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Z A P I S N I K 
16. redne seje Občinskega sveta Občine Šempeter-Vrtojba,  

ki je bila v četrtek, 21. 5. 2020 ob 16.30 v veliki dvorani v 1. nadstropju  Občine Šempeter-
Vrtojba 

 
Posnetek 16. redne seje je dostopen na naslovu: http://www.sempeter-
vrtojba.si/posnetek-zadnje-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-2018-
2022/2020/16- seja-obcinskega-sveta-os-v-dne-21-5-2020/    

 
Seja se je pričela ob 16:30 uri. Vodil jo je župan Občine Šempeter-Vrtojba, mag. Milan Turk, 
ki je ugotovil, da je občinski svet sklepčen.  
 
PRISOTNI1: Klavdija Bizjak, Aleksander Čerče, Danijel Derman, Tina Gorkič2, Dejan Koglot, 
mag. Matej Koglot, Sara Krošelj, Vlasta Mozetič, Ivo Podbersič, Alenka Poljšak, Stanislav 
Rijavec. 
 
OPRAVIČENI: Sebastjan Arčon, Janja Makovec, Anita Manfreda, Jože Rupar, Monika 
Gorjan Zavadlav.  
 
Župan je odprl razpravo na predlagani dnevni red. Predlagal je umik 4. točke dnevnega 
reda: Poročilo o delu medobčinske uprave 2019 – informacija zaradi poškodbe poročevalca. 
K razpravi se ni prijavil nihče, zato je predlagal in dal na glasovanje predlagani dnevni red 
16. redne seje brez 4. točke: 
 

Glasovanje svetnic in svetnikov: 
PRISOTNI 10 

ZA 10 
PROTI 0 

Dnevni red je bil sprejet. 
 

Dnevni red:  
1. Predlog zapisnika 14. redne seje občinskega sveta, ki je bila dne 13. februarja 2020, 

zapisnika 1. izredne seje občinskega sveta, ki je bila dne 27. 2. 2020 in zapisnika 15. 
dopisne seje, ki je potekala od 24. 4. 2020 do 30. 4. 2020 do 12. ure  

2. Pobude in vprašanja svetnic in svetnikov  

3. Poročilo o varnostni problematiki v občini Šempeter-Vrtojba v letu 2019 – informacija  

4. Poročilo o delu medobčinske uprave 2019 – informacija  

5. Ocena izvajanja Občinskega programa varnosti v Občini Šempeter-Vrtojba za leto 2019 
– informacija  

 
1 Po abecednem vrstnem redu priimka 
2 Tina Gorkič se je udeležila seje ob 16:57 uri. 

http://www.sempeter-vrtojba.si/posnetek-zadnje-seje-obcinskega-sveta/
http://www.sempeter-vrtojba.si/posnetek-zadnje-seje-obcinskega-sveta/
http://www.sempeter-vrtojba.si/o-obcini/OS/seje/dnevni-red-in-gradivo-2018-2022/2020/16-%20seja-obcinskega-sveta-os-v-dne-21-5-2020/
http://www.sempeter-vrtojba.si/o-obcini/OS/seje/dnevni-red-in-gradivo-2018-2022/2020/16-%20seja-obcinskega-sveta-os-v-dne-21-5-2020/
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6. Sklep o določitvi nove cene storitev pomoči na domu v letu 2020 in poročilo o izvajanju 
storitve v letu 2019  

7. Sklep o določitvi števila oddelkov za programe vrtca v Osnovni šoli Ivana Roba 
Šempeter pri Gorici - vrtec za šolsko leto 2020/2021  

8. Lokalni program za kulturo 2020 – 2024 v Občini Šempeter-Vrtojba  

9. Letni plan dela in finančni načrt za leto 2020 Javnega zavoda za kulturo, šport, turizem 
in mladinske dejavnosti Šempeter-Vrtojba  

10. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Šempeter-Vrtojba za leto 2019  

11. Poročilo o realizaciji načrta ravnanja s stvarnim premoženjem za leto 2019  

12. Imenovanje člana Nadzornega odbora Občine Šempeter-Vrtojba do izteka mandata 
aktualnemu NO  

13. Imenovanje predstavnika Občine Šempeter-Vrtojba v Svetu zavoda Glasbena šola 
Nova Gorica  

 

 

1. točka: PREDLOG ZAPISNIKA 14. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA, ki je bila dne 13. 
februarja 2020, ZAPISNIKA 1. IZREDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA, ki je bila dne 27. 2. 
2020 in ZAPISNIKA 15. DOPISNE SEJE, ki je potekala od 24. 4. 2020 do 30. 4. 2020 do 
12. ure 

 
Člani občinskega sveta so gradivo prejeli s sklicem seje. 
 
Župan je odprl razpravo.  
 

Ker se k razpravi ni prijavil nihče, župan upošteva predlagano svetnika Rijavca in da na 
glasovanje sprejem vseh treh zapisnikov hkrati, zapisnik 14. redne seje, 1. izredne seje in 
15. dopisne seje:  

Glasovanje svetnic in svetnikov: 
PRISOTNI 10 

ZA 10 
PROTI 0 

Zapisniki 14. redne seje, 1. izredne seje in 15. dopisne seje so bili sprejeti. 
 
 

2. točka: POBUDE IN VPRAŠANJA SVETNIC IN SVETNIKOV 

 
Pisno pobudo ali vprašanje ni podal nihče.  
 
Ustne pobude in vprašanja so podali sledeči člani občinskega sveta: 
 
Sara Krošelj ponovi že podane predloge, pobude in večkratna opozorila, ker so pogledali 
zaključni račun ter prejšnje branje proračuna, a nekako niso zasledili aktivnosti, zato: 
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- Postavi vprašanje o tem, kaj se dogaja glede Mercatorjeve stavbe? Ker ne vidimo 
nobenih aktivnosti.. Rečeno nam je bilo, da nekako se bo naročilo projektanta, ki 
bo izračunal vrednost popravkov in vseh načrtov.  

- Vpraša o Športnem centru HIT, saj tej zgodbi sledijo že od septembra, ko smo v 
medijih zasledili, da se prodaja. Potem smo šli nekako naproti klubom in društvom, 
ki delujejo v okviru tega športnega centra HIT. Prišli smo tudi do dogovora, da se 
nekako podpiše kupoprodajna pogodba. Sedaj, ko je prišel ta Koronavirus, nas 
zanima, kaj se je naredilo, če se je sploh kaj ali smo ostali na isti točki iz januarske 
seje?  

Zanima jo kaj se dogaja z vsemi našimi predlogi, ki so bili do sedaj podani? 
 
Župan pove, da o vseh predlogih, ki so bili podani, ne bo model odgovoriti. Navedla je 
dva, za katera bo odgovoril. 

- O Mercator trgovini v Vrtojbi pove, da stvari nekako stojijo. Nobenih projektantov 
nismo naročali, ker to ni smiselno, ker se je nakazovala konec preteklega leta 
možnost, da se končno oživi Socialni center Vrtojba. Da se najde ustrezna rešitev, 
ki bo v tem objektu uredila vse tisto, za kar je bil načrtovan: dom upokojencev s 
100 ali 120 posteljami (ne spomni se na pamet, kako je bilo predvideno), center za 
dementne okoli 20 ljudi in dnevni center za oskrbo starejših občanov. Poleg tega bi 
se dokončala tudi oskrbovana stanovanja in dala v uporabo.  
Vmes se je zamenjala vlada. En izmed pogojev, da bi se te stvari uredile, je bil 
objava javnega razpisa za podelitev koncesije, ker tisti, ki se je zanimal za 
opravljanje dejavnosti oziroma za nakup ali pa najem teh objektov, je zasebno 
podjetje, pretežno v državni lasti. Vlada v odhajanju je ugotovila, da objava razpisa 
ne spada med tekoče posle in ga ni objavila. Ne vemo kaj bo naredila nova vlada. 
Novemu ministru sem že pisal in ga prosil, naj si pride pogledat. Upa, da se bo to 
kmalu zgodilo, a ni pa prepričan, ker stanje s korona virusom zahteva dosti drugih 
aranžmajev. Upa, da se bodo aktivnosti nadaljevale. Koalicija si je v svojo 
koalicijsko pogodbo zapisala, da namerava zagnati dva napol dokončana doma  
upokojencev v Sloveniji, najprej v Vrtojbi in zatem v Osilnici. Če bi se tam vzpostavil 
dnevni center, potem je nesmisel iskati način, kako bi ga umeščali v trgovino 
Mercatorja. Bomo iskali drugo vsebino, morda uredili delavnice za režijski obrat. Če 
se pa najde kateri drugi bolj primeren interesent ali druga ideja, smo tudi odprti. 
Režijskemu obratu lahko najdemo tudi drugi prostor, ampak da je vsaj začasno 
objekt poln in ne propada. 

- Pri Športnem centru HIT se držijo pogodb in rokov. Prišlo je do nakupa s strani 
družbe Intra lighting, ki tam ureja svoje poslovne prostore v sosednjih objektih. 
Urejena je parcelacija in vse potrebno, da bi se lahko sklenila pogodba tudi za 
nakup med občino in družbo Intra lighting za objekte in zemljišča, ki smo jih 
nameravali mi kupit. Trenutno smo v fazi usklajevanja pogodbe z lastnikom družbo 
Intra lighting, a nismo še prejeli osnutka kupoprodajne pogodbe. Občina pa je v 
tem času uredila vse kar je lahko, da zagotovimo financiranje. Bil je sprejet 
rebalans, uredili smo kredit in imamo sklenjeno kreditno pogodbo z banko. Tudi 
lastna sredstva imamo že pripravljena na računu. Tako da računa, da takoj ko 
bomo prejeli osnutek pogodbe s strani lastnika, kar smo prosili že precej tednov 
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nazaj, bomo to tudi kupili in prevzeli posest v last. Potem bomo to nemudoma 
oddali v upravljanje javnemu zavodu KŠTM. Morda bo potreben še kakšen 
rebalans v zvezi s stroški, čeprav smo nekaj denarja za investicije z objektom 
predvideli na postavki investicijsko vzdrževanje objektov v lasti občine in pa tudi za 
nakup opreme v lasti občine. Ne bo pa zadoščalo, zato bodo potrebna določena 
sredstva, da se predvsem infrastrukturne priključke uredi tako, da bodo stroški za 
upravljalca in posledično uporabnika čim nižji. To je bistveno za prvo fazo. V 
naslednjih letih pa bomo iskali možnosti sofinanciranja s strani inštitucij za šport, 
ali morda kakšne energetske sanacije, da bi objekt tudi s tega vidika še nekoliko 
izboljšali.  
 

