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ZAPISNIK
19. redne seje Občinskega sveta Občine Šempeter-Vrtojba,
ki je bila v četrtek, 17. 9. 2020 ob 16.30 v veliki dvorani v 1. nadstropju Občine ŠempeterVrtojba
Posnetek 19. 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-2018-2022/2020/19-rednaseja-obcinskega-sveta-17-9-2020/

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. Prisotnih je bilo 12 članov občinskega sveta.
PRISOTNI1 ČLANI OS: Klavdija Bizjak, Aleksander Čerče, Danijel Derman, Monika Gorjan
Zavadlav2, Dejan Koglot, mag. Matej Koglot3, Sara Krošelj, Janja Makovec, Vlasta Mozetič, Ivo
Podbersič, Alenka Poljšak, Stanislav Rijavec, Jože Rupar.
OPRAVIČENI ČLANI OS: Sebastjan Arčon, Tina Gorkič, Anita Manfreda.
DRUGI PRISOTNI: Občinska uprava: mag. Peter Ptičak – tajnik občine, Igor Uršič – višji svetovalec za
gospodarske javne službe, Ksenija Ušaj – za družbene dejavnosti, Lucija Mikuš Vidmar - Računovodja
VII/2-II, Regina Dragoljević - Strokovna sodelavka VII/2-II
− Tadej Luznik, Regijski direktor prodaje – ZAHOD, NOMAGO d.o.o.
− Aleš Markočič, direktor Javnega zavoda za gasilsko in reševalno dejavnost - Gasilska enota Nova
Gorica
− Predstavnik medijev

Župan je odprl razpravo na predlagani dnevni red.
Stanislav Rijavec pove, da se mu ne zdi prav, da se na splošno težje in važne točke obravnava
proti koncu seje, ko so nekateri svetniki lahko že utrujeni. Razume, da so tu zunanji