozila, o prodaji nekega nadstreška itn, potrjuje občinski svet. Sedaj
pa cenik o uporabi tako velikega centra sprejme župan. Samo za to.
Župan odgovori, da Zakon o stvarnem premoženju države in lokalnih skupnosti to na tak
način predpisuje. Medtem ko drugi predpisi, v zvezi z organizacijo javnih služb in podobnih
stvari, pa ne predpisujejo, da take cenike sprejema župan. Tudi v odlokih ni predvideno. Sam
vedno predlaga za v odloke, da o takih cenikih odloči občinski svet. Takega zakona, da mora
o tem odločati in cenik sprejeti župan, si pa ni on zmislil.. Ni pa problem, če imate kakšne
predloge ali pripombe v zvezi s cenikom, da ga damo kot informacijo na občinski svet in se o
njem pogovorimo. Rade volje.
Dušan Bremec se najprej naveže na svetnico glede športnega centra. Predlaga, da se
pripravi strategijo upravljanja s tem centrom oziroma da se postavi poslovni načrt,
kjer bo jasno opredeljen ta javni interes o podpori društvom, ki so v naši občini. Da bo
potem tudi smiselnost te dvorane bolj upravičena.
Nadaljuje z 91.členom statuta, da je za izvrševanje proračuna odgovoren župan. Rad bi
dal pobude za boljše delo. To je v povezavi s prejšnjo sejo, ker ni to uspel in je danes
prinesel.
Najprej bi opozoril, da naslednjič spoštujete zakon in se polletno poročilo da
občinskemu svetu v mesecu juliju. Dikcija iz zakona, ki jo je treba spoštovati. Mi smo to
kršili, ko smo septembra to sprejemali kot informacijo. O transparentnosti tega
poročila je že opozarjal in je danes prinesel, če kdo želi pogledati in kot priloga k
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zapisniku. Je o prikazu vseh prihodkov, odhodkov, nedavčnih… lepo transparentno
prikazano – samo predlog. Ker je potem popolnoma jasno in razvidno, zato ni potem
potreba teh vprašanj. PRILOGA 1
Glede polletne realizacije – v tekstu v poročilu predlaga, da ste za naprej bolj
konkretni in koncizni. Ene obrazložitve so netočne. Pri urejanju cestnega prometa
nikakor nismo uspešni in bo naprej to tudi dokazal, tudi s slikami. Opis je pavšalen, ki
ni točen. To kar je sedaj predlagal, naj gre v prilogo k zapisniku, glede poročila o
realizaciji polletnega proračuna.
Nadalje o rebalansu. Za boljše delo predlaga sledeče: v Statutu Občine ŠempeterVrtojba jasno piše, da je odlok o spremembi proračuna. To pomeni, da če se že naziva
ta odlok, ki ga naš statut ne predvideva: Odlok o rebalansu proračuna Občine ŠempeterVrtojba, zato predlaga, da se uporabi dikcija iz Statuta: Odlok o spremembi proračuna,
da se ne bo kršilo statuta.
Predlaga, naj se bolj konkretno pregleda tudi Načrt razvojnih programov. Če ga boste
še enkrat, boste ugotovili, da niti seštevki niso točni. To povzroča netransparentnost.
Če ga pa pogledamo glede neke konsistentnosti, od lani, od predlani, je toliko
nejasnosti, da je ta netransparentnost res nekoliko zaskrbljujoča. Zato predlaga, da se
ta del popravi. Poudari, da vse to pove dobronamerno.
Poda še sledeče pobude in vprašanja glede tako imenovanega zbirnega centra
oziroma smetišča na MMP Vrtojba, severni del parkirišča:
1. Opozorili so ga na to in tudi sam je šel preveriti, da je na ograji ograjenega
parkirišča ena rdeča plastična rebrasta cev. Sprašuje ali je v tej cevi elektrika,
električna napeljava, žica, kabel? Ali je ta žica, elektrika, zakonito tam postavljena
oziroma priključena?
2. Na zbirnem centru na MMP Vrtojba je tudi vodovodni priključek, za katerega ne ve
zakaj se ga tam potrebuje. Tega ni preverjal. Ali je zakonit? Zakonit pomeni, da ima
svoj števec, dovoljenje itn.
3. Požarna varnost tega območja: po TV vidimo požare.. podobnih, sicer večjih, a
nikoli ne recimo nikoli. Ali je bil za požarno varnost izdelan elaborat požarne
varnosti za celotno parkirišče za kamione, kajti 50m stran od tako imenovanega
zbirnega centra se nahajajo cisterne goriva.
O krožišču pri Hoferju je spraševal že na prejšnji seji. Z odgovori, ki smo jih vsi prejeli, ni
zadovoljen, ker ne odgovarjate to, kar je spraševal. Bo še pisno dopolnil kasneje, da ne bi
sedaj izgubljali časa. Tudi za te pobude in vprašanja, mu ni treba na seji odgovarjati, ampak bi
lahko pisno. Glede krožišča pri Hoferju v OPN jasno piše, da se bo križišče izvedlo v okviru
OPPN. OPPN ni zasledil v dokumentih in tudi ne na spletni strani. Zato sprašuje, če ga lahko
vidi.
Zanima ga, katera so ta zadržana sredstva v višini 30.000 EUR, ki se bodo letos izplačala in
kakšen je bil razlog? CPG se je ta sredstva zadržalo in se bo letos izplačalo – to je pisalo v
rebalansu. Zanima ga kje so obračunana in prikazana dodatna dela in v kolikšni višini? Vemo,
da se je tam dodatno nasipalo, zniževalo jašek itn. To je prepričan, da so dodatna dela, zato bi
si želel to dokumentacijo ogledati.
Kolesarska pot med Vrtojbensko cesto in obvoznico: čudi ga obrazložitev, da je prišlo do
novih geomehanskih dejstev in bi resnično rad to videl. Kajti ta kolesarska pot je bila narejena
na obstoječi makadamski cesti, ki se je uporabljala za gradnjo hitre ceste in po tej cesti so
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vozili zelo težki kamioni in gradbena mehanizacija. Ko je pogledal vrednost te investicije in
kar je tudi trdil, da se povečuje zaradi enih in drugih dodatnih del, se je to povečalo za 20%
oziroma 56.500 EUR.
Konto 040435 – to so akcije v kulturi. Do naslednje seje bi želel seznam prejemnikov v letu
2019 in 2020. Daje v vednost, da so to akcije, ki so mimo razpisa in kar je tudi zakonito. Rad bi
vedel kdo dobiva ta sredstva.
Konto 041630 nakup stanovanjskih zgradb in prostorov: obrazložitev, da je ta postavka 0. V
zadnjih 10 letih je skoraj minimalna, skoraj 0. Ampak sedaj ko je bil ta rebalans, za katerega ni
glasoval, ker se ni strinjal in še nekateri, je bila obrazložitev: »ker trenutno na tržišču ni
ustrezne ponudbe«. Občina je lastne lepe gradbene parcele poleg gasilskega doma, kjer bi se
lahko zgradilo P+2 in spodaj recimo poslovni prostori. To pomeni, da občina ima gradbene
parcele, kjer bi lahko gradila. Želi pisno, po kakšnem dokazu trenutno ni na tržišču te
ponudbe. Rad bi še spomnil, da je najlepša ponudba, ki jo je občina kdaj imela, bivša policijska
postaja, kjer je novi lastnik naredil uspešno zgodbo in zgradil stanovanja. Za to je že takrat
trdil, ko je pisno predlagal tu, ko je tudi pošiljal, da bi to lahko izvedla občina v javno
zasebnem partnerstvu.
Pri stroških delovanja Športnega centra Šempeter – Vrtojba je bilo prikazano nekako
zadovoljivo. Zanimajo ga pa prihodki od najemnin za igro odbojke na mivki in uporabo
parkirišča pri centru. Tam so se celo poletje izvajale dejavnosti. Cenika verjetno ni in zato ga
zanima, na kakšen način se je to oddajalo? Tudi trenutno je tam ena ograja. Tam so deponije
materiala. So tudi kamioni. To nekdo rabi na občinskem zemljišču. Sprašuje s kakšno
pogodbo in kako je tam ta uporaba urejena.
Kategorizirane občinske ceste: to je dolžan od prejšnje seje. Predlaga, da gre kot priloga k
zapisniku. Kategorizirana občinska cesta, ker Vrtojbenci dobro poznamo. On je že najmanj
dvajsetkrat pisal na občino, tudi pošiljal slikice županu. Sicer ni odgovarjal, ampak tako
posplošeno.. razdeli sliko: PRILOGA 2 Da se dejansko vidi, zakaj je on zaskrbljen, da je za
varnost ljudi. To ni njegova cesta, kot mu je bilo tudi očitano. Nanj se ljudje obračajo in je to
velik problem. Zato ne samo predlaga, ampak zahteva, da se kategorizirana občinska cesta
na meji med Šempetrom in Vrtojbo št. LK 41438 in 414401 uredita na pravilen način, da ne bo
ogrožen promet. Je v tako katastrofalnem stanju, da po sliki lahko že sami ocenite. Sedaj se
pa postavi vprašanje naprej. On daje to pobudo in je že dobil odgovor župana, da mora to
prijaviti. Županu, ki je odgovorna oseba, poda v smislu reševanja tega. Zakaj bi kar prijavljali
nekoga? Pričakuje. V teh letih se ni nič storilo. Opustitev enega dejanja župana, ker tukaj ni
ukrepal, da bi se to uredilo. Tudi izvajalec gospodarskih javnih služb Kolektor je tukaj po eni
strani zatajil. Odgovor je dobil, da je komanda tu na občini, da mora vedno nekdo od
uslužbencev potrditi redno vzdrževanje. To je že v planu v okviru pogodbe z gospodarsko
javno službo.
Zaskrbljen je tudi nad izvajanjem gospodarskih javnih služb, ki so še druge. Prosi do naslednje
seje, da se po seznamu vseh vrst gospodarskih javnih služb in da se tudi predstavi izvajalce,
ter pravne akte, na podlagi katerih se gospodarske javne službe izvajajo.
Za naselje Podmark predlaga:
- da se oljčni nasad od agroživilske do Podmarka uredi, ker zanj že nekaj let nihče ne
skrbi in je zanemarjen.
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-