Sara Krošelj povzame, da pogodba še ni podpisana, a bo v kratkem. Za urediti je še 
potrebno priključke in določena dela, zato klubi še ne bodo mogli pričeti z vadbo in 
aktivnostmi?  
 
Župan odgovori, da se bomo potrudili, da bi takoj pričeli. Zaradi samih priključkov ta hip ni 
težava, razen da ni tople vode, ker so peč odklopili, ker so jo morali prestaviti. Potrudili se 
bomo, da bo objekte možno uporabljati čez poletje, čeprav so omejeno uporabni zaradi 
vročine. Je pa tudi stvar zavoda, kako se bo organiziral. Pripravlja se na to, da bi objekte 
uporabljali uporabniki takoj, ko bo postala občina lastnik. Do takrat pa ne moremo o tem 
odločati. 
 
Stanislav Rijavec vpraša dve stvari, in sicer glede:  

- kamper placa v Vrtojbi. Pogrešamo označitev placa. Kdorkoli gre tam po avtocesti 
ali navadni cesti, sploh ne ve da tam obstaja. Mogoče celo kateri domačini..  
Mogoče bi naredili malo več smernih tabel in se dogovorili z DARS, da to označi 
kot turistično destinacijo oziroma kot neko počivališče, če je možno. Ne ve kakšna 
je težnja, a je tudi dostop do njega silno neurejen. Dobro bi bilo spraviti v red tistih 
par sto metrov ceste. 

- kar nekaj obrtnikov ga je zaprosilo, a se je našlo krivca, ki je toliko vlamljal v vse te 
prostore: frizerske salone in obrtniške delavnice, ker je bilo to zgleda sistematično. 
Ti obrtniki, poleg tega da so imeli sedaj to krizo, niti ne vedo ali je sedaj to rešeno? 

 
Župan odgovori, da za zadnje predlaga, da se to opravi pri točki: varnostna problematika, 
ki jo bo predstavil komandir policijske postaje Nova Gorica ter bo takrat še to povedal. 
Kar se pa tiče oznak za avtodome, se tudi sam strinja, da ni ustrezno označeno. Imeli smo 
namen s temi oznakami pohiteti, a ni bilo potrebe, ker nismo pričakovali, da se bodo 
ustavljali, čeprav mora reči, da vsak vikend zasledijo enega, tudi že dva kamperista, ki se 
tam ustavijo. Je sicer označeno, ni pa ustrezno. Na DARS smo že pred nekaj meseci poslali 
pobudo, da bi se tudi na hitro cesto postavila oznaka in imamo informacijo, da bodo resno 
premislili. Predpisi določajo, koliko smejo biti oddaljene take točke, da se jih na avtocesti 
označi kot neko postajališče v smislu, da lahko počiva tudi voznik iz avtoceste. Če bo to 
mogoče, nam bodo dovolili, sicer pa ne. Če ne bodo, bomo morali postaviti signalizacijo 
nekje v bližini, ali bomo našli kako zasebno ali drugo zemljišče, kamor bi se dalo ustrezno 
označit. Na lokalne ceste ni problem, ampak tam ti znaki niso vidni iz avtoceste. Če se pa 
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večji pano postavi, ne preblizu avtoceste, ima lahko tudi kakšen učinek. Zaenkrat čakamo 
še odgovor DARS-a. Če bo pozitiven, bomo financirali oznake na hitri cesti, če pa ne bo, 
bomo iskali drugačno varianto, da to označimo. Tudi dostop do postajališča je po našem 
mnenju treba urediti in smo zato v rebalansu proračuna za leto 2020 že predlagali 
ureditev Opekarniške ulice. Nekaj še urejamo z zemljišči, a ni to razlog, da v to nismo šli. 
Imamo skoraj v celoti pripravljeno projektno dokumentacijo, ampak bo verjetno potreben 
rebalans zaradi zmanjšanih prihodkov občine. Katere investicije bomo zamikali, si sedaj ne 
upa napovedati, ker ne ve koliko bo prihodkov in kakšen bo izpad. Ampak tudi ta je ena 
tistih, o katerih razmišlja, da se lahko malo zamaknejo. Imamo že kar nekaj investicij v 
teku in se dela že izvajajo. Naložba v nakup športnega centra je za nas velika in ta kredit in 
še stare kredite je treba plačevati. Smo pa tudi tik pred tem, da podpišemo pogodbo  za 
gradnjo krožišča pri Hofer-ju. Potem pa bomo že začeli razmišljati, kako hitro nadaljevati z 
ostalimi investicijami. Imamo pripravljeno dokumentacijo in druge zadeve, a brez 
ustreznih prihodkov enostavno ne gre in jih bomo morali zamakniti v kasnejša obdobja. Je 
pa vse pripravljeno tudi za urejanje tiste poti, ne le do postajališča, ampak tudi do trafo 
postaje. V drugi fazi pa, od tistega prvega parkirišča, če bi šli iz avtoceste, namesto zaviti v 
postajališče, desno pot čez Pod Laze proti Vrtojbi. Imamo pripravljeno dokumentacijo, a 
bo nekaj več težav z zemljišči.  
 
Stanislav Rijavec dopolni, da tudi po internetu poskrbeti, da če gre nekdo mimo, se mu to 
pokaže, da lahko parkira, neglede na oznake. Tega nimamo in verjetno mora biti kje 
evidentirano kot neko turistično središče oziroma turistični objekt. Tako da če nekdo 
klikne na GPS v Ajdovščini, mu pokaže Kamper plac Vrtojba in se tam verjetno ustavi. 
Lahko da je že. 
 
Župan odgovori, da je marsikje že objavljeno in bomo skrbeli še za promocijo tega 
prostora. Sicer osebno meni, da lahko malo počakamo s pretirano promocijo, ker se tam 
zna zgoditi gneča, ker je osem postajališč. Pa smo zasledili brez nobene reklame, da sta 
bila tam dva in tudi so neke oznake na lokalni cesti, ampak niso ustrezne.  
 

Tina Gorkič se je udeležila seje ob 16:57 uri. 

 
Vlasta Mozetič poda vprašanje v zvezi s stanjem gospodarstva in posledicami 
koronavirusa v naši občini in pa z društvi. A pred temi vprašanji bi vprašala kje pričakujete 
največje zmanjšanje prihodka za občino zaradi posledic koronavirusa? Prosi če lahko 
vsako posebej. 
 
Župan odgovori, da bo največje zmanjšanje po predvidevanjih izpad koncesijske dajatve iz 
igralništva. Odvisno je od tega, kdaj se bo ta dejavnost zagnala in v kakšnem obsegu. 
Njegova ocena je recimo na ravni 500.000 eur, lahko tudi več ali kot si želimo, tudi manj. 
Naslednji izpad bo tudi zaradi turizma, kar je turistična taksa, a je ta prihodek relativno 
majhen, okoli 25.000 vsako leto. Nekaj bo upada tudi iz najemnin, ki jih ne bomo računali 
našim najemnikom, ki niso mogli opravljati dejavnosti, ampak tudi to so sredstva, ki niso 
znatna. Obetamo si višji prihodek iz naslova višje povprečnine, ki je bila sprejeta z 
zakonom, a ne bo pa pokril izpada prihodkov. Ostalega niti ne pričakujemo. Morda bo 
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prihajalo do zamikov plačil pri davščinah – NUZS. Zaenkrat država ne predvideva, da bi se 
to nadomestilo ukinjalo ali odpisovalo. Kvečjemu lahko zamaknemo sam obračun in imajo 
davčni zavezanci vedno pravico zaprositi za obročno ali odloženo plačilo. To so glavni 
možni izpadi. 
 
Vlasta Mozetič nadaljuje da vemo, da je gospodarstvo zaradi posledic koronakrize v 
severnoprimorskih občinah v krizi, oziroma se bo ta kriza verjetno šele pokazala. 
Gospodarstveniki so dali pobudo tudi na državne organe, da se pristopi k reševanju te 
problematike na severnoprimorskem. Delno je to zaradi HIT-a, a ni le HIT tu problem, 
ampak celotno gospodarstvo te naše regije. Zanima me kakšne so bile aktivnosti naše 
občine, če se vključuje v te pobude gospodarstva? Ali ste modra razmišljali, da bi tudi 
podjetjem ponudili kako še dodatno možnost, da bi lažje prebrodila to situacijo. Mogoče 
tudi v kakšni obliki zmanjšanja ali pa oprostitve plačila NUSZ, ali kak drugi ukrep? 
 
Župan glede gospodarstvenikov pove, da smo še precej pred njimi župani 
severnoprimorske vlado obvestili o problematiki. Vendar so pa naše možnosti precej 
omejene, a enako gotovo tudi možnosti države. Ukrepi so sprejeti in večina jih pozdravlja 
ter so primerni. Seveda se vsi bojimo, da ne bodo zadostni, ker bodo težave večje. Sam se 
je pa pridružil tudi pobudi gospodarstvenikov, tako da to sledimo. Ukvarjamo se tudi z 
bližjim gospodarstvom, tistimi ki delajo in potrebujejo pomoč pri delu. Tako da smo se 
tudi kar nekaj angažirali za zagotovitev določenega števila mask za nekatera industrijska 
podjetja, ki so si jih sicer sama plačala, a mi smo pomagali. Sodelujemo tudi sicer pri 
urejanju prostorskih težav in drugega. Tu smo aktivni dovolj in bomo še bolj.      
Pri ukrepih, ki jih pripravlja vlada v sprejem državnemu zboru, je tudi nekaj predvidenih 
investicij v velikih zneskih, ki se bodo na nek način vzpostavile kot prednostne investicije 
za celotno Slovenijo. Tudi tu se bo treba angažirati in predlagati kakšno od pomembnih 
investicij za naše območje, v čemer je občina že aktivna. 
Glede pomoči, ki bi jo občina lahko gospodarstvu lahko izvajala, smo zelo omejeni. Razpis 
za razvoj gospodarstva smo tudi letos objavili, neglede na zmanjšana sredstva in 
zmanjšane prihodke. Tudi razpis za kmetijstvo in vse ostalo.  
Objavljeni so bili tudi vsi razpisi, ki so namenjeni društvom in pogodbe že sklenjene, le 
turistična niso še končana, a tudi tisto bo. Gotovo se bo dogajalo, da društva ne bodo 
mogla izvesti svojih programov in bomo to potem urejali v aneksi.  
Stvari na občini normalno tečejo. Poleg tega, da se ukvarjamo s tem, kar je naloga civilne 
zaščite, se ukvarjamo tudi z ostalim rednim delom občine. Seveda je bilo tega dela 
nekoliko manj in je bilo tudi nekaj ljudi na čakanju, nekaj na bolniških, letnih dopustov itn. 
Vsekakor pa ni bil noben bolan zaradi koronavirusa, kar smo pa veseli.  
Oprostitve NUZS občina ne more oproščati, ker je to davščina, ki jo je treba plačati. Mi 
imamo tudi stroške s tem. NUSZ je vir za vzdrževanje občinskih cest in druge javne 
infrastrukture, ki jo občina zagotavlja in te stroške tudi krije, zato mora imeti od nekje ta 
sredstva. Tako da tu ne vidi, da bi država lahko kaj ukrepala ali omogočala kakšne 
oprostitve. Delamo pa tudi druge stvari. Pomagamo na ta način, da izvajamo investicije. 
Trenutno se izvaja tudi investicija v poslovni coni Lavžnik, ki je pomembna iz vidika, da ima 
nek gradbinec delo in iz drugega vidika, da bodo imeli poslovneži, ki imajo tam svoje 
poslovne prostore, urejeno infrastrukturo. In podobno so tudi ostale investicije, v 



 

 

 

 
Gradivo za 18. redno sejo občinskega sveta OŠ-V, ki bo 18. 6. 2020            Stran 8 od 34 

kanalizacijo ali vodovod v nekaterih ulicah v Šempetru in Vrtojbi, krožišče pri Hoferju in 
protipoplavni ukrepi Čuklje in Zapučke.   
 
