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OBRAZLOŽITEV GRADIVA GLEDE ZAHTEVE ZA UMIK ASFALTNE BAZE IZ OPUŠČENE 
GRAMOZNICE V VRTOJBI 
 
Na občino so se ponovno obrnili predstavniki civilne iniciative za umik asfaltne baze iz 
opuščene gramoznice v Vrtojbi. Pričakujejo, da se problematika obravnava na Občinskem svetu 
Občine Šempeter – Vrtojba. Pobuda je v prilogi. 
 
Glede na predlagano ocenjujem, da je primerno, da župan občinskemu svetu poda vmesno 
poročilo o izvrševanju sklepa občinskega sveta 092-12/2020-6 z dne 18. 3. 2021. 
 
V zvezi s 1. točko sklepa so potekale aktivnosti, ki so navedene v priloženem dopisu KOLEKTOR 
CPG d.o.o. številka 092-12/2020-18 z dne 17. 1. 2022.  Prilagamo tudi vse priloge tega dopisa. 
 
V zvezi z 2. točko sklepa občinskega sveta občinski svet seznanjam, da sem župane z območja 
Severno Primorske (Goriške) razvojne regije na svetu regije 7. 5. 2021 s problematiko asfaltne 
baze v Vrtojbi seznanil, vendar pa pozitivnega odziva katerega od županov v smislu, da bi se 
našla potencialna nadomestna lokacija, doslej ni bilo. Z nekaterimi župani še naprej 
izmenjujemo informacije o možnostih za pridobitev nadomestne lokacije. 
 
Glede 3. točke sklepa občinskega sveta pa je občinska uprava preverila zakonodajo, ki ureja 
zaščito vodnih teles, zaradi varovanja (potencialnih) vodnih virov. Veljavni Zakon o vodah /ZV-1/ 
(Uradni list RS, št. 67/02, 110/02 - ZGO-1, 2/04 - ZZdrI-A, 41/04 - ZVO-1, 57/08, 57/12, 100/13, 40/14, 
56/15, 60/17 - ZDMHS, 49/20 - ZIUZEOP, 65/20, 80/20 - ZIUOOPE, 152/20 - ZZUOOP, 175/20 - 
ZIUOPDVE, 112/21 - ZIUPGT, 187/21 - ZIPRS2223), ki se uporablja od 10. 8. 2002 v relevantnih 
členih določa: 
 

1. člen 
(vsebina zakona) 

 
(1) Ta zakon ureja upravljanje z morjem, celinskimi in podzemnimi vodami (v nadaljnjem besedilu: 

vode) ter vodnimi in priobalnimi zemljišči. 
(2) Upravljanje z vodami ter vodnimi in priobalnimi zemljišči obsega varstvo voda, urejanje voda 

in odločanje o rabi voda. 
(3) Ta zakon ureja tudi javno dobro in javne službe na področju voda, vodne objekte in naprave 

ter druga vprašanja, povezana z vodami. 
(4) S tem zakonom se v pravni red Republike Slovenije prenaša 5 v zakonu naštetih evropskih 

direktiv. 
 

4. člen 
(naloge države in lokalne skupnosti) 

 
(1) Upravljanje z vodami in vodnimi ter priobalnimi zemljišči je v pristojnosti države, razen tistih 

nalog, za katere je po tem zakonu pristojna lokalna skupnost. 
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(2) Opravljanje posameznih upravnih nalog varstva voda, urejanja voda in odločanja o rabi voda 
ter upravljanja vodnih in priobalnih zemljišč v pristojnosti države se organizira v izpostavah 
organa v sestavi ministrstva, pristojnega za opravljanje posameznih nalog upravljanja voda. 

 
3.3. Varstvena območja 

 
3.3.1. Vodovarstveno območje 

 
74. člen 

(vodovarstveno območje) 
 
(1) Da se zavaruje vodno telo, ki se uporablja za odvzem ali je namenjeno za javno oskrbo s pitno 

vodo pred onesnaževanjem ali drugimi vrstami obremenjevanja, ki bi lahko vplivalo na 
zdravstveno ustreznost voda ali na njeno količino, vlada določi vodovarstveno območje. 

(2) Zaradi različne stopnje varovanja se v vodovarstvenem območju lahko oblikujejo notranja 
območja z različnimi stopnjami varovanja. 

(3) V aktu iz prvega odstavka tega člena se določi zlasti: 
1. meje vodovarstvenega območja, 
2. meje notranjih območij, 
3. ukrepe, prepovedi in omejitve na vodovarstvenem območju in posameznih notranjih 

območjih (v nadaljnjem besedilu: vodovarstveni režim), 
4. vrsta rabe vodnega telesa, 
5. navedbo lokalne skupnosti, če je vodno telo namenjeno oskrbi prebivalstva s pitno vodo, 
6. nadzor nad izvajanjem predpisanega režima. 

(4) Vodovarstveno območje se prikaže v načrtu upravljanja z vodami. 
(5) Minister v soglasju z ministrom, pristojnim za zdravje, predpiše podrobnejše kriterije za 

določitev vodovarstvenega območja. 
 

213. člen 
(prenehanje veljavnosti) 

 
(1) Z dnem uveljavitve tega zakona preneha veljati zakon o vodah (Uradni list SRS, št. 38/81, 29/86 

in Uradni list RS, št. 15/91 ter 52/2000). 
(2) Z dnem uveljavitve tega zakona se preneha uporabljati zakon o temeljih vodnega režima, 

pomembnega za dve ali več republik oziroma avtonomnih pokrajin in o meddržavnih vodah 
(Uradni list SFRJ, št. 2/74 in 24/76) razen v delu, ki se nanaša na meddržavne vode. 