vsaj preliminarno načrtovanje izgradnje garažne hiše za potrebe Podmarka. Prav tam,
kjer je ta oljčnik, kjer se končajo bloki in kolesarska steza. Je v občinski lasti, kjer bi se
to lahko načrtovalo.
- kot nekoč, zopet vzpostavitev dvosmernega prometa
- ustanovitev KO Podmark, kar je sicer že predlagal v začetku tega mandata, a ni bilo
sprejeto. Zato predlaga ponovno.
- da se začne pripravljati, vsaj v eni idejni zasnovi preliminarno, povezovalni most iz
naselja Podmark v center Šempetra.
Predlog je tudi kar se tiče hitre ceste, da se začne s pogovori z državo DRSC, o izgradnji
protihrupne ograje. Od Bazare do Mahle, kajti promet se je povečal x5. Nonstop so kamioni
in se je hrup znatno povečal. Daje tudi pobudo, da ko se že to načrtuje, se lahko predvidi
fotovoltaiko, kot je v tem delu, ki že stoji protihrupna ograja.
Zadnje vprašanje:
- zakaj lastniki zemljišč v Vrtojbi pred trafopostajo, to je zazidalno območje Caufovo, ne
morejo začeti graditi stanovanjskih hiš? V kolikšni meri so pripravljeni potrebni
dokumenti: za komunalno opremo, za infrastrukturo, ki jih mora pripraviti občina.
Kajti ta projekt stoji že najmanj 10 let.
Župan odgovori, da bomo v glavnem pripravili pisni odgovor. Bo pa sedaj vseeno na neke
stvari odgovoril. Vaše pobude so vse dobrodošle. Če bi bile še malo finančno ovrednotene, bi
videli, da jih bomo kar dolgo časa realizirali, če sploh.. Bodo pa v pisnem odgovoru bolj
natančno napisali, kaj je občina naredila oziroma počne. Če sploh je njena naloga? Polletno
poročilo o realizaciji je treba dati, ko pol leta mine. Stvari je treba poknjižiti, kar imamo sproti
narejeno. Občinski svet se julija na redni seji navadno ne sestane. Takrat je le slavnostna seja
ob občinskemu prazniku. V juliju je potrebno vseeno to dati občinskemu svetu in mi smo to
tudi naredili, takoj ko je bilo pripravljeno. Če je bilo slučajno prve dni avgusta, ne ga držati za
besedo, a smo poslali. Obravnavali smo pa šele na prvi naslednji seji. Zato je bilo to
septembra, poslano pa je bilo članom občinskega sveta že v juliju.
Dikcija ali gre na rebalans ali spremembo proračuna: zakon predpisuje, da spremembe
proračuna, ki se dogajajo znotraj tekočega leta, se imenujejo rebalans. Spremembe
proračuna za prihodnje leto, če bi sedaj sprejemali za 2022, se pa imenuje sprememba
proračuna. Mi se tega držimo, tudi če morda v statutu piše drugače. Zakoni so hierarhično
višji akti. Vsebinsko gre pa za isto stvar. Kar se tega tiče, ni razlike. Če ste našli kakšne napake
v NRP ali pa tudi kje drugje, mu bo hvaležen, če mu jih napiše in bomo dali službam, da to
popravijo. Verjame, da tudi v obrazložitvah kje ostane kakšen star copy paste ali kaj takega.
Vedno smo hvaležni, če nas na take stvari opozorite. In tudi če vprašate – bomo odgovorili. A
dajte konkretno. Reči popravite NRP … ne bo šel še enkrat celega gledati in zanj porabil cel
dan. Napišite točno kje je slabo sešteto in bomo popravili.
Zbirni center: v tej električni cevi je električni kabel in misli, da tudi kabel za računalniško
omrežje. Postavljen je zakonito in priključen na občinski električni priključek. Voda je
napeljana v zbirni center in je ločen vodovodni priključek, s svojim števcem. Elaborat požarne
varnosti oziroma narejeno je vse, kar je potrebno, da je požarna varnost zagotovljena.
Kar se tiče OPPN, predvidenega za krožišče pri Hoferju: Za tako krožišče, kot je predvideno v
OPN, bi morali sprejeti OPPN. Takega krožišča nismo delali, ker je nepotrebno. Zato tudi ni
potrebno sprejemati OPPN, ker bi bilo to čisto metanje proč sredstev in energije. Zagotavlja,
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da takih stvari on ne bo delal. Smo pa uredili obstoječe križišče na način, da omogoča bolj
varen in pretočen promet. Dela smo pa izvajali brez gradbenega dovoljenja, kar je tudi
zakonito, kot vzdrževalna dela v javno korist. To je na cestah v varovanem pasu dovoljeno in
na tak način je bilo to krožišče tudi zakonito izvedeno.
Glede zadržanih plačil sedaj na pamet ne ve. Bomo napisali za kaj je šlo. V odgovoru je zapisal
zbirne podatke o pogodbeni vrednosti del in o končni ceni. Napisal je to, kar mu je dal
sodelavec za investicije. Če ne verjamete, dajte še nadzornemu odboru predlog, da to
pregleda. On sedaj ali je bilo to 300EUR manj ali koliko je bilo, sedaj ne ve. Napisano Vam je
bilo v odgovoru, da imate dokumentacijo v zvezi s tem na razpolago pri sodelavcu Bogdanu
Nemcu. Zmenite se z njim kdaj Vam bo to pokazal. Lahko Vam damo eno pisarno in ste noter
en teden.. le ne izgubiti dokumentacije. Lahko Vam tudi kaj razloži, a ne sedaj 14 dni, ker ima
drugo delo.
Enako velja tudi za kolesarske steze v Vrtojbi. V odgovoru je bilo napisano, da je za to
kontaktna oseba sodelavec za investicije Boštjan Mavrič. In tudi on Vam je pripravljen
pokazati vse, kar Vas zanima glede geomehanike, glede stroškov. Ni pa še narejen končni
obračun, zanesljivo pa ne bo šlo za take zneske, kot jih Vi navajate. To gre za neko
nametavanje na pamet..
Glede akcij v kulturi bomo dali seznam.
Nakup stanovanj: na trgu jih je relativno malo in so ta hip tudi relativno draga. Gradnja takih
stanovanj ni niti enostavna operacija in tudi javnozasebna partnerstva niso enostavna stvar in
vzamejo zelo veliko energije. Lahko bi tudi to izvajali, tudi gradili stanovanja. Prvič sliši za tako
pobudo, da bi tisto zemljišče ob gasilskem domu za to uporabili. To je stvar občinskega sveta,
ki o tem odloča. On kot župan pa lahko to predlaga ali ne. On o tem ne odloča. Zaenkrat ne
vidi te potrebe, da bi se tam zgradilo ravno neka stanovanja. Zato je treba sprejeti tudi OPPN.
Lahko pa tudi. Ne trdi, da on vse ve. Če je to najbolj nujno, bi se verjetno tudi občinski svet za
to lahko odločil.
Glede uporabe dvorišča pri športnem centru: tudi on je videl, da je nekaj tovornjakov tam
včasih parkiralo. Noben nima dovoljenja, ne kakšne pogodbe, da tam sme parkirati. Je pa
res, da mi ceste nismo ogradili, je nismo zaprli. To bo verjetno treba narediti, sicer se bo še
vedno dogajalo, da bo sem pa tja kdo tam puščal svoja vozila in podobne stvari.
Glede materiala bomo preverili, ker ne ve kdo ga sedaj pušča. Lahko ga pušča tudi izvajalec, ki
za občino gradi oziroma tam obnavlja javni vodovod. To je last občine, a ima v upravljanju
zavod KŠTM. On odgovarja za to, kako se ta zemljišča uporabljajo. Tu je direktor, če vam želi
kaj odgovoriti.
Gradnja na Caufovem bi se lahko zgodila, ker smo že imeli sprejet OPPN in tudi program
opremljanja. Neglede na to, da se je izkazalo, da bi bila kar draga javna infrastruktura, pa se je
izkazalo, da sploh gradnja gor vodno od odvodnega kanala, ki je narejen med Čukljami in
Zapučkami, zaradi poplav ni možna. Ni dopustna. Ker bi taka gradnja prispevala k temu, da bi
se bi se dol vodno ležeča zemljišča poplavljala. Tega pa ne moremo dovoliti. Že več let ni na
tem območju nihče gradil, in enako tudi na Caufovem stvari stojijo zaradi tega. Vmes je bila
tudi pobuda iz občinskega sveta, da se OPPN Caufovo nekoliko spremeni – sedaj se ne
spomni, ali smo ga spremenili ali ne, ampak dokler ne bo zgrajen ustrezen odvodni sistem za
vodo, gradnja tam ne bo mogoča. Načrtovanje tako velikih sosesk v občini, brez da bi se
poskrbelo za osnovne stvari, kot so poplavna varnost, je milorečeno … Na koncu se je
izkazalo tudi za Lado: 36.000m2 stavbnega zemljišča, da je brez ustreznih protipoplavnih
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ukrepov, neuporabno. To so ogromni zneski, ki bi jih morda bilo treba.. tam se bo mogoče
celo investitor s tem strinjal in bo investiral. Graditi ta predvideni zadrževalnik, za katerega je
tudi sprejet veljaven OPPN, v trikotniku med železnico, je pa zopet zahtevno glede sredstev.
Istočasno pa ni nujno, da bi bilo vse enostavno glede same izvedbe in nakupa zemljišč.
Čeprav smo nekaj že kupili.
Prostorsko načrtovanje je pomembna stvar. Je dolgoročna. Eno je imeti lepe želje kdo bi kje
gradil, drugo je pa, da je treba tudi preveriti in utemeljiti. Se sicer trudimo, da bi čimprej
izvedli te protipoplavne ukrepe. Naredili smo že prvo fazo: odvodni jarek od Čukelj do
Zapučk. Podpisana je že pogodba tudi za drugo fazo, za ureditev meteorne kanalizacije na
Čukljah. V naslednji fazi bo potrebno še urediti kanale od delavnice od Ferfolje do Vrtnarije
Lancler oziroma tam, kjer so predvideni. Za to pa nimamo niti še odkupljenih zemljišč. Ker
ljudje mislijo, da to ni potrebno narediti in ne želijo prodati zemljišč. Morda se bodo pa kaj
premislili, sedaj ko so videli, da smo dve fazi ukrepov tudi naredili. Še enkrat jih bomo prosili,
da nam prodajo zemljišča, potrebna za urejanje poplav. Gre za manjše koščke ob obstoječih
jarkih. Edino nekje se spremeni potek jarka in tam je verjetno v igri cela parcela.
Kar ni odgovoril, bomo odgovorili pisno.
Dušan Bremec se zahvali, da mu je župan ustno odgovarjal, čeprav je prosil pisno. Replicira
na to, da bodimo koncizni. Če piše v statutu, da je to odlok o spremembi proračuna, mora biti
odlok o spremembi proračuna. Vsa ostala poimenovanja so v nasprotju z 92. členom statuta.
To je jasno.
O prerazporeditvah, če ste poročali občinskemu svetu v juliju, je v redu. 95. člen statuta in
zakon o javnih financah.
Župan odgovori, da smo skupaj z realizacijo poročali tudi o prerazporeditvah. Gradivo smo
poslali občinskemu svetu. Ni pa občinski svet tega obravnaval, ker ni bilo seje.
Dušan Bremec pove, da bi želel videti elaborat požarne varnosti, ker dvomi, da obstaja na
tem območju, ki je tako delikatno, da obstaja požar. Govori o mejnem prehodu v Vrtojbi, kjer
je tako imenovani zbirni center.
Ko govorite, da ni bil kršen OPN. Tako kot po navadi govorite, ko se krši. On trdi, da je OPN
dokument nad OPPN. Če je v OPN napisano, da mora za to območje ureditve krožišča biti
OPPN, mora biti OPPN. Se ne strinja s to trditvijo. Bo pa tudi preveril, ker on trdi, da je ta
izvedba krožišča, tudi če pravite, da je bilo to kot vzdrževanje cest. Je sporno, ker je v
nasprotju z OPN. Tako kot še marsikaj. Tu se zopet pokaže nezakonito delovanje oziroma
nespoštovanje svojih splošnih pravnih aktov. Se bo dogovoril z Bogdanom in z Mavričem. S
seboj bo pripeljal tudi strokovne osebe.
Župan replicira, da to pa misli, da ne boste. Tega nimate pravice.
Dušan Bremec pove, da za delo svetnika potrebuje malo več informacij.
Kolesarska steza v Vrtojbi, ulica 9. septembra, je iz vrednosti 120.000 narastla na 217.000
EUR. Govori o vrednosti, ki je bila v NRP v proračunu 2019. To lahko preverite. Sedaj je zrastla
na 217 in pravite, da še ni zaključenega račun. To mora replicirati, ker Vi relativno govorite o
stvareh. Tako kot mu je odgovoril. On si samo želi, da se konkretno pogovarjamo. On ne dela
Gradivo za 29. sejo občinskega sveta OŠ-V, ki bo 16. 12. 2021