Vlasta Mozetič vpraša, ali morda ve kakšna je trenutna stopnja brezposelnosti v občini in 
kakšno predvidevate glede na posledice epidemije? 
 
Župan odgovori, jih ne seznanjajo s podatki glede stopnje brezposelnosti po občinah. Tudi 
na pamet bi težko rekel za regijo. Čeprav je podatke slišal in so približno taki, kot so na 
nivoju Slovenije. Po izkušnjah pa je v naši občini brezposelnost takšna, kot je v regiji in 
nimamo posebnih odstopanj. Ne zna povedati, ali pa je ta hip kaj drugače. Zagotovo se 
pričakuje pri tem še kakšna težava, a meni, da je pomoč države ustrezna in zaenkrat 
izdatna. Vprašanje pa je koliko časa bo še trajala in se bo verjetno še prilagajala glede na 
to, s kakšnim problemi pri upadu prihodkov in dela se bodo soočala posamezna podjetja. 
 
Vlasta Mozetič komentira, da je ravno to imela v mislih… omenili ste koncesijske dajatve 
in morebitni izpad prihodka iz te dejavnosti. Mogoče bo iz tega naslova tudi povečano 
število brezposelnosti. Če ste kaj o tem razmišljali, o morebitnih ukrepih, če pričakujete 
kakšno znatno povečanje socialnih stisk za občane naše občine, glede na to, da je kar 
nekaj ljudi  tudi od tu zaposlenih v navedeni družbi? 
 
Župan odgovori, da se lahko zgodi. Neglede na to, kje imajo te gospodarske družbe 
sedež, se mi soočamo s tem, da je brezposelnost navadno taka kot v regiji. Nedolgo 
preverjen statistični podatek govori o tem, da je samo 1/3 naših delovno aktivnih občanov 
zaposlena v naši občini. 2/3 migrira in je zaposlena v drugih občinah. Kjer koli bo nekdo 
izgubil delo, bo še vedno naš občan in mu je na voljo tudi socialna pomoč, ki jo občina 
zagotavlja. Smo ena redkih občin, ki imamo tudi enkratne denarne pomoči. Tudi vabimo 
občane, da če kdo pride v stisko, da se oglasi, da pogledamo kaj se da pomagati. Socialni 
programi so pripravljeni, a smo jih pripravljeni tudi pojačati, če bo do česarkoli prišlo. 
Spremljamo. Zaenkrat nekih posebnih problemov ni, ampak se lahko zgodi, tudi socialne 
stiske se lahko povečajo. Pričakuje, da bomo vsi zmogli toliko socialnega čuta in 
solidarnosti, da se bomo zavedali, da moramo živeti vsi in da je treba tudi morebitno 
»zategovanje pasu« sorazmerno porazdeliti med vse, ne pa samo med najšibkejše itn. 
Nimamo pa česa takega nič v planu in občina zaenkrat normalno funkcionira. Verjetno 
bomo delili usodo tudi ostalih občin v Sloveniji, kot tudi Slovenija ostalih držav v Evropi 
itn. Temu se ne bo dalo izogniti in določene spremembe bodo. Ne bi pa nobenega strašil, 
ker ni nobenih potreb, da bi trpeli pomanjkanje. Neka osnovna proizvodnja osnovnih 
dobrin lahko poteka in ni ogrožena, zato ni nobene potrebe, da bi nekdo, če smo vsi 
pametni, trpel kakšno veliko pomanjkanje oziroma teh osnovnih dobrin ne bi bil deležen.  
Je pa težko za nekoga, ki izgubi delo in moramo biti razumevajoči so vseh teh ljudi, da 
razumejo, da to ni konec sveta. Mi pa bomo pomagali tudi s socialnimi programi. 
 
Vlasta Mozetič pove, da je tudi zelo upadla prodaja avtomobilov. Družba Mahle, ki deluje 
v naši občini, je tudi precej vezana na avtomobilsko industrijo. Verjetno se posledice krize 
ne bodo še pokazale v naslednjem mesecu ali dveh. Mogoče je pa kasneje pričakovati 
težave tudi pri njih. Obstaja bojazen. 
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Župan replicira, da bojazen obstaja povsod in vedno, saj za nobenega ne moremo bit 
gotovi kaj se bo zgodilo. Družba Mahle je največja družba na našem področju in 
zaposlovalec. Deluje na področju avtomobilske industrije, a ima svojo proizvodnjo 
relativno specifično. Veliko svoje proizvodnje izvaja za delovne stroje.  Drugačne naprave, 
ne samo za avtomobile. Je pa veliko nadomestnih delov. Gotovo zna biti prizadeta, če bo 
avtomobilski trg stagniral ali pa tudi drugi trg. Težko je reči in navede možen primer… 
Na področju turizma smo zaskrbljeni si, ker vemo da so to zadeve, ki se jih vsak najlažje 
odreče, v času ko nima sredstev. Drugo je pa sama bolezen, da tudi če imaš sredstva, 
nimaš kam it. Vsi upamo, da bo tega čimprej konec. Se bomo prilagajali razmeram in 
skrbeli, da bo naša družba dovolj socialna. Pomagali bomo tudi vsakemu podjetju, da bo 
preživelo in da bo opravljalo svoje zadeve in poslanstvo. Verjetno se pa neki globalni krizi, 
če se bo pokazala, ne bomo mogli izognit. Ne vidim pa potrebe po tem, da bi ljudi pred 
tem strašili. 
 
Vlasta Mozetič vpraša še v zvezi z društvi, čeprav je že omenil, da njihova realizacija ne bo 
100%. Nekatera sredstva so že dobili na razpisu, a gotovo ne bodo realizirali zastavljenega 
programa. Kako bo z dodeljevanjem sredstev glede na realizacijo? 
 
Župan na pamet težko reče, a bodo preverili. Kot je predvideno v razpisih in z vsakim 
društvom napišemo pogodbo. Njihove stroške bomo preverjali in upravičeni so samo do 
povračila stroškov, ki jih imajo s programi, ki so jih na razpis prijavili. Gotovo pa ne bomo 
iskali načina kako bi stroškov ne pokrili, ampak nastati bodo morali, sicer jih ne bomo 
mogli. Prva polovica je bila društvom že nakazana. Zaenkrat ne predvidevamo, ne glede 
na prihodke, da bi to samo zaradi manjših prihodkov omejevali.  
Bolj se nagibamo k temu, da bomo z rebalansom predlagali zamik nekaterih investicij, če 
bo prišlo do tega, da ne bomo imeli več dovolj sredstev.  
 
Dejan Koglot vpraša glede zadnje dopisne seje, ko se je obravnavalo Odlok o gospodarski 
javni službi urejanja parkirišč3. Zasledil je, da postavitev avtomatske zapornice na ne 
ograjenem parkirišču za posebna vozila iz ekonomskega vidika ni upravičena, saj se 
investicija ne bi povrnila dovolj hitro. Nadalje naj bi plačilo parkirnine nadzirali občinski 
redarji. Vpraša kako ste predvidevali, da se bo to uredilo? Mogoče bo tam avtomat, ali bo 
pobiral nekdo, ki bo tam na okencu, mogoče bo samo tabla in bodo redarji hodili? Ker 
navedeno je tudi, da do zagotovitve plačevanja je brezplačno. Nato je navedeno, še da 
moramo zagotoviti v tolikem času. Malo ga bega, ali ko sprejmemo ta odlok, so pogoji že 
zagotovljeni? 
 
Župan odgovori, da niso in odlok še ni objavljen, tako da še ne velja. Potem je prehodno 
obdobje 18 mesecev. Mi smo najprej predvidevali, da bi na tem parkirišču postavili 
zapornico. Ob preverjanju ponudbe koliko to stane (plačilo, zapornica in ko greš ven, da 
se zapornica spusti), smo ugotovili, da je tak sistem zelo drag, čez 20.000 EUR. Nam pa ni 

 
3 Odlok o izvajanju izbirne gospodarske javne službe upravljanje in urejanje plačljivih javnih parkirišč v Občini 
Šempeter - Vrtojba UL RS št. 74/2020 z dne 21. 5. 2020 

https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-1094/odlok-o-izvajanju-izbirne-gospodarske-javne-sluzbe-upravljanje-in-urejanje-placljivih-javnih-parkirisc-v-obcini-sempeter---vrtojba?h=
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-1094/odlok-o-izvajanju-izbirne-gospodarske-javne-sluzbe-upravljanje-in-urejanje-placljivih-javnih-parkirisc-v-obcini-sempeter---vrtojba?h=
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cilj visoka parkirnina in z njo veliko služiti, ampak da je na tem parkirišču red, ker se dogaja 
tam marsikaj, od pretovarjanja do ne vem česa.. Glede na stroške zapornice, smo se 
odločili, da bomo to uredili na drugačen način – bodi si z avtomatom, bodisi da se bo 
parkirnina plačevala recepciji, na vstopu na kamionsko parkirišče. Redarji pa bodo 
nadzirali, če boš imel listek, tako kot v Novi Gorici pri parkiranju na javnih parkiriščih. Ker 
je to veliko cenejši način, se nam je zdelo smiselno in smo tudi predlagali spremembo tega 
odloka.    
 