(3) Z dnem uveljavitve tega zakona se preneha uporabljati uredba o klasifikaciji voda 
medrepubliških vodnih tokov, meddržavnih voda in voda obalnega morja Jugoslavije (Uradni 
list SFRJ, št. 6/78), razen v delu, ki se nanaša na vode, ki tvorijo državno mejo Republike 
Slovenije ali jo prečkajo. 

 
216. člen 

(prenehanje veljavnosti predpisov lokalnih skupnosti) 
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Z dnem uveljavitve tega zakona prenehajo veljati predpisi lokalnih skupnosti, ki so bili sprejeti na 
podlagi 57., 58., 60. in 66. člena zakona o vodah (Uradni list SRS, št. 38/81, 29/86 in Uradni list RS, 
št. 15/91 ter 52/2000), se pa uporabljajo do sprejetja predpisov iz 209. in 210. člena tega zakona. 
 
V starem Zakonu o vodah (Uradni list SRS, št. 38/81, 29/86, 32/89, SFRJ 83/89, SRS 42/89, 5/90, 
RS 10/91, 15/91, 17/91-I - ZUDE, 4/92 - ZNZ-D, 55/92, 13/93 - ZP-G, 32/93 - ZGJS, 29/95 - ZPDF, 52/00, 
in 2/01 - odl. US), ki je veljal pred 10. 8. 2002, je bilo z novelo ZV-C, ki je začela veljati 14. 6. 2000 V 
60. členu dodano, da »območje vodnovarstvenega pasu za zaščito vodnih virov, ki ležijo na 
ozemlju večih občin oziroma katerih vpliv sega na območje večih občin, določi z odlokom Vlada 
Republike Slovenije«. 
 
Pred 14. 6. 2000 je stari Zakon o vodah od njegove uveljavitve 2. 1. 1982 dalje določal: 
 

2. Varstvo vodnih količin 
 

60. člen 
 
(1) S poseganjem v vodni režim se ne sme spremeniti nivo gladine in smer podzemnih voda tako, 

da bi bila ogrožena preskrba s pitno in tehnološko vodo ali drugačna uporabnost vode, 
kmetijska proizvodnja ter mineralni, termalni in zdravilni vrelci ali stabilnost objektov in tal. 
Pri vsakem posegu v vodni režim je treba vselej zagotoviti minimalni pretok na vodotokih. 

(2) Da se zavarujejo zaloge vode na območju na katerem se zajema pitna voda in termalna, 
mineralna ali zdravilna voda, določi občinska skupščina z odlokom varstveni pas in ukrepe za 
zavarovanje voda. 

 
Od 16. 4. 2000 dalje je torej za določitev vodovarstvenih območij za zaščito vodnega vira 
podtalnice na Vrtojbenskem polju pristojna Vlada Republike Slovenije. Seveda pa je potrebno 
razumeti, da bi za učinkovito zaščito potrebovali ustrezno ravnanje tudi v sosednji Občini Miren 
- Kostanjevica in v sosednji Italijanski republiki, saj bi bila sicer učinkovitost zaščite vprašljiva. 
Tudi priprava potrebnega sporazuma s sosednjo državo je v pristojnosti državnih organov. 
 
Občina bi lahko Vladi Republike Slovenije predlagala sprejem uredbe in uskladitev s sosednjo 
državo glede zaščite vodnega vira podtalnice na Vrtojbenskem polju. Pri tem je potrebno 
upoštevati določila Pravilnika o kriterijih za določitev vodovarstvenega območja (Uradni list RS, 
št. 64/04, 5/06, 58/11 in 15/16). 
 
Občinskemu svetu Občine Šempeter - Vrtojba predlagam, da predloženo gradivo in predlagane 
sklepe obravnava in sprejme.  
 
  
                                                          mag. Milan Turk 
                  župan 
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Na podlagi sedme alineje 2. odstavka 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 
72/93, 6/94 - odl. US, 45/94 - odl. US, 57/94, 14/95, 20/95 - odl. US, 63/95 - ORZLS19, 73/95 - odl. 
US, 9/96 - odl. US, 39/96 - odl. US, 44/96 - odl. US, 26/97, 70/97, 78/97 - ZIPRS-A, 10/98, 34/98 - 
ZIPRS-B, 68/98 - odl. US, 74/98, 59/99 - odl. US, 70/00, 28/01 - odl. US, 87/01 - ZSam-1, 51/02, 
108/03 - odl. US, 72/05, 21/06 - odl. US, 14/07 - ZSPDPO, 60/07, 27/08 - odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 
40/12 - ZUJF, 14/15 - ZUUJFO, 76/16 - odl. US, 11/18 - ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 - ZIUZEOP-A, 80/20 - 
ZIUOOPE) in 15. člena Statuta Občine Šempeter - Vrtojba (Uradni list RS, št. 5/18), je Občinski 
svet Občine Šempeter - Vrtojba na ___ seji, dne ___________, sprejel naslednji 
 
 

S K L E P 
 

 
1. 

 
Občinski svet Občine Šempeter – Vrtojba sprejme informacijo o prvem vmesnem poročilu 
župana glede izvrševanja sklepa 092-0012/2020-6 z dne 18. 3. 2021. 
 
 

2. 
 
Sklep začne veljati takoj. 
 
 
Številka: 092-0012/2020- 
Šempeter pri Gorici, _________             mag. Milan Turk 
                   župan 

 