Stran 12 od 33

nič osebnega, ampak če govorimo, da je bila – tu je še svetnik Koglot nekoč predlagal, da je
potrebno urediti tisto kanalizacijo, ki bruha ven ob deževju fekalije v Vrtojbico. To je bilo
znano že najmanj 4 – 5 let. Potem pa gremo mi delat kolesarsko stezo, zabetoniramo zid. Zid
je 2/3 temelj in 1/3 je zgornji del zida. Zid je od temelja do vrha. In potem mu odgovarjate, da
to ni bil zid ampak temelj. To je zid v celoti, temelj je pa del zidu. Tudi on je gradbinec in ve te
izraze lahko malo bolje kot Vi. Ampak bistvo je v tem. Mi zabetoniramo in vržemo nevem
koliko m3 noter v zemljo. Damo armaturo. Potem pa to vse razbijemo in zapremo cesto za
dva meseca, ko so bili ljudje zgroženi, da se je uredil tisti kanalizacijski sistem. In potem se je
šlo naprej. To je kritika na negospodarno ravnanje in prosi, da vzamete to resno in mu potem
ne tako cinično odgovoriti, ker to so konkretne stvari.
On ne govori o zneskih na pamet, ker vedno preveri. Preveri NRP, ki je enako pomemben kot
posebni del proračuna. Je sestavni del proračuna, ki mora biti eksakten. Ne morejo biti druge
številke v NRP in tretje v splošnem delu.
Župan replicira, da nikoli niso.
Dušan Bremec pove, da mora biti točna skupna vrednost investicije v NRP.
Jože Rupar je ob 19. uri zapustil sejo.