Dejan Koglot  preveri, da potem ko bo odlok veljaven, še 18 mesecev. 
 
Župan odgovori, da ko bo odlok veljaven, bomo v 18 mesecih vzpostavili sistem 
plačevanja parkirnine na tem parkirišču. 
  
Dejan Koglot pohvali gospodarsko javno službo, ki upravlja s pitno vodo, kajti je opazil, da 
zadnje čase fekalije ne tečejo v Vrtojbico. Opazil je tudi, da s kamijonom večkrat pridejo na 
ta zadrževalnik in očistijo, vsaj pred dežjem. Hkrati bi pa vprašal kako smo daleč z rešitvijo, 
ker je bila predlagana neka rešitev ali morebitna rešitev? Opazil je, da se da in fekalij ni 
več. Z malo truda je vseeno kar urejeno.  Mora pohvalit, a meni da je vseeno še treba 
urediti ta zadrževalnik. 
 
Župan pove, da se je čiščenje rešetk izvajalo že prej. Gre za rešetko, ki se do neke mere 
zamaši in zaradi tega se tista najbolj umazana nova, ki priteče v nalivu, ni prelila v 
zadrževalnik, pač pa se je prelila na drugo stran mimo zamašene rešetke v Vrtojbico. 
Izvajalec se je očitno odločil, da bo pred dežjem vseeno rešetko očistil in se bo lahko 
umazana voda prelila tja, kamor bi se vedno morala. Lahko bi bila tudi to trajna rešitev, ki 
pa je zamudna in stroškovno neučinkovita, ker mora to početi, pa tudi nezanesljiva, ker 
lahko pozabi to čistiti in potem je to težava. Mi smo naročili projektantu, ki je projektiral 
ta razbremenilnik in zadrževalnik, da pripravi rešitev. Se zelo angažira in prosi še za malo, 
tako da upa, da smo tik pred tem, da nam predstavi rešitev. Pove pa po pravici, da je 
verjetno nekoliko težavna zaradi padcev in noben ne bo mogel dati garancije. Bo treba 
testirati in videti kako se obnaša. Mi bomo sredstva zagotovili, zato da se ta objekt uredi 
tako, da bi ne prihajalo do prelivanja umazane vode v Vrtojbico. To sistemsko, ne da bi 
morali stalno paziti tam s kamionom in čistit. Upa da bo čimprej, a nimamo še rešitve 
projektanta, čeprav smo mu že več mesecev, takoj po tistem, ko je bilo to vprašanje bolj 
resno izpostavljeno, potem to tudi zahtevali. Ampak se vleče, tudi zaradi bolezni, ne zna 
točno povedati zakaj. 
 
Dejan Koglot pove, da je bilo na ekoloških otokih v zadnjem času precej povečano 
odpadkov. Ljudje so bili doma in se je verjetno zato povečal obseg odpadkov. Videti je bilo 
na določene momente zelo hudo. Ne ve ali se je kaj ukrepalo v tej smeri. Žal mu je, da 
danes ni vodje medobčinskega redarstva, ker je prebral iz poročila, da so v sodelovanju s 
podjetjem Komunala izvedli redne akcije kontrole ločenega zbiranja komunalnih 
odpadkov in kršitelje opozorili na nepravilnosti, ki so jih nemudoma odpravili. Nadalje je 
bral iz poročila, da »v okviru izvajanja nadzora ekoloških otokov lahko zaključimo, da so le ti 
primerno vzdrževani, za kar gre pohvala koncesionarju«. To je želel vprašati, saj oni povedo, 
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da je umazano, da naročijo koncesionarju, da očisti in njegovo vprašanje je, če mi to 
plačujemo? 
 
Župan odgovori, da je glede odpadkov več razlogov. En je gotovo ta, da je bilo res 
mogoče več ljudi doma in se je le kakšna ropotarnica počistila, pa tudi vzdrževanje zelenih 
površin itn, kar smo opazili. Nas je pa izvajalec zelo hitro po razglasitvi epidemije obvestil 
o svojih težavah. Ne ve sicer, če jih je v resnici imel, nismo pa mu mogli oporekati, da jih 
nima. Verjetno je tudi javno službo nekoliko bolj počasi izvajal oziroma ni skrbel, da je bila 
frekvenca tako redna, kot bi morala biti. To je moja domneva in mi ga posebej nismo 
kontrolirali. So razmere bile nekoliko težke. Smo pa večkrat prosili, naj gre in počisti. Se je 
tudi zgodilo, da so bile cel teden smeti na pločniku. Na primer pri Kurivu, ko so bili 
prazniki, je on to pospravljal ob petkih. V petek je bi praznik, in je šel pospravit šele 
naslednji petek. Od sobote do petka pa je bilo tako, da ni bilo nobeni stvari podobno. 
Čeprav smo ga obvestili in bi lahko šel pospraviti. Kar nekaj krat, ko je bilo prav hudo, je 
tam pospravil naš režijski obrat manjše količine odpadkov ker nam je bilo že nam 
nerodno. Dejstvo je, da mora izvajalec skrbeti tudi za čistočo in urejenost ekoloških 
otokov, da bi jih moral tudi tekoče vzdrževati, ampak tekočega vzdrževanja na ekoloških 
otokih skoraj ni, razen barvanja lesenih ograj, ki so dobro pobarvane že kar nekaj časa in 
relativno nove, tako da je tega relativno malo. Čistoča meni da ni zadovoljiva in bi se lahko 
bolj potrudili. Čiščenje, skrb za čistočo na ekoloških otokih je vključena v ceno 
gospodarske javne službe zbiranja določenih vrst odpadkov in to plačujejo s položnicami 
uporabniki. Občinska uprava nadzira opravljanje javne službe izvajalca in uporabnika, ali 
se držijo tega, da odpadkov ne smejo metati po tleh in podobno. Občinska inšpekcija sicer 
bolj uporabnike. Ni najbolj učinkovita glede tega, a je to nek izziv za vse. Imamo pa 
predpis, kar pomeni da smo uprava in občinski svet svoje opravili, inšpekcija je pa 
neodvisna. Mi jim sicer večkrat svetujemo in prosimo, da malo bolj resno ukrepajo, ne 
moremo jim pa tega ukazati.  
 
Dejan Koglot povzame zadevo, da je iz poročila videti, da se dosti dela. Globe za to 
zadevo ni bilo nikoli, naroči se pa koncesionarju naj čisti. Ne vem kam bo to peljalo. Saj  
razume tudi njih in ni zato, da bi vse po vrsti kaznovali, ampak če ugotovijo in se stalno 
dogaja, bo enkrat temu treba reči, da je dovolj. 
 
Župan pove, da je sedaj pravi čas, ker moramo narediti razpis za izvajalca te javne službe, 
bomo tudi sprejemali spremenjene odloke. Niso potrebne neke velike spremembe, ampak 
zaradi spremenjenih predpisov in usklajenosti z ostalimi občinami, bomo to predlagali. 
Vabim vse vas, da si odlok o zbiranju dobro pregledate in tudi kazenske določbe, in da 
tudi sami predlagate, če boste opazili, da kakšne stvari niso ustrezno urejene. Rade volje 
se bomo prilagodili in to tudi bolj jasno napisali v odlok.  Se bomo pa tudi sami potrudili, 
da bomo tako nadzor s strani občinske uprave bolj jasno določili in tudi kakšne 
pristojnosti so, kot tudi inšpekcijski nadzor nad izvajanjem tega odloka. Misli da prav 
veliko inšpekcijskih odločb naša medobčinska uprava ne napiše, nobeno leto in tudi ne v 
zvezi z nobeno stvarjo. Vaši opomini so nekako upravičeni. Po eno strani smo zadovoljni, 
da ni prevelikega kaznovanja, ker s tem si v določeni meri nakopljemo tudi jezo občanov, 
ampak nek res pa mora biti. Občina nima za cilj, da bi s pobiranjem kazni polnila občinski 
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proračun, pač pa je naš cilj da imamo red. Če se da red zagotoviti z milejšimi ukrepi, se 
pravi z opozorili, odločbami  o odstranitvi posledic, skladno s predpisi, smo tudi 
zadovoljni.   Ampak se strinjam, da bi se dalo kaj več narediti na tem področju. 
 
Nadaljnje razprave ni bilo, zato je župan zaključil točko. 
 
 

3. točka: POROČILO O VARNOSTNI PROBLEMATIKI V OBČINI ŠEMPETER-VRTOJBA V 
LETU 2019 - informacija 

 
Člani občinskega sveta so gradivo prejeli s sklicem seje. 
 
Uvodno obrazložitev je podal Sejad Jušić, komandir policijske postaje Nova Gorica (v 
gradivu). 
  
Točko dnevnega reda ni obravnavalo nobeno stalno delovno telo občinskega sveta. 
 
Župan komandirja prosi, ali lahko še odgovori na vprašanje, postavljeno pri prejšnji točki 
dnevnega reda glede vlomov, po večini v poslovne prostore, čeprav je bilo verjetno še 
kam v Šempetru? 
 
Sejad Jušić pove, da da smo v letošnjem letu obravnavali 18 vlomov v poslovne prostore, 
se pravi lokali, gostinski likali, trgovine in podobno. Po do sedaj razpoložljivih podatkih, je 
10 primerov raziskanih. Dejstvo je, da je še kar nekaj primerov, ki terjajo forenzično 
preiskavo sledov, ki so bili zavarovani na kraju kaznivih dejanj. Mislim, da bo potem 
končna številka bistveno drugačna, kot trenutno kaže. Čakamo še vedno na določene 
rezultate analiz. Zaenkrat za 10 primerov lahko potrdimo, da bodo preiskani oziroma 
raziskani.  
 
Župan je odprl razpravo. 
 
Stanislav Rijavec vpraša ali gre za eno skupino povzročiteljev ali za posameznika, ker 
nekateri sumijo, da gre nekdo kar sistematično po ulici in odpira obrtniške delavnice? Če 
pa ne sme povedati, tudi razume. 
 
Sejad Jušić odgovori, da lahko reče, da gre za posameznike, ki so predvsem v času 
koronakrize nekako vlamljali v poslovne prostore, ki so obratovali v svojem omejenem 
obsegu. Vemo kdo so storilci in razpolagamo s temi podatki. Ampak čakamo še na 
nekatere forenzične potrditve, zato da v nadaljevanju lahko te stvari tudi dokažemo inj 
zadevo ustrezno podamo tožilstvu v obravnavo. 
 
Župan  meni, da je bilo v tem času epidemije manj ljudi, javnih prireditev itn in s tega vidika 
nekaj manj dela tudi za policijo. Je pa bilo s katerega drugega vidika več dela, s 
prehajanjem meje ali pa tudi s katero drugo specifiko. Mi nismo zaznali kakšnih posebnih 
težav in je tudi naše sodelovanje s policijo zgledno. 
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Občinski svet Občine Šempeter-Vrtojba sprejme informacijo o Poročilu o varnostni 
problematiki v občini Šempeter-Vrtojba v letu 2019.  

Glasovanje svetnic in svetnikov: 
PRISOTNI 11 

ZA 11 
PROTI 0 

Sklep je bil sprejet. 
 

Seja je bila prekinjena ob 17:38 do 17:58 za kavo. 

 
 

5. točka: OCENA IZVAJANJA OBČINSKEGA PROGRAMA VARNOSTI V OBČINI 
ŠEMPETER - VRTOJBA ZA LETO 2019 – informacija 

 
Člani občinskega sveta so gradivo prejeli s sklicem seje. 
 
Uvodno obrazložitev je podal mag. Peter Ptičak – tajnik občine  (v gradivu). 
 
Točko dnevnega reda ni obravnavalo nobeno stalno delovno telo občinskega sveta. 

 
Župan je odprl razpravo. Ker se k razpravi ni prijavil nihče, župan predlaga in da na 
glasovanje predlog sklepa:  

Občinski svet Občine Šempeter-Vrtojba sprejme Oceno izvajanja Občinskega programa 
varnosti v Občini Šempeter-Vrtojba za leto 2019. 

Glasovanje svetnic in svetnikov: 
PRISOTNI 11 

ZA 11 
PROTI 0 

Sklep je bil sprejet. 
 
 

6. točka: SKLEP O DOLOČITVI NOVE CENE STORITEV POMOČI NA DOMU V LETU 
2020 in POROČILO O IZVAJANJU STORITVE V LETU 2019 

 
Člani občinskega sveta so gradivo prejeli s sklicem seje. 
 
Uvodno obrazložitev je podala Bernarda Pirih, vodja pomoči na domu v Domu 
upokojencev Nova Gorica (v gradivu). 
 
Župan je dal besed predsednici odbora za  družbene dejavnosti – sociala in zdravstvo  
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Klavdija Bizjak, predsednica Odbora za družbene dejavnosti – sociala in zdravstvo, je 
povedala, da je odbor obravnaval poročilo na dopisni seji in predlaga občinskemu svetu, 
da sklep sprejme. 
 
Župan je odprl razpravo. 
 
Sara Krošelj izpostavi, da je delo centra pomoči na domu neprecenljivo. Vpraša kako so, v 
duhu razmer, oni čutili te stiske ljudi? Informacije iz terena iz prve roke? 
Vpraša tudi, ali jim število zaposlenih določajo normativi oziroma pravilniki? 
 
Bernarda Pirih odgovori, da so se stvari zelo hitro dogajale sredi marca, ko so izvedeli, da 
se bodo zaprle šole in so bile njihove kuhinje za nas zelo pomembne. Vedelo se je že, da je 
populacija ljudi, s katerimi delamo, najbolj ogrožena. Vedeli smo, da nismo dobrodošel 
obisk za naše uporabnike, ker hodimo od človeka do človeka, kar se tiče okužbe. Potem 
so se zaprle še vse restavracije. 
V začetku smo bili v zelo veliki stiski. Izvajalci pomoči na domu smo bili zelo prepuščeni 
samemu sebi. Dobili smo ena navodila s strani ministrstva in inštituta.. Najhuje pa je bilo 
to, da nismo imeli zaščitnih sredstev. Za naš center je bila velika prednost, da spadamo 
pod dom upokojencev, ker smo lahko iz tam črpali zadeve. Posledično naši obiski za 
uporabnike niso bili najbolj zaželeni. En velik strah je bil na naši strani z neustreznimi 
navodili in pomanjkanjem ustrezne odpreme. Tudi nismo zdravstveni delavci in nimamo 
znanj za delo z okuženimi. En velik strah na naši strani in strani uporabnikov. Zato smo 
spodbujali k temu in tudi nekateri naši uporabniki so se odločali, da odjavijo našo pomoč. 
V začetni fazi se nam je to zdelo pametno. Posledično so nekateri naši zaposleni šli na 
čakanje, v Šempetrski občini sta dve. Z uporabniki smo imeli pa tako, da smo v prvem 
tednu, s pomočjo civilne zaščite in občine nekako rešilo vsaj to, da se je zagotavljalo 
osnovne stvari. Ker tudi priporočila smo imeli za to, da se poskrbi da imajo ljudje vsaj en 
topel obrok in osnovno pomoč, če je ne more nekdo drugi nuditi. In da se jim prinese s 
trgovine tistim, ki nimajo druge možnosti. Na srečo je bilo veliko svojcev doma, tako da so 
nekako družine tudi svojce prevzeli. Je pa to trajalo. Vzpostavili smo kuhinjo s pomočjo 
občine in civilne zaščite. Julko je začel kuhati in smo tako lahko ljudem dostavljali vsaj 
tople obroke. Dlje kot je trajalo to stanje, več ljudi ni bilo sposobno sami reševati. Obračali 
so se na nas in smo jih postopno vključevali. 
V občini Šempeter-Vrtojba smo jim zaradi začasnih odpovedi dali zagotovilo, da s tem če 
začasno za čas epidemije prekinejo, ne zgubijo nič in jim ostanejo termini. Začasnih 
odpovedi smo imeli več kot 50% in ostale so res osnovne pomoči in dostava toplih 
obrokov. Sedaj smo začeli nazaj vzpostavljati in s 1. 6. začnemo delati po običajnih 
razporeditvah. Ljudi smo o tem že obvestili in jim dali možnost, da v primeru, če želijo 
podaljšati ti začasno odpoved, imajo to možnost. Sedaj kličejo in jih je zelo malo takih, ki 
bodo še podaljšali.  
Pove da število zaposlenih na našo pobudo določate vi. Oskrbovalke dogovarjamo na 
občinskih svetih glede na potrebe, ki se kažejo glede na čakalne vrste. Je pa vse tudi z 
normativi določeno. Pravilnik je bil sprejet začetka leta 1995, ko se je pomoč na domu šele 
začela oblikovati in tudi ni bilo enih pokazateljev. Vse te statistične raziskave, ki jih dela 
inštitut za socialno varstvo, vsako leto kažejo na to, da imamo izvajalci pomoči na domu 
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zelo podobne težave, ki s tem pravilnikom niso ustrezno rešene. Ne ve pa kdaj bo prišlo 
do tega, da se bo to uskladilo. 
 
Sara Krošelj pove, da če vi ugotavljate, da imate večje potrebe, kot imate možnosti 
pokrivanja, predlaga da župani skupaj raziščejo v tej smeri, da jim pridejo naproti. 
 
Bernarda Pirih pove, da saj tudi zato je bil ta njen predlog, da se začne o tem razmišljati.  
 
Župan odgovori, da saj veste, da mi to zmeraj naredimo. Veste tudi, da smo povečali 
število zaposlenih. Veste tudi, kako smo se v negotovosti pripravljali kdo bo kaj, kako se je 
kakšna kuhinja zaprla in kje jo bomo odprli. Pripravljeni smo bili tudi na to, če bi se 
epidemija bolj razširila in imela več obolelih ter bili tudi na to pripravljeni. Ampak smo se 
hitro, v nekaj dneh, tudi s to službo organizirali, ker je edina, ki je usposobljena, da lahko 
ljudi, ki so sami brez svojcev, na nek način oskrbi. Strah je bil normalen, tako s strani 
uporabnikov, kot tistih ki to izvajajo in tudi mi smo se držali rezervirano. Ampak iskali smo 
vsi najboljše rešitve in da nam je konec koncev kar dobro šlo. Nekaj sreče in nekaj znanja. 
Mi smo imeli za vas pripravljena zaščitna sredstva od samega začetka, ampak glede na to, 
da ste imeli že v domu upokojencev, potem je to čakalo na naslednje. Čeprav so bila tudi 
navodila zmedena, kot tudi Vi pravite… da si mora vsak sam zrihtati itn. A pri nas je bilo to 
jasno, da če bi bili brez tega, bi vam zagotovili, saj smo nekaj imeli že od začetka in dali tja, 
kamor je bilo potrebno. Čeprav je bila težava povsod z zagotavljanjem zaščitnih sredstev. 
A mi bomo tudi naprej dobro sodelovali in smo odprti za predloge. Tudi sami ugotavljamo, 
da je normativna ureditev slaba oziroma nedodelana. Vsi že veliko let govorimo o tem, da 
čakamo zakon o dolgotrajni oskrbi, ki bi verjetno tudi to nekako uredil. Ampak 
sodelovanje vseeno poteka in misli, da so tudi uporabniki zelo zadovoljni. Kljub temu da 
kdaj pride do kakšne težave, meni da lahko izrazimo samo hvaležnost. 
 
Vlasta Mozetič vpraša vodjo kako rešujete problematiko daljših bolniških odsotnosti in ali 
je to še vedno v okviru vaših zmožnosti, ali vam to predstavlja preveliko breme 
nadomeščanje odsotnosti oskrbovank?  
 
Bernarda Pirih odgovori, da v skladu z zakonom. V tem trenutku imamo preveč ljudi. Kaj 
bo s 1. 6. bo pokazal drugi teden. Za leto 2019 je bilo parkrat zaskrbljujoče, zato ker nismo 
dobili kadra, posebno za nadomeščanje 4 ur, 2 ur. Problem smo imeli dobiti kader za ta 
manjši obseg dela. Sedaj bo verjetno tudi drugačna situacija.   
 
Vlasta Mozetič pove, da se glede priprave zakona o dolgotrajni oskrbi sliši, da bo 
ministrstvo za zdravje pristopilo k ponovni pripravi tega zakona. Zanima me, če ste tudi vi 
bili pozvani za pomoč pri pripravi tega zakona. Kaj se od tega obeta in kje bi bile največje 
spremembe? 
 
Bernarda Pirih odgovori, da mi smo organizirani na nivoju države v sekciji. Verjame, da je 
tudi kdo od naših vključen v kakšno delavno skupino. Ne ve kaj si obetajo. Prvi predlog, ki 
je prišel ven, ni bil spodbuden. Predvsem pa si želi, da bi bilo to za ljudi ena možnost, 
dodaten vir, da bi se lažje odločali za pomoč, ker sedaj pri teh pokojninah ljudje dostikrat 
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kalkulirajo. Čeprav je cena zelo ugodna, je za nekoga 20 ur, kar je največji obseg pomoči 
na domu, kar že znesek. 
 