Župan replicira, da bodo to točko…
Dušan Bremec pove, da kar se tiče stanovanjske gradnje, je žalostno, da to prvič slišite. Da ne
veste, kje ima občina gradbene parcele, kjer lahko gradimo. Občina Šempeter - Vrtojba je po
zadnjih podatkih iz prejšnjega tedna na 156 mestu na transparentnosti občin. Pove
svetnikom, ki tega ne poznate. Občina je bila leta 2003 med prvimi petimi, ko smo imeli tudi
spletno stran. Transparentnost je bila super. Danes smo na 165 mestu. Če gledate v
dokumente – lahko se moti, ker tajnik odkimava z glavo – on ko gre na spletno stran, edini
podatek, ki ga ima o podatkih občine. Te podatke vidi tudi za nazaj in s temi podatki operira.
Če kar tu govori ni res, je potem tudi tu transparentnost občine upravičena, da je na 156
mestu, kar pomeni daleč pod povprečjem.
Župan Bremcu odgovori, da nima prav glede tega, kaj določa OPN. OPN določa tudi kaj se
sme graditi do takrat, ko niso sprejeti nižji izvedbeni akti. Vi preberete samo tisto, kaj Vam
paše. Tega ne more več poslušati. Ni član občinskega sveta tisti, ki preverja zakonitost
ravnanja župana. Če kaj opazite, je hvaležen, če ga bodo opozorili. Tudi občinski svet ni
organ, ki to preverja. Obvestite nadzorni odbor, če smo kaj ravnali nezakonito. Oni so za to.
Obvestite računsko sodišče, če smo kaj naredili nezakonito. Nima pa nič proti, če slučajno
opazite, da nekaj ne naredimo prav, uprava ali župan, da ga opozorite. Verjame, da je vse to
dobronamerno. Ampak ne moremo mi se z vsakim ukvarjati, da bo sedaj preverjal to in ono.
Rade volje bomo tudi odgovorili. Ne gre pa, da bi svetnik s seboj vozil strokovnjake, ki bi
pregledovali našo dokumentacijo. To ni skladno z nobenimi predpisi in tega ne moremo
dopustiti. Mi se bomo potem ukvarjali samo še s tem, namesto da bi izvrševali proračun.
Vam bomo pa dali vse dokumente, ki jih imamo. So Vam na razpolago in jih lahko dobite in
pregledujete. Nima nič proti.
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Glede poimenovanja je povedal, da je zakon, ki je hierarhično višji akt, kot je statut občine.
Lahko bi morali popraviti statut. Ampak ni nobene tragedije zaradi tega, ker vsebinsko ni
nobene razlike. Bomo pa statut enkrat popravili in verjame, da se da še kje v kakšnem stavku
najti kakšno nedoslednost statuta in še tudi kakšnega občinskega odloka z zakoni. Če na kaj
takega naletite, smo vam hvaležni, če nas opozorite. Bomo poskušali popraviti. Bomo
pripravili spremembe odlokov. Tudi statuta, če je treba. Ne trdi, da ima občina vse idealno,
ker je nemogoče pri takem obsegu dela, imeti vse do vsake besede točno.
Glede transparentnosti je občina transparentna. Deluje skladno s predpisi. Kako kdo kaj
ocenjuje je potem tudi stvar .. en bi lahko hotel še to, en bi hotel še ono, en bi hotel
strokovnjake, ki bi pregledovali občinsko poslovno dokumentacijo.. tega mi ne moremo
objavljati. Tisto, kar pa moramo, bomo vedno objavili in vam je vedno na razpolago. Tako bo
tudi v bodoče. Spet pa ne trdi, da se ne bi dalo še kaj izboljšati. Spletne strani in še kaj
drugega. Če imate konkreten predlog, kaj je treba narediti, bomo hvaležni.
Dušan Bremec pove županu, da saj je on prosil za pisni odgovor.
Župan odgovori Bremcu, da eno uro govori laži in misli, da bo on tu tiho.
Dušan Bremec pove županu, da ga opozarja, da ima on kot član občinskega sveta po statutu
pravico nadzorovati delo župana, podžupana in občinske uprave glede izvajanja odločitev
občinskega sveta.
Župan odgovori Bremcu, da točno to, glede izvajanja odločitev občinskega sveta, ne glede
drugih stvari.
Dušan Bremec pove županu, da so v proračunu napisane jasne naloge, kar morate izvajati.
Samo to sprašuje in Vam daje pobude za izboljšavo. Ker jih pa ne sprejemate, mora tako
govoriti. Pričakuje pisni odgovor, da ne bomo polemizirali in jemali časa. Saj ni problem.
Klavdija Bizjak predlaga, da se točka pobude in vprašanja takoj z naslednjo sejo in za
vse nadaljnje seje, premakne na zadnjo točko.
Župan odgovori, da bo to upošteval, kej je tako predvideno tudi s poslovnikom.
Dejan Koglot predlaga glede tega, kar jim je dal svetnik Bremec, da se malo to posuje, da ne
bo teh luž in tako grdo. Verjetno ima prav. Se proba malo urediti.
Glede nakupa stanovanjskih zgradb pove, da je to tudi sam že večkrat predlagal. Imamo tudi
v Načrtu ravnanja s stvarnim premoženjem. Upa, da ne bomo pozabili, da bi se kupilo eno
stanovanje v socialnem centru, socialna stanovanja, ki bodo zraven. Bolje, da dvakrat ponovi.
Tudi dve, če bo treba. Na občinskemu svetu bomo odločali, ko se bo sprejemalo proračun in
meni, da bomo vsi ZA. Lahko eno stanovanje, za rešiti kakšno socialno stisko.
Glede zadrževalnika je on zadovoljen. Vidi, da je Vrtojbica kar v redu. Trenutno ni opazil, da bi
bilo toliko fekalij ali karkoli. Kot je vprašal in se pozanimal, je da ni še prav vse zaključeno. Je
pa opazil, da se izvajajo neka določena dela, da se sanira strugo Vrtojbice v zgornjem delu,
tam pri novem naselju. Za tam bi predlagal – ne ve sicer koliko ima občinska uprava čas – a da
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bi vsaj preko odbora za okolje in prostor, skupaj z enim strokovnim sodelavcem in en iz
Hidrotehnika, da si gremo to malo pogledati in vprašati, kaj se izvaja in kako bo. Vemo vsi, da
ko bodo šli iz gradbišča, bo zopet lahko treba kaj popravljati. Upamo, da ne. Ampak vzemite
to kot pobudo. Sedaj ko so tam.
Podaja še pobudo, ker je pri stražarskem stolpu opazil, da se zbira kar dosti ljudi. Sploh v tem
času, ko je bila korona. Precej družin in podobno. Videl je, da tekajo po tistem travniku
zraven, ki je totalno neurejen, zapuščen in katastrofalen. Ko je pogledal od koga je, je
ugotovil, da je naš. Zato smo tu slab gospodar. Predlaga, da se del tistega travnika tudi uredi.
Mogoče se doda kakšna igrala. Videl je, da bi bilo malo za urediti ograjo, ki je dotrajana.
Zraven imajo sosedi neke živalce in bi lahko ratal lep kotiček, za sprehode ali karkoli. Če ne
drugega, pošljite vsaj režijski obrat, da to pokosi in je travnik urejen, ker je to najslabše
urejeno zemljišče v tistem okolišu.
Župan odgovori glede urejanja struge Vrtojbice, da lahko gremo pogledati. Kot je bilo že
večkrat povedano, je Vrtojbica vodotok, ki je v upravljanju države, Direkcije RS za vode. Kot
koncesionar navadno izvaja dela Hidrotehnik in je tudi sedaj tako. Poleg tega, da jo urejajo v
Vrtojbi, so uredili tudi na delu, takoj ko priteče iz Italije, ob ulici V mlinu. Lahko pa gremo
pogledati. Z njimi se dogovorimo in pokličemo zadolžene za to na Hidrotehniku.
Pri stražarskem stolpu imamo nekaj zemljišč. Stražni stolp in tisto dvorišče oziroma utrjeno
površino, ki je ograjena - s tem upravlja občina. Ne trdi, da je sedaj vse.. bi moral iti pogledati,
kako je pokošeno in mogoče da je tudi kaj za popraviti ograja. Vse ostalo, če prav ve, smo dali
v najem, ampak bomo drugič sporočili. Če smo dali komu v najem in za to ne skrbi, ga bomo
opozorili.
Dušan Bremec pove, da so zemljišča pri stražarskem stolpu, ki je najmanjši muzej v Evropi in
na kar smo ponosni, ko pridemo iz smeri Vrtojba proti stolpu, ko zavejemo na levi strani, je
desno občinska parcela, ki ni pokošena. Tista je občinska in nihče z njo ne gospodari.
Župan vpraša svetnika Bremca, če mogoče ve, ali je dana v najem?
Dušan Bremec odgovori, da ne. Tista ni oddana in je to en trikotnik. Naj je režijskemu obratu
naroči in bo tudi to naredil.
Kar se tiče regulacije Vrtojbice, ki se trenutno izvaja, so dostopno pot in deponijo kamna
namestili tudi preko občinske parcele. Kot dobri gospodarji bi morali vedeti, da je tista
parcela, če jo nekdo uporablja, bi moral vprašati občino, če lahko sploh tam vozi. To pomeni:
regulacija Vrojbe in dostop gradbene poti do te regulacije, je tudi preko občinske lastnine. In
bi morali tudi Hidrotehnik vprašati občino in skleniti določen sporazum. Kar opozarja kolega
Koglot, da se tudi napiše noter v pogodbi, da ko končajo dela, morajo vzpostaviti v prvotno
stanje.
Župan vpraša svetnika Bremca, če je on prepričan, da to ni bilo tako narejeno?
Dušan Bremec odgovori, da je prepričan, ker ste mu odgovoril, da ne veste.
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Župan replicira svetniku Bremcu, da on tega ni rekel, da ne vemo. Za tisto, kar so nas prosili,
smo jim dovolili uporabljati in naredili ustrezno dokumentacijo. Če so pa slučajno uporabljali
kakšno javno dostopno pot ali pa javno površino, ki jo lahko tudi drugi uporabljajo, tega ne
ve. Lahko se pa tudi zgodi, da kdo uporabi občinsko javno površino, ne da bi vprašal. Recimo
parkirišča pri športnem parku, niso uporabili brez vprašati in so tudi ustrezno uredili, tako kot
mora biti. Tako da on vseeno predlaga, da preden namigujete česa vse nismo naredili in kaj
smo naredili narobe, da se o tem pozanimate, če je to res.
Dejan Koglot pove, da ne bo zmote. Občinska parcelna številka 1395/2 k.o. Vrtojba.
Župan odgovori, da bomo preverili. Na pamet rečeno, zna biti tudi, da se nam kakšno
zemljišče izmuzne, ali da je kdo odstopil od pogodbe ali kaj takega. Imamo skoraj vsa
kmetijska zemljišča, ki jih je mogoče obdelovati, dana v najem. Skoraj ne verjame, da kakšno
ni, ker je povpraševanja relativno veliko. Razen če se nam je kaj izmuznilo, a bomo preverili.
Če pa gre za en košček ob cesti, ki ga nismo dovolj dobro pokosili, bomo prišli urediti.
Nadaljnje razprave ni bilo, zato je župan zaključil točko.