Vlasta Mozetič pove, da se obetajo doplačila za to oskrbo.  
 
Bernarda Pirih odgovori, da je to že sedaj, saj je prispevek za uporabnike doplačilo.  
 
Župan pove, da delno plačajo uporabniki, preostanek plača občina. Občina pa dobi 
dohodnino. 
 
Vlasta Mozetič pove, da je njihovo delo hvale vredno in si ne zna predstavljati, kako je bilo 
sedaj v tem času. Lani taka dinamika in letos ta korona zakon.. Zato želi vsem nam in še 
posebej vam, da bi ostali zdravi. 
 
Bernarda Pirih odgovori, da mora pohvaliti kolektiv, ki smo delali in držali skupaj. 
 
Nadaljnje razprave ni bilo, zato je dal župan na glasovanje predlog sklepa: 

SKLEP O SOGLASJU K CENI STORITVE POMOČI DRUŽINI NA DOMU 
1. 

Občinski svet Občine Šempeter-Vrtojba daje soglasje k predlagani ekonomski ceni 
socialno varstvene storitve,  pomoč družini na domu Doma upokojencev Nova Gorica, v 
višini 20,63 EUR za efektivno uro. 

2. 
Subvencionirana cena socialno varstvene storitve pomoč družini na domu za uporabnika 
znaša 3,50 EUR na uro.  

3. 
Cena storitve pomoč družini na domu, na uro, opravljene na dan nedelje, se poveča za 40 
%, na dan državnega praznika ali dela prostega dne pa za 50 %.  

4. 
Sklep prične veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja 
pa se od 1. 6. 2020 dalje. 

Glasovanje svetnic in svetnikov: 
PRISOTNI 11 

ZA 11 
PROTI 0 

Sklep je bil sprejet. 
 

 

7. točka: SKLEP O DOLOČITVI ŠTEVILA ODDELKOV ZA PROGRAME VRTCA V 
OSNOVNI ŠOLI IVANA ROBA ŠEMPETER PRI GORICI - VRTEC ZA ŠOLSKO LETO 
2020/2021 

 
Člani občinskega sveta so gradivo prejeli s sklicem seje. 
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Uvodno obrazložitev je podala Ksenija Ušaj, višja svetovalka za družbene dejavnosti (v 
gradivu). 
 
Župan je dal besed predsednici odbora za  družbene dejavnosti – šolstvo, predšolsko varstvo, 
kultura in šport. 
 
Tina Gorkič, predsednica Odbora za družbene dejavnosti – šolstvo, predšolsko varstvo, 
kultura in šport, pove, da je odbor obravnaval gradivo in soglasno predlaga občinskemu 
svetu, da sklep sprejme. 
 
Župan je odprl razpravo. 
 
Dejan Koglot vpraša glede oblikovanja oddelkov. Enota Mavrica ima za starost od 1 do 2 
leti 14 mest, Sonček 13 mest in Vogrsko 14 mest. Preveri da ni mogoče kakšen škrat in se je 
pozabilo enega? 
 
Ksenija Ušaj odgovori, je zapisano je število vpisanih otrok. Kolikor je potreb in ne koliko 
je normativ oddelkov. Odvisno pa je tudi od tega, kakšne potrebe imajo ti otroci. 
Normativi so po pravilniku in se uporablja fleksibilni normativ.  Pri otrocih s posebnimi 
potrebami, se normativ zniža, ker ima vzgojiteljica več dela. 
 
Nadaljnje razprave ni bilo, zato je dal župan ba glasovanje predlog sklepa: 
 

SKLEP o določitvi števila oddelkov za programe vrtca v šolskem letu 2020/2021 

1. 
V Osnovni šoli Ivana Roba Šempeter pri Gorici – Vrtec se v šolskem letu 2020/2021 
oblikuje 15 oddelkov za programe predšolske vzgoje v Vrtojbi in Šempetru pri Gorici ter 
3 oddelki za programe predšolske vzgoje na Vogrskem. 

2. 
Pri oblikovanju oddelkov se uporablja fleksibilni normativ. V oddelkih je možno vpisati 2 
otroka več od najvišjega normativa v programu. 

3. 
Sredstva za kritje razlike med mesečnimi plačili in vsemi dejanskimi mesečnimi stroški v 
oddelkih Vrtca na Vogrskem, bo zagotavljala Občina Renče-Vogrsko.  
V kolikor Občina Renče-Vogrsko ne bo zagotovila potrebnih sredstev, se program 
predšolske vzgoje v enoti Zvezdica na Vogrskem v letu 2020/2021, ne bo izvajal. 

Glasovanje svetnic in svetnikov: 
PRISOTNI 11 

ZA 11 
PROTI 0 

Sklep je bil sprejet. 
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8. točka: LOKALNI PROGRAM ZA KULTURO 2020 – 2024 V OBČINI ŠEMPETER-
VRTOJBA 

 
Člani občinskega sveta so gradivo prejeli s sklicem seje. 
 
Uvodno obrazložitev je podala Ksenija Ušaj, višja svetovalka za družbene dejavnosti (v 
gradivu). 
 
Župan je dal besed predsednici odbora za  družbene dejavnosti – šolstvo, predšolsko varstvo, 
kultura in šport. 
 
Tina Gorkič, predsednica Odbora za družbene dejavnosti – šolstvo, predšolsko varstvo, 
kultura in šport, pove, da je odbor obravnaval gradivo in soglasno predlaga občinskemu 
svetu, da sklep sprejme. 
 
Župan je odprl razpravo. 
 
Vlasta Mozetič meni, da je dobrodošla strategija na tem področju, a pogrešamo celostno 
razvojno strategija razvoja občine. 
 
Župan odgovori, da ne ve koliko časa bo za to še potrebno, a so to že naročili letos. 
 
Nadaljnje razprave ni bilo, zato je dal župan na glasovanje predlog sklepa: 
 

Sprejme se »Lokalni program za kulturo 2020 – 2024 v Občini Šempeter-Vrtojba«.  

Glasovanje svetnic in svetnikov: 
PRISOTNI 11 

ZA 11 
PROTI 0 

Sklep je bil sprejet. 
 
 

9. točka: LETNI PLAN DELA IN FINANČNI NAČRT ZA LETO 2020 JAVNEGA ZAVODA ZA 
KULTURO, ŠPORT, TURIZEM IN MLADINSKE DEJAVNOSTI ŠEMPETER-VRTOJBA  

 
Člani občinskega sveta so gradivo prejeli s sklicem seje. 
 
Uvodno obrazložitev je podal Dejan Koglot, direktor Javnega zavoda KŠTM Šempeter-
Vrtojba (v gradivu). 
 
Župan je dal besed predsednici odbora za  družbene dejavnosti – šolstvo, predšolsko varstvo, 
kultura in šport. 
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Tina Gorkič, predsednica Odbora za družbene dejavnosti – šolstvo, predšolsko varstvo, 
kultura in šport, pove, da je odbor obravnaval gradivo in soglasno predlaga občinskemu 
svetu, da sklep sprejme. 
 
Razprave ni bilo, zato je dal župan na glasovanje predlog sklepa: 
 

Občinski svet Občine Šempeter-Vrtojba daje soglasje k letnemu programu dela in 
letnemu finančnemu načrtu za leto 2020, Javnega zavoda za kulturo, šport, turizem in 
mladinske dejavnosti Šempeter-Vrtojba. 

Glasovanje svetnic in svetnikov: 
PRISOTNI 11 

ZA 10 
PROTI 0 

Sklep je bil sprejet. 
 
 

10. točka: ODLOK O ZAKLJUČNEM RAČUNU PRORAČUNA OBČINE ŠEMPETER-
VRTOJBA ZA LETO 2019  

 
Člani občinskega sveta so gradivo prejeli s sklicem seje. 
 
Uvodno obrazložitev je podal mag. Peter Ptičak, tajnik občine (v gradivu) in nadaljuje prej 
povedano od župana, da glede razvojne strategije razvoja občine, ki je bila sedaj naročena 
in predvidevamo, da bi prišla na občinski svet v novembru. 
 
Te točke ni obravnavalo nobeno stalno delovno telo, zato je župan odprl razpravo. 
 
Vlasta Mozetič pove da je razumela, da so to naročili določenemu izvajalcu. Vpraša kakšen 
je potem postopek sprejema pri obravnavanju, kdo vse sodeluje pri tem, občani, lokalna 
skupnost ipd.? 
 
Peter Ptičak odgovori, da smo v naročilu poslali tudi naše zahteve, da bi sodelovali tudi 
občani. Sedaj na kakšen način se bo izdelovalka odločila, ali bodo to ankete ali jih bo 
povabila sem ter se tu z njimi pogovarjala, itn. Pote ko bo imela vse razdelano, bo končala 
in to to prišlo na občinski svet, kjer bomo to obravnavali in sprejeli.  
 
Župan pove, da se moramo zavedati, da gre za dokument, ki ni nikjer predpisan in ni 
nobenega postopka kako se to sprejema. To je neke vrste informacija. Seveda pa imamo 
namen vključevati javnost, občinski svet, lahko je napravi še širša razprava. 
 
Vlasta Mozetič pove, da jo veseli, da se ta dokument pripravlja. Način priprave ji je 
nekoliko tuj. Pri pripravah strategije, kjer sem jaz sodelovala službeno in na drugih 
področjih, metodologija po navadi določa da je vpleten tisti, ki podaja predloge in 
smernice že od začetka, tisti ki ga ta metodologija zadeva. V tem primeru je to naša 
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lokalna skupnost.  Če sem prav razumela, bo ena oseba to pripravljala. Županu zahvala, da 
je ponovno poudaril, da ta dokument ni nikjer predpisan. SD smo predlagali pripravo 
strategije zato, da bi dejansko bil razvoj naše občine usklajen s potrebo današnje lokalne 
skupnosti. Pozdravljam in se veselim priprave tega dokumenta. Bi si pa želela, da ni to le 
dokument na papirju, ampak dejanska razvojna strategija, za katero si vsi skupa, v tej naši 
lokalni skupnosti, prizadevamo, da bo realizirana. 
 
Župan odgovori, da tudi m si te ga želimo in s tem namenom smo to naročili. Tudi 
občinska uprava bo, kolikor je v naši moči, pri tem sodelovala. Ni pa v naši moči načrtovati 
gospodarsko politiko podjetij, predpisovati kako se bo razvijala regijska bolnišnica itn, kar 
tudi ni naša naloga. Bomo poskušali vse povabiti zraven in zajeti to, kar je najbolj 
pomembno.  
 
Vlasta Mozetič meni, da se strategija udejanji, če jo uleteni krojijo. Potrebno je 
sodelovanje in upam, da bo priprava ustrezno promovirana. 
 
Dejan Koglot vpraša kdaj je predviden zaključek izplačevanja kreditov čistilne naprave, 
2021 ali 2022? 
 
Župan odgovori, da 2022 ozirom mislim da prve mesece leta 2023. Imamo pa možnost, v 
rebalansu je predvidena tudi možnost reprograma dolgov, če bi prišlo do potreb za jemati 
e kakšen kredit (tudi v osnutku za 2021 ste videli, da smo predvideli to možnost). Se bomo 
sproti odločali, glede na razmere. Napoveduje se tudi nekoliko povečan prag za 
zadolževanje občine in se bomo sproti odločali, predvsem zaradi investicije v kulturno 
dvorano. Skupaj se bomo odločali glede na razmere in vas bomo seznanjali. Kredit za 
katerega imamo sedaj sklenjeno pogodbo, je najugodnejši, kot smo jih imeli do slej. Na 
žalost nimamo toliko denarja, a če bi ga pa imeli, bi morali zanj plačevati ležarino, kar so 
pa postale tudi že nenormalne razmere in tega jaz ne morem razumeti.. So veliki stroški, 
če imaš denar, a ga žal mi nimamo več kot ga potrebujemo. 
 
Aleksander Čerče ugotavlja, da so prihodki malo majhni. Sprašuje, ali je bilo iz leta 2019 
tudi kaj odprtih terjatev s strani občine do drugih? 
 
Župan odgovori, da so prihodki taki kot običajno. Edini prihodek, ki se ga spomni in ki bi 
lahko bil, je od najemnin za infrastrukturo. Občina ima do javnega podjetja, ki izvaja javno 
službo oskrbe s pitno vodo, iz katerega naslova prihaja do teh terjatev, ima te 
vzpostavljene, vendar ne gre to v prihodke, ker niso bili plačani. Proračun in zaključni 
račun se vodi po plačani realizaciji, se pravi mi evidentiramo prihodek takrat, ko pridejo 
sredstva na račun. Za pretekla leta 2017 in 2018 so sproženi ustrezni postopki izterjave. Za 
leto 2019 jih bomo tudi sprožili v kratkem, saj imamo še čas. Dolžnik ta hip ni v stanju 
poplačati te terjatve, tudi če bi uspeli z izvršbami bi bilo verjetno zanj precej težko. Ampak 
tudi v zvezi s tem se stvari premikajo na bolje. Nekatere rešitve se nakazujejo in vam jih 
bomo predstavili še pred poletjem, sicer pa jeseni. Prišlo bo tudi do predlogov 
spremembe nekaterih cen nekaterih javnih služb, a to se toliko ne tiče premoženjskega 
stanja oziroma prihodkov proračuna. Mi bomo vztrajali pri tem, kar smo doslej.  Sam 
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namerava predlagati take cene, ki bodo pokrivale  stroške izvajanja javnih služb v naši 
občini. To  sem tudi vedno počel in zaenkrat ni nihče dokazal, da bi to ne bilo tako. 
Tako imenovanih spornih terjatev oziroma tistih, ki jih javno podjetje osporava, se je 
nabralo za 800.000 EUR. Ima pa še veliko nespornih že zapadlih obveznosti do občine. 
Tako da ti zneski gredo že 1.300.000. 
 
Danijel Derman pove, da so realizirani prihodki in odhodki malo več kot 20% pod 
predvidenim. Če so manjši prihodki, mora občina pazit, da tudi odhodki ne presegajo 
prihodkov. Kakšni so vzroki za tako razliko od planiranih?  
 
Župan odgovori, da nekateri prihodki, ki jih planiramo, so vnaprej nedoločljivi. Eksaktno je 
določljiva dohodnina, ker dobimo točno informacijo koliko nam država nakaže.  Medtem 
kot komunalni prispevek, ki ga planiramo, pa je odvisen od  tega ali se nek investitor 
odloči da bo gradil svoj nov objekt. Imamo kar nekaj takih prihodkov planiranih, ki se 
potem ne realizirajo. Na primer redno imamo planiranih 200.000 EUR prihodkov od 
komunalnega prispevka za poslovno cono Lavžnik in enako 200.000 EUR za poslovno 
cono od hitri cesti v Vrtojbi. Veste, da se tam nove investicije niso zgodile, zato ni teh 
prihodkov. Na drugi strani imamo planirane tudi odhodke za gradnjo te infrastrukture v 
enakem znesku in tudi ti niso bili realizirani.  Zato so potem procenti realizacije taki. A če 
mi tega ne bi planirali, ko bi prišlo do vplačila komunalnega prispevka, bi imeli prihodkov 
celo z indeksom 1,1 ali 1,05, a ker ne bi imeli planiranih odhodkov, ne bi mogli investicij 
izvajati in bi morali najprej spremeniti proračun. Zato imamo redno planirane prihodke in 
odhodke. Strategija je taka, da ko investitor plača komunalni prispevek, bomo tudi mi v 
najkrajšem možnem času  izvedli določene investicije v infrastrukturo na tistem območju. 
Zaradi tega je glavnina tega razhajanja. Relativno dobro imamo plan usklajen na koncu z 
realizacijo. Držimo se načela, da sklepamo toliko pogodb, kot imamo sredstev, neglede na 
to kaj sama realizacija pokaže. 
Kar je razlike od preteklih let, je da je malo upadala koncesijska dajatev od iger na srečo. 
Ostalo je pa povezano s tem kakšne možnosti imamo za črpanje evropskih sredstev. V tej 
perspektivi je bilo tega za občine prevej manj. Sedaj sliši zanimive informacije, da ima 
vlada strategijo to spremeniti in bo morda več sredstev namenjenih za investicije v 
občinah. Ne zna pa še povedati, če bo to res tako. 
  
Aleksander Čerče je zasledil, da gre 35% proračuna občine v investicije. Glede na 
bodočnost, ko se bodo prihodki še zmanjšali, bi morali tudi zmanjšati razne 
administrativne in raznorazne birokratske stroške. To na vseh področjih, ne samo 
investicije, bi mogli malo pogledat in bolj skromno, da se ohrani investicije na enem 
spodobnem nivoju. 
 
Župan glede tega se strinja in stremi k temu, da se tekoča poraba občine ne veča v 
primerjavi z investicijami. V primerjavi z drugimi občinami je kar v redu, a je spet odvisno 
od tega koliko imamo na razpolago drugih virov, se pravi evropskih sredstev ali pa 
državnih. Pri koriščenju teh sredstev smo relativno učinkoviti. Nismo se pa prijavili na 
primer za energetsko učinkovitost, ker bi bil izkupiček preslab, saj bi morali vložiti preveč 
lastnih sredstev za to kar bi dobili iz drugih virov in finančni učinek pri investiciji ne bi bil 
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dovoljšen, da bi se povrnila v 30 letih ali še več. Zato smo se raje prijavljali na razpise za 
trajnostno mobilnost (kolesarske poti) in tudi druge razpise. Na dogovoru za razvoj regij, 
kjer so nekatera kohezijska sredstva namenjena tudi za razvoj regij v smislu tudi nekako 
občin, je bila naša strategija, da bi tista sredstva, ki bi odpadla na našo občino, namenimo 
za protipoplavne ukrepe na Vrtojbici. Ni pa nosilec teh investicij občina, so pa sredstev 
znatna. Projekt, ki je na nek način odobren in z dogovorom za razvoj regij potrjen, je 
vreden 7 milijonov EUR. 2 milijona sta predvidena za urejanje struge reke Bele v Vipavi in 5 
milijonov za urejanje struge Vrtojbice. Investicijo bo morala izpeljati država, saj je nosilec 
projekta DRSV, katere moramo precej  preganjati, ker niso samoiniciativni, ampak nekaj je 
bilo narejeno in ugotovljeno, da so potrebna sredstva za sanacijo znatno višja. Tudi z 
novim interventnim zakonom bodo nekatere investicije v Sloveniji ugotovljene kot 
prednostne, za kar se bomo potrudili, a vsega se tudi ne bo dalo..  
Kar se tiče uprave lahko pove, da ne dodatno zaposlujemo. Plače so izplačane po 
pogodbah, ki veljajo za javni sektor in nimamo nobenih dodatkov, ki niso dovoljeni. Niti 
nadur. Stroške imamo obvladane. Tudi pri manjših zneskih se obnašamo racionalno.    
  
Danijel Derman vpraša zakaj v poročilu ni navedena investicija oziroma realizacija 
rekreacijskega sredstva, kjer je parkirišče avtodomov. Je to ker so sredstva evropska? 
 
Župan odgovori, da smo imeli v proračunu postavko za rekreacijski center, vendar ne v 
celoti kolikor je stala investicija, ampak za del, ki ga je financirala občina. Preostanek je 
financiral EZTS GO, ki je bil upravičenec in dobil vsa evropska sredstva. Kar je bilo lastne 
udeležbe, smo pokrili iz te postavke. Bo pa občina lastnik in ne EZTS, čeprav je EZTS delal 
za občino in so oni prejeli prihodke. 
 
Vlasta Mozetič vpraša o ureditvi namakalnega sistema Vogršček. Smo v času, ko je zelo 
pomembna lokalno pridelana hrana, saj to zlasti v času epidemije zagotavlja še dodatno 
zagotovilo, da je oskrba občanov zagotovljena. Prihaja poletje, bolj sušno obdobje, zato jo 
zanima ali so na področju prenove tega sistema oziroma izgradnje novega kaj premika.  
 