3. točka: Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč na območju OPPN
Poslovna cona Vrtojba ob HC – prva obravnava
Člani občinskega sveta so gradivo prejeli s sklicem seje.

Uvodno obrazložitev je podal Gvido Modrijan, Structura d.o.o. (v gradivu).
Župan je dal besedo Danijelu Dermanu, predsedniku Odbora za okolje in prostor, ki je sprejel
naslednji Sklep: OOP je opravil prvo obravnavo Odloka o opremljanju stavbnih zemljišč na
območju OPPN Poslovna cona Vrtojba ob HC ter predlaga OS v sprejem.
(Vir: zapisnik 24. seje OOP)
Župan je odprl razpravo.

Dušan Bremec vpraša kaj je bila spremenjena zakonodaja. Do kdaj je določen rok v tej
zakonodaji za občine, da uskladijo programe opremljanja v skladu z zakonom?
Gvido Modrijan odgovori, da je bila uredba objavljena marca 2019. Rok za uskladitev je bil dve
leti po uveljavitvi uredbe in je potekel 30. marca. Je pa ta rok na način da govori, da mora
občina uskladiti. Vaš obstoječi program opremljanja je še vedno veljaven. Ker pa ni usklajen z
zakonodajo, ga v bistvu ne morete uporabljati. Paradoks. Vlada z uredbo nima take moči, da
bi preklicala veljavnost odlokov, ki jih je sprejel občinski svet. Največ kar lahko naredi je, da
reče to, da se ne more več uporabljati. Veljavnosti mu pa ne more odvzeti. Zato v primeru, če
boste glasovali ZA, boste obstoječi odlok razveljavili in ga nadomestili z novim, ki je v gradivu.
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Dušan Bremec vpraša, a to pomeni da občina s tem zamuja? S tem se ustvarja tudi lahko
škoda. Predlaga županu, če se da lahko to združiti obe obravnavi. Zakaj bi bila prva in druga
obravnava, ker je to samo formalne narave? Da se čimprej sprejme in uzakonimo to stanje.
Župan odgovori, da je to mislil tudi sam predlagati, če ne bo nobene pripombe. Mora s tem
počakati, da najprej vidi, če je kakšna pripomba v občinskemu svetu. Če ni vsebinskih
pripomb, je po poslovniku to možno.
Nadaljnje razprave ni bilo, zato je župan predlagal in dal na glasovanje sklep, da ker ni
podanih pripomb, se skladno s poslovnikom združi prva in druga obravnava in se potem
glasuje o Odloku o opremljanju stavbnih zemljišč na območju OPPN Poslovna cona Vrtojba ob
HC v celoti.
Glasovanje svetnic in svetnikov:
PRISOTNI 10
ZA
10
PROTI
0
Sklep je bil sprejet.

Župan je predlagal in dal na glasovanje predlog sklepa:
Občinski svet Občine Šempeter-Vrtojba sprejme Odlok o programu opremljanja
stavbnih zemljišč na območju OPPN Poslovna cona Vrtojba ob HC.3
Glasovanje svetnic in svetnikov:
PRISOTNI 10
ZA
10
PROTI
0
Sklep je bil sprejet.

4. točka: Odlok o spremembi Odloka o kategorizaciji občinskih cest v občini

Šempeter – Vrtojba – prva obravnava
Člani občinskega sveta so gradivo prejeli s sklicem seje.

Uvodno obrazložitev je podal Gvido Modrijan, Structura d.o.o. (v gradivu).
Župan je dal besedo Danijelu Dermanu, predsedniku Odbora za okolje in prostor, ki je sprejel
naslednji Sklep: Opravljena je bila prva obravnava Odloka o spremembah in dopolnitvah o
kategorizaciji občinskih cest in OOP predlaga OS v sprejem.
Sklep je soglasno sprejet.
(Vir: zapisnik 24. seje OOP)
Župan je odprl razpravo.

3

Številka odloka: 007-8/2021-9
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Dušan Bremec pove, da je zelo skopa obrazložitev. Strinja se in podpisa, da se to uredi, kar ni
urejeno iz razlogov, ki ste jih omenili. Hkrati pa daje pobudo, ki se tudi navezuje na ceste, da
se pripravi odlok o nekategoriziranih cestah, ki ga občina nima. Prav bi bilo, da se uredi.
Župan odgovori, da odloka o nekategoriziranih cestah ne ve če ima kakšna.. bo pa preveril,
lahko tudi da ima. Bomo pa pripravili nov odlok glede javnih površin. Javne službe za urejanje
javnih površin in tudi javne službe, obe sta obvezni, rednega vzdrževanja občinskih cest. V
teh odlokih bodo navedeno, kar se tiče nekategoriziranih cest in takih stvari. Če bo kakšna
pripomba, kako bi se glede nekategoriziranih cest še kaj dodatno urejalo, boste imeli
možnost to podati. Če to obstaja in kdo ima, mi lahko pošljete in bo pogledal,saj je lahko tudi
smiselno. Mi občinske nekategorizirane ceste ravno tako urejamo. Odvisno za kakšne gre, saj
so bolj ali manj poljske poti in jih imamo relativno dobro vzdrževane. Ne trdi pa da se ne da
kdaj še kaj drugega narediti.
Gvido Modrijan pojasni, da ni zakonodaje, ki bi odločala. Če želite to sprejeti z odlokom,
lahko, a se ne boste mogli naslonit na nobeno državno zakonodajo. Lahko rečete, da
sprejmete odlok na podlagi npr Statuta, a pri nekategoriziranih cestah je večja težava v temu,
da gre za prometnice, za katere občina skrbi in bi jih želela vzdrževati, a ni nujno, da so v njeni
lasti. Lahko so to neke poti, ki jih urejate kot dostop do neke zaključene stanovanjske enote,
ker ste z lastnikom tako dogovorjeni. Ceste pa ne morete kategorizirati, ker ni vaša. Nekatere
občine so pristopile k temu odloku oziroma raje rečemo k vzpostavitvi evidence
nekategoriziranih cest. Taka pobuda je dobrodošla, da veste kaj imate in za kaj je potrebno
skrbeti, da se iz različnih sfer spravlja zadeve skupaj. Lahko gre za javna parkirišča, za javne
površine, za ceste do stanovanjskih objektov, ki niso v vaši lasti, za poljske poti, za športno
rekreacijske poti – vse lahko date na kup tu noter in rečete, da to je naše premoženje. To je
evidenca občinskega nepremičnega premoženje glede na namen, za kaj se uporablja.
Župan pove, da imamo kataster javnih površin in tudi nekaterih drugih. Lahko bi bil tudi še
bolj podroben, a zaenkrat za našo tabo to zadošča. Tudi vemo katere so naše in imamo zelo
malo tega, da bi kakšne javne ceste oziroma javne poti, s katerimi bi občina upravljala in ne bi
bile v zemljiščih v lasti občine ali pa ne bi imeli kakšnega drugega pravnega temelja za
uporabo. Kakšna sigurno je, a se ne spomni sedaj. To smo sistematično urejali in bomo še za
naprej. Načeloma se ceste, ki se uporabljajo za javno rabo, razen poljskih in gozdnih poti, jih
bomo tudi kategorizirali. Tisto, kar se nam ne zdi smiselno, tudi ne bomo naredili predloga.
Če ima kdo kakšen predlog, mora to povedati.
Dušan Bremec pove, da obstajajo odloki o nekategoriziranih cestah. Ga predlaga – to je
konstruktiven predlog. Pove zakonske osnove: poleg Zakona o lokalni samoupravi, je tudi 95.
člen Zakona o cestah, 45. člen Zakona o prekrških. Ta odlok določa gradnjo, upravljanje in
vzdrževanje nekategoriziranih cest na območju občine. Dal je le vmesni klic, da je to pametno
narediti in upa, da boste to razumeli.
Župan odgovori, da bodo te reči vključene v odloke, ki se pripravljajo. Ne ve a bo vse
vključeno, kar vi mislite, da bi moralo biti, boste takrat dali komentarje. Sam ocenjuje, da za
to ni potreben poseben odlok. Lahko je eden in je tam zapisano kako se gradi in vzdržuje
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kategorizirane ceste in za nekategorizirane, če so občinske. Bomo pa pogledali in ne vidi
težave v tem, da se še kaj okoli tega pogovorimo. Lahko je tudi več odlokov, a je to za njegov
okus netransparentno.
Gvido Modrijan pojasni, da se tu skriva še past pri nekategoriziranih cestah. Imamo Zakon o
cestah in Zakon o pravilih cestnega prometa. Določeno imamo v Zakonu o policiji, da policija
lahko ukrepa na kategoriziranih cestah in na nekategoriziranih, ki so dane v javni promet. Pri
nekategoriziranih je težava ta, da v trenutku ko date tako nekategorizirano površino v odlok,
ki je pravni akt, takrat morate zagotavljati tudi prometno varnost na takšni prometni
površini. Potem se pojavi vprašanje: če niste lastnik takšne površine, če je nekategorizirana,
se lahko tudi z lastnikom tako dogovorite. Težava je v tem, ker mora upravljavec zagotavljati
prometno varnost, prevoznost. Ni nujno, da je to vedno dobra rešitev, ker če niste lastnik,
potem ne morete vlagati finančnih sredstev v razvoj tiste nepremičnine, hkrati pa imate
napisano, da je to prometna površina.
Župan odgovori, da imamo malo teh problemov. Imamo pa kategorizirane ceste, ker kot je
bilo začetka seje omenjeno, naprimer poteka po ozki občinski parceli in bi jo bilo treba
razširiti, da bi sploh izpolnjevala pogoje za tako kategorizacijo, kot je željena. Tega se bo še
kaj nabralo. Potrudili se bomo graditi in vzdrževati ceste tako, kot je potrebno, skladno s
predpisi in pravili stroke. Čisto povsod čez noč se žal vsega ne da zagotoviti. Imamo pa ceste
veliko boljše, kot marsikje drugje.
Nadaljnje razprave ni bilo, zato je župan predlagal in dal na glasovanje predlog sklepa, da ker
ni podanih pripomb, se skladno s poslovnikom združi prva in druga obravnava Odloka o
spremembah in dopolnitvah o kategorizaciji občinskih cest.
Glasovanje svetnic in svetnikov:
PRISOTNI 10
ZA
10
PROTI
0
Sklep je bil sprejet.

Župan je predlagal in dal na glasovanje predlog sklepa:
Občinski svet Občine Šempeter-Vrtojba sprejme Odloka o spremembi Odloka o
kategorizaciji občinskih cest v Občini Šempeter-Vrtojba.4
Glasovanje svetnic in svetnikov:
PRISOTNI 10
ZA
10
PROTI
0
Sklep je bil sprejet.

4

Številka odloka: 007-7/2021-18
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5. točka: Soglasje k Pravilniku in ceniku o uporabi kombiniranega vozila kombija KŠTM Šempeter-Vrtojba
Člani občinskega sveta so gradivo prejeli s sklicem seje.

Uvodno obrazložitev je podal Dejan Koglot, direktor Javnega zavoda za kulturo, šport,
mladinske dejavnosti in turizem Šempeter-Vrtojba (v gradivu).
Župan je odprl razpravo.