Župan odgovori, da bo nekaj investicij, ki bodo šle tudi skozi občinski proračun. Podpisana 
je bila pogodba z izvajalcem za obnovo pregrade Vogršček. Žal se dela še niso začela, ker 
nimajo še gradbenega dovoljenja.  Nosilec te investicije je DRSV. Z gradbenim dovoljenjem 
se zatika menda z lastništvom nekaterih zemljišč. V naslednji fazi je predvidena obnova 
razvoda, ki bi ga država brezplačno prenesla v last občinam. Občine bi se prijavljale na 
evropska sredstva, ki jih bo razpisovalo Ministrstvo za kmetijstvo oziroma agencija za 
kmetijske trge – ne ve točno., za obnovo namakalnih sistemov. Imamo velike možnosti, 
da sredstva dobimo, a ne moremo vnaprej napovedati javnega razpisa. Sklad RS 
kmetijskih zemljišč in gozdov kot upravljalec tega sistema ureja tudi lastništvo na 
posameznih zemljiščih, kjer stojijo objekti tega razvoda. Ko bo pregrada zagotovljena, je 
smiselno da od države skladno s pismom o nameri, od njih prevzamemo namakalni 
sistem. Potem se prijavimo na predvidene razpise in ga tudi obnovimo. Niso potrebna 
tako velika sredstva, kot se je najprej predvidevalo. Tudi zdajšnji namakalni sistem ni v 
tako slabem stanju, kot so nekateri razlagali, je pa res, da je skoraj vsa črpališča treba 
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prenoviti. Naša v Vrtojbi so še najboljša, druga so pa skoraj v celoti uničena. Tudi naša 
želja je, da se čimprej uredi.  
 
Vlasta Mozetič pove, da je problem zajetje Vogršček.  
 
Župan odgovori, da je vode za namakanje dovolj za namakanje zemljišč, tudi če je nivo 
nizek. Je pa zaradi načina odvzema te vode lahko tudi kakšna težava v smislu da je 
premrzla, umazana oziroma ima noter neke primesi blata, kar maši šobe itn. Zato je treba 
to urediti. Ko bo pregrada sanirana, bo več vode na razpolago in bo omogočalo širitev 
namakalnih polj. Je pa treba za to ugotoviti kakšen je interes kmetijskih pridelovalcev. Mi 
smo tisti, ki se najbolj trudimo, da bi se to uredilo, čeprav imamo od vseh občin najmanj 
zemljišč pod namakanjem. Datum težko teče. Pogodba je bila podpisana konec lanskega 
leta in mišljeno je bilo, da se pregrada sanira v dveh zimah. V tej zimi se še ni začelo delati, 
zato se bo verjetno za eno zimo zamaknilo… če bodo pridobili gradbeno dovoljenje. 
Država sedaj načrtuje investicije v bistveno večjih zneskih, zato ni bojazni zaradi 
epidemije, da bi to preklicala. Pogodba z izvajalcem je podpisana in bi ta delal, če bi imel 
gradbeno dovoljenje. Takrat se bo to za nas poznalo, če bomo obnavljali cevovod, ki bo v 
naši lasti. Takrat ko bo to aktualno, bo proračun zaradi tega nekoliko višji. 
 
Nadaljnje razprave ni bilo, zato je dal župan na glasovanje predlog sklepa: 
 

Občinski svet Občine Šempeter-Vrtojba sprejme Odlok o zaključnem računu Občine 
Šempeter-Vrtojba za leto 2019, vključno s pripadajočimi prilogami. 

Glasovanje svetnic in svetnikov: 
PRISOTNI 11 

ZA 10 
PROTI 0 

Sklep je bil sprejet. 
 
 

11. točka: POROČILO O REALIZACIJI NAČRTA RAVNANJA S STVARNIM 
PREMOŽENJEM ZA LETO 2019 

 
Člani občinskega sveta so gradivo prejeli s sklicem seje. 
 
Uvodno obrazložitev je podala Regina Dragoljević, strokovna delavka (v gradivu). 
 
Te točke ni obravnavalo nobeno stalno delovno telo. 
 
Razprave ni bilo, zato je dal župan na glasovanje predlog sklepa: 
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Občinski svet Občine Šempeter-Vrtojba sprejme poročilo o realizaciji načrta ravnanja s 
stvarnim premoženjem Občine Šempeter-Vrtojba za leto 2019. 

Glasovanje svetnic in svetnikov: 
PRISOTNI 11 

ZA 11 
PROTI 0 

Sklep je bil sprejet. 
 
 
 

12. točka: Imenovanje člana Nadzornega odbora Občine Šempeter-Vrtojba do izteka 
mandata aktualnemu NO 

 
Člani občinskega sveta so gradivo prejeli po zasedanju komisije za mandatna vprašanja, 
volitve in imenovanja dne 20. 5. 2020. 
 
Obrazložitev je podala članica Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, 
Klavdija Bizjak. Na zasedanju Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja so 
sprejeli zgolj ugotovitveni sklep o odstopu člana, saj na poziv za imenovanje novega člana 
komisija ni prejela predloga.  
 
Razprave ni bilo, zato je dal župan na glasovanje predlog sklepa: 
 

U G O T O V I T V E N I   S K L E P  
1.  

Občinski svet Občine Šempeter-Vrtojba na predlog komisije za mandatna vprašanja, volitve 
in imenovanja ugotavlja, da nepreklicno odstopa s funkcije člana Nadzornega odbora:  
- BORUT  ŠINIGOJ Na Lokvi 18, Vrtojba, 5290 Šempeter pri Gorici  

Glasovanje svetnic in svetnikov: 
PRISOTNI 11 

ZA 11 
PROTI 0 

Sklep je bil sprejet. 
 
 
 

13. točka: Imenovanje predstavnika Občine Šempeter - Vrtojba v Svetu zavoda 
Glasbena šola Nova Gorica 

 
Obrazložitev je podala članica Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, 
Klavdija Bizjak. Na zasedanju Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja tudi 
na ponovljeni poziv komisija ni prejela predloga. 
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Župan je odprl razpravo, h kateri se ni prijavil nihče. Zato je župan ob 19:17 zaključil sejo 
občinskega sveta. 
 
Zapisala: Valentina Bratuš 
 
Številka:: ___________________ 
Šempeter pri Gorici,  ________________        

mag. Milan Turk  
župan



Sprejeti akti 16. redne seje 
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Odgovori na pobude in vprašanja iz prejšnje seje: 
Točke pobude in vprašanja na prejšnji seji občinskega sveta ni bilo. 

 
Objavljeno v UL RS 

Sklep o soglasju k ceni storitve pomoči družini na domu  
UL št. 81, 1. 6. 2020 / Šempeter-Vrtojba  

Zaključni račun proračuna Občine Šempeter - Vrtojba za leto 2019  
UL št. 81, 1. 6. 2020 / Šempeter-Vrtojba  
 
Sprejeti akti: 
- Zapisnik 14. redne seje občinskega sveta, ki je bila dne 13. februarja 2020  
- Zapisnik 1. izredne seje občinskega sveta, ki je bila dne 27. 2. 2020  
- Zapisnika 15. dopisne seje, ki je potekala od 24. 4. 2020 do 30. 4. 2020 do 12. ure  
 

 
 

https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-1227/sklep-o-soglasju-k-ceni-storitve-pomoci-druzini-na-domu?h=
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-1226/zakljucni-racun-proracuna-obcine-sempeter---vrtojba-za-leto-2019?h=
http://www.sempeter-vrtojba.si/scripts/download.php?file=/data/Obcinski_svet_2018_2022/2020/16_SEJA_21_5_2020/sprejeto/1.A_tocka_Zapisnik_14._redne_seje_obcinskega_sveta_Os_V_z_dne_13._2._2020.pdf
http://www.sempeter-vrtojba.si/scripts/download.php?file=/data/Obcinski_svet_2018_2022/2020/16_SEJA_21_5_2020/sprejeto/1.B_Zapisnik_1._izredne_seje_obcinskega_sveta_Os_V_z_dne_27._2._2020.pdf
http://www.sempeter-vrtojba.si/scripts/download.php?file=/data/Obcinski_svet_2018_2022/2020/16_SEJA_21_5_2020/sprejeto/1.C_Zapisnik_dopisne_seje_obcinskega_sveta_Os_V_od_24.4.2020_do_30.4.2020.pdf


Sprejeti akti 16. redne seje 
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  Lokalni program za kulturo 2020 – 2024 v Občini Šempeter-Vrtojba št.: 610-1/2020-2 

http://www.sempeter-vrtojba.si/scripts/download.php?file=/data/Obcinski_svet_2018_2022/2020/16_SEJA_21_5_2020/sprejeto/8._tocka_Lokalni_program_za_kulturo_v_Os_V_2020_2024.pdf
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Občinski svet Občine Šempeter-Vrtojba sprejme Odlok o zaključnem računu Občine 

Šempeter-Vrtojba za leto 2019, vključno s pripadajočimi prilogami. Št.: 410-23/2020-1 

- Odlok o zaključnem računu Občine Šempeter-Vrtojba za leto 2019 št.: 410-23/2020-2 

- splošni del 

- posebni del 

- NRP 2019-2023 

- obrazložitve 
 
Zaključni račun proračuna Občine Šempeter - Vrtojba za leto 2019  
UL št. 81, 1. 6. 2020 / Šempeter-Vrtojba  
 

http://www.sempeter-vrtojba.si/scripts/download.php?file=/data/Obcinski_svet_2018_2022/2020/16_SEJA_21_5_2020/sprejeto/10._tocka_SKLEP_Odlok_o_zakljucnem_racunu_proracuna_2019.pdf
http://www.sempeter-vrtojba.si/scripts/download.php?file=/data/Obcinski_svet_2018_2022/2020/16_SEJA_21_5_2020/sprejeto/10._tocka_SKLEP_Odlok_o_zakljucnem_racunu_proracuna_2019.pdf
http://www.sempeter-vrtojba.si/scripts/download.php?file=/data/Obcinski_svet_2018_2022/2020/16_SEJA_21_5_2020/sprejeto/10._tocka_A_Odlok_o_zakljucnem_racunu_proracuna_2019.pdf
http://www.sempeter-vrtojba.si/scripts/download.php?file=/data/Obcinski_svet_2018_2022/2020/16_SEJA_21_5_2020/gradivo/GRADIVO_2DEL/10._tocka_B_SPLOsNI_DEL_4mestni.pdf
http://www.sempeter-vrtojba.si/scripts/download.php?file=/data/Obcinski_svet_2018_2022/2020/16_SEJA_21_5_2020/gradivo/GRADIVO_2DEL/10._tocka_C_POSEBNI_DEL_4mestni.pdf
http://www.sempeter-vrtojba.si/scripts/download.php?file=/data/Obcinski_svet_2018_2022/2020/16_SEJA_21_5_2020/gradivo/GRADIVO_2DEL/10._tocka_D_NRP_2019.pdf
http://www.sempeter-vrtojba.si/scripts/download.php?file=/data/Obcinski_svet_2018_2022/2020/16_SEJA_21_5_2020/gradivo/GRADIVO_2DEL/10._tocka_E_obrazlozitev_ZAKLJUcNI_RAcUN_2019.pdf
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-1226/zakljucni-racun-proracuna-obcine-sempeter---vrtojba-za-leto-2019?h=
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