Stanislav Rijavec vpraša zakaj svetniki sprejemamo pravilnik? Predlaga, da se v teh pravilnikih
da cenik kot prilogo. Obravnava naj se samo cenike, saj imamo to pravico, ne pa potem
sprejemati spremembe pravilnikov. Pravilniki naj bodo takšni kot so. Če se spremeni noter
kakšen člen, je to priloga h pravilnikom. Naj bodo ceniki, ker če ne glede na rast cen
energentov (nafte, bencina in vsega skupaj), se lahko zgodi, da bomo imeli te cenike tu vsake
dva meseca. Ni naša dolžnost niti obravnavati pravilnika, ker je to stvar nadzornega sveta.
Tako da tu gre za neko podvajanje. Tu bomo sprejeli pravilnik, ki ga bo šele nato sprejel
nadzorni svet. To njemu tudi ni prav. Kot je dejal, mu glede na datum in glede na vse te
spremembe cen, naj bo cenik ločeno, da to obravnavamo svetniki. Pravilnike naj se pusti pri
miru.
Župan citira iz Odloka: »Ustanoviteljica ima do zavoda naslednje pravice in obveznosti:« in med
drugim piše, da »daje soglasje k ceniku storitev zavoda«. Dajemo soglasje in ne sprejemamo
cenika.
Dejan Koglot pove, da je to že sprejel svet zavoda.
Župan pove, da je svet zavoda že sprejel, a odlok predvideva, da občinski svet poda soglasje.
Po odloku pa ni potrebno, da je treba pisati noter cel pravilnik.
Dejan Koglot pove, da je cenik del pravilnika.
Stanislav Rijavec pove da ravno zato, ker pravilnikov mi ne sprejemamo in ne dajemo niti
soglasja. Predlaga, da je cenik priloga k pravilniku.
Župan pove, da bomo predlagani sklep popravili v: »Občinski svet Občine Šempeter-Vrtojba
daje soglasje k ceniku v Pravilniku o uporabi kombiniranega vozila za prevoz potnikov v lasti
Zavoda za kulturo, šport, turizem in mladinske dejavnosti Šempeter-Vrtojba.« Dejansko ne
piše, da moramo dati soglasje k pravilniku.
Stanislav Rijavec preveri, da je to torej že sprejel svet zavoda. Vpraša še vsebinsko, zakaj so
razlike v ceni, če to uporablja občina in društva, napram ceni posameznika?
Dejan Koglot odgovori, da je bila to želja sveta zavoda. O tem je bila širša razprava in zato je
bilo to sprejeti že v prvi obravnavi. Smo že enkrat potrjevali. Prav zaradi tega, za pomoč
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našim društvom iz kraja, je ta razlika v ceni. Če gre društvo na potovanje, jim pomagamo z
nižano ceno.
Stanislav Rijavec pove, da se njemu to ne zdi prav. Tu prejudiciramo ene subjekte v občini, ki
so že tako financirani itn. Nič nima proti njim, a predlaga, da je za vse ista cena. Tista, ki je
ekonomična. Ne ve kaj je tu osnovna cena. A to je cena tista za društva, da se s tem pokrije
najem vozila? Potem je cena trikrat ali štirikrat, če on najame ali drugi posameznik.
Dejan Koglot odgovori, da morate izhajati iz tega, da je to tržna dejavnost zavoda. Svet
zavoda sprejema cenik in potem občiški svet potrjuje. Vsi so želeli, da imajo društva nižjo
ceno, kar smo tudi sprejeli in potrdili.
Župan pove, da je zavod ustanovljen za opravljanje neke javne službe. Ni ustanovljen zato, da
bi opravljal pridobitno dejavnost. Ima pa nekaj osnovnih sredstev, ki jih lahko uporablja tudi
za to v neki manjši meri. Bilo bi neekonomično in nesmiselno, da ne bi naredil čisto nič za trg,
če ima to možnost. Gre za neke obrobne dejavnosti in ne za prioriteto. Včasih je pa tudi res,
da kakšne stvari, kot na primer prevoz otrok, kar bi sicer morala občina naročati preko
javnega naročanja, ampak na tak način lahko zakonito tudi to damo zavodu, ki to izvaja. Cena
je takšna, da ima zavod pokrite stroške. Če pa je diferencirana za različne uporabnike, je stvar
presoje. Ne trdi, da mora biti ravno tako, kot je predlagano, a tega sedaj nismo spreminjali in
je že ves čas na tak način določeno.
Stanislav Rijavec pove, da je zadovoljen z odgovorom, da je najnižja cena, ki pokrije
vzdrževanje. Teoretično če nihče od zunanjih oseb ne vzame, se potem pokrije s prevozi
društev in občine. Če je to, kar je bilo povedano, je z odgovorom zadovoljen.
Anita Manfreda pove, da podpira to, da zavod zasleduje tudi del izvajanja v sklopu tržne
dejavnosti, zaradi tega, ker so posledično stroški občinskega proračuna nižji. Podpira tudi to,
da so nižje cene za naša društva, ker se sofinancirajo z občinskih sredstev, a morajo ostala
sredstva iskati na trgu. Če želimo spodbujati društveno dejavnost, je prav da se občina
čimbolj približa temu, kar je v zakonskih določilih. Da se jih omogoči čim boljše in čim več
izvajanja na terenu.
Bi pa dala nov predlog, a ne danes, ko se bo sprejemal nov cenik, odnosno da se pravilnik res
uredi na način, kot je predlagal tudi Stanislav Rijavec. Cenik naj bo priloga pravilniku, prav v
izogib tem dvigom in variacijam cen. Da se ne popravlja cel pravilnik, ampak se spreminja
samo priloga.
Dejan Koglot odgovori, da cenik po odloku in statutu še vedno mora občinski svet. Da bi imel
samo cenik na mizi?
Anita Manfreda pritrdi.
Dušan Bremec pove, da je bila obrazložitev skopa. Ni razumel, a je ta pravilnik, ki je tu, a je
kot predlog, saj v njem v končnih določbah ne piše, da prejšnji pravilnik s tem preneha veljati.
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Iz obrazložitve je bilo povedano, da že obstaja en cenik in tudi pravilnik. To je lapsus. To tu
manjka in je treba ustrezno dopolnit.
Kar se pa tiče uporabe teh kombijev, ima osebno s tem zelo slabe izkušnje. Kombija se sploh
ni dalo dobiti. Društva seveda rabimo in je bil vedno izgovor ta, da se ne da uporabljati. Zato
pozdravlja pravilnik in se strinja z obema predgovornikoma. Sprašuje ali je bil prej pravilnik ali
ne?
Dejan Koglot odgovori, da pravilnik obstaja že vrsto let in je bil tudi objavljen. Le na podlagi
tega pravilnika in vloge na spletni strani. V končni določbi piše, da z dnem ko sprejmemo
tega, preneha veljati oni.
Župan odgovori, da občinski svet danes ničesar ne sprejema, ne cenika in ne pravilnika. Daje
soglasje k ceniku. Pravilnik in cenik je sprejel že svet zavoda. On ne ve če je vse noter
napisano, kar bi moralo biti. Če so kaj pozabili na svetu zavoda, je korektno da se jih opozori.
Za zakonitost delovanja zavoda odgovarja direktor. Mi se nismo niti toliko spuščali v to in
lahko da je tudi kaj za popraviti. Ni nič narobe, če se jih opozori, a to ni stvar občinskega
sveta.
Dušan Bremec obrazloži svoj glas. Glasoval bo PROTI, ker pravilnik ni narejen tako, kot mora
biti. Razume dikcijo, da mi dajemo soglasje k pravilniku, a bi moralo v prehodnih določbah
pisati, da prejšnji pravilnik ne velja. Ker če mi tega potrdimo, velja ta in oni. To je nedopustno,
zato predlaga, da se to umakne, ker ni pripravljen tako, kot mora biti.
Dejan Koglot pove, da z dnem, ko sprejmemo ta pravilnik, preneha veljati prejšnji. A to
predlagate vi?
Anita Manfreda pove, da to mora sprejeti svet zavoda.
Dušan Bremec pove, da je to čista osnova prava.
Župan odgovori, da je to bolj ali manj logično, da bi bilo tako. Prav je, da bi bilo zapisano.
Marsikateri občinski odlok tudi tega ni imel. Star več kot 12 let. Ne sedaj narejeni, a tudi sedaj
se nam lahko zgodi
Dejan Koglot meni, da je to lapsus, ker v naslednjem pravilniku to je.
Dušan Bremec pove, naj svet še enkrat sprejme in se ponovi.
Dejan Koglot pove, da se strinja in bomo ponovili.
Župan pove, da ne vidi takšne potrebe in tega ne podpira. Predlaga, da vseeno glasujemo o
sklepu. Če pa želite, lahko tudi zavrnete in bodo še enkrat popravljali in prinesli še enkrat
sem.
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Tajnik občine meni, da lahko rata en problem. To bi moral direktor vedeti. Če se prejšnji
pravilnik ne imenuje isto kot ta pravilnik, potem ta ni mogel prejšnjega. So ga lahko s kakšnih
drugim sklepom razveljavili? Če bi bilo tako.
Župan pove, da velja tisti, ki je novejši. Strinja se s tem, da je pravilno, da to piše. Mi na
pravilnik niti ne dajemo soglasja in naj ga svet zavoda tako sprejme, da bo veljaven in bo
ustrezno. Na cenik pa predlaga, da danes damo soglasje, ki je v pravilniku napisan. Take cene
morajo uporabljati.
Dušan Bremec pove, da če piše v aktu, da občina daje soglasje, ne moremo biti tako pavšalni.
Če piše v pravilniku, ki ga je sprejel svet zavoda, da damo soglasje na občinskemu svetu,
prosim župan ne govoriti, da ne dajemo soglasja.
Župan pove, da ne ve niti kaj piše v pravilniku.
Dušan Bremec pove, da če ne piše prav, se ga zavrne, da ga naredijo prav. Se ne strinja s
takim načinom dela.
Župan pove, da ne dajemo soglasja na pravilnik. Samo na cenik.
Dušan Bremec pove, da če piše v pravilniku.
Župan pove, da v odloku o ustanovitvi zavoda piše
Dušan Bremec pove, da je potem nezakonit.
Župan pove, da če je kaj v pravilniku narobe, predlaga da se z direktorjem pogovorita potem
na koncu seje.
Dušan Bremec odgovori županu, da ne. Paziti je treba na zakonitost.
Dejan Koglot pove, da bomo popravili in predložili še enkrat. Predlaga umik.
Župan pove, da če direktor predlaga, potem ne bo silil, da to naredimo. Bo prinesel samo
cenik brez pravilnika.
Župan prekine točko in bomo naslednjič dali novo.

6. točka: Soglasje k Pravilniku in ceniku o izposoji in uporabi tehnične opreme
in rekvizitov KŠTM Šempeter -Vrtojba
Člani občinskega sveta so gradivo prejeli s sklicem seje.
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Uvodno obrazložitev je podal Dejan Koglot, direktor Javnega zavoda za kulturo, šport,
mladinske dejavnosti in turizem Šempeter-Vrtojba (v gradivu).
Župan je odprl razpravo.

Stanislav Rijavec pove, da kar je predlagal pri prejšnji točki, predlaga tudi pri sedanji točki.
Kar smo svetniki že prej povedali. Ravno zaradi tega, da ne bo prihajalo do takih
nepomembnih in dolgih razgovorov.
Župan odgovori, da smo se to tudi že strinjali, sicer brez da bi o tem glasovali. Vsaj za večino
je imel tak občutek.
Stanislav Rijavec predlaga, da tudi to umaknemo in potem dobimo ta cenik v paketu in bomo
o tem glasovali, kot je predlagal direktor. Ne ve zakaj bi tega potrdili, prejšnjega pa ne?
Anita Manfreda pove, ker se je že prej oglasila, da je predlagala, da je dejansko priloga. Sedaj
cena bencina in derivatov verjetno bolj variira, kot recimo obraba opreme na kos. Za naprej
predlaga, da bi bilo tako, a danes ne vidi težav, da ne bi potrdila tega pravilnika.
Župan ponovi, da mi dajemo soglasje k ceniku.
Dejan Koglot pove, da je v tem pravilniku navedena točka, ki jo je predlagal svetnik Bremec.
Župan predlaga, da se sklep spremeni tako: Občinski svet Občine Šempeter-Vrtojba daje
soglasje k ceniku iz Pravilnika o uporabi in izposoji tehnične opreme in rekvizitov (v
nadaljevanju opreme) v lasti Zavoda za kulturo, šport, turizem in mladinske dejavnosti
Šempeter-Vrtojba.
Dušan Bremec meni, da moramo biti precizni in ne moremo tako poenostaviti. Če je pravilnik
pripravljen kot predlog? Ta je boljši od prejšnjega, saj vsaj piše, da oni prejšnji ne velja. Če pa
ta predlog tega nima, pomeni da bi sprejemali kaj drugega, za kar gradiva nismo dobili. Zato
tudi ni primerno za sprejem.
Župan meni, da so dobili malo več gradiva, kot je potrebno. Škoda, da ste se s tem morali
obremenjevati. Sedaj zgubljamo pa čas, čeprav se nam toliko ne mudi. Če kdo predlaga, da o
tem ne glasujemo, bo dal tudi to na glasovanje. Sicer bi pa dal on tak predlog, kot ga je
predlagal, na glasovanje.
Nadaljnje razprave ni bilo, zato je župan predlagal in dal na glasovanje naslednji sklep:
Občinski svet Občine Šempeter-Vrtojba daje soglasje k ceniku iz Pravilnika o uporabi in
izposoji tehnične opreme in rekvizitov (v nadaljevanju opreme) v lasti Zavoda za kulturo,
šport, turizem in mladinske dejavnosti Šempeter-Vrtojba.5

5

Številka: 007-10/2021-4
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Glasovanje svetnic in svetnikov:
PRISOTNI 10
ZA
8
PROTI
1
Sklep je bil sprejet.

S tem je ob 19:59 župan zaključil sejo občinskega sveta.
Naslednja seja je predvideva 18. 11. 2021.
Zapisala: Valentina Bratuš
Številka:
Šempeter pri Gorici,

mag. Milan Turk
župan

Objava v Uradnem listu RS
.

Odlok o spremembi Odloka o kategorizaciji občinskih cest v Občini Šempeter - Vrtojba
UL št. 172, 29. 10. 2021 / Šempeter-Vrtojba
Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč na območju OPPN Poslovna cona Vrtojba
ob HC
UL št. 172, 29. 10. 2021 / Šempeter-Vrtojba

Sprejeti akti:
Povezava do gradiva in sprejetih aktov je objavljena na občinski spletni strani:
http://www.sempeter-vrtojba.si/o-obcini/OS/seje/dnevni-red-in-gradivo-2018-2022/2021/28redna-seja-obcinskega-sveta-dne-21-10-2021/
zapisnik 27. redne seje, ki je bila 16. 9. 2021
Sklep št: 007-8/2021-8
Opravljena je bila prva obravnava Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč na
območju OPPN Poslovna cona Vrtojba ob HC. Ker ni bilo podanih pripomb, se skladno s
Poslovnikom Občinskega sveta Občine Šempeter-Vrtojba združi prva in druga obravnava.
Občinski svet Občine Šempeter-Vrtojba sprejme Odlok o programu opremljanja stavbnih
zemljišč na območju OPPN Poslovna cona Vrtojba ob HC.
•

objava Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč na območju OPPN Poslovna
cona Vrtojba ob HC, UL RS št.: 172/2021 z dne 29. 10.2021
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Sklep št.: 007-7/2021-17
Opravljena je bila prva obravnava Odloka o spremembi Odloka o kategorizaciji občinskih cest
v Občini Šempeter-Vrtojba. Ker ni bilo podanih pripomb, se skladno s Poslovnikom
Občinskega sveta Občine Šempeter-Vrtojba združi prva in druga obravnava.
Občinski svet Občine Šempeter-Vrtojba sprejme Odlok o spremembi Odloka o kategorizaciji
občinskih cest v Občini Šempeter-Vrtojba.
•

objava Odlok o spremembi Odloka o kategorizaciji občinskih cest v občini Šempeter
– Vrtojba, UL RS št.: 172/2021 z dne 29. 10. 2021

Sklep št.: 007-10/2021-4
Občinski svet Občine Šempeter-Vrtojba daje soglasje k ceniku iz Pravilnika o uporabi in
izposoji tehnične opreme in rekvizitov (v nadaljevanju opreme) v lasti Zavoda za kulturo,
šport, turizem in mladinske dejavnosti Šempeter-Vrtojba.
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Priloga 1 svetnik Bremec
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Priloga 1 svetnik Bremec
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Priloga 1 svetnik Bremec
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Priloga 1 svetnik Bremec
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Priloga 2 svetnik Bremec
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Priloga 2 svetnik Bremec
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Priloga 2 svetnik Bremec
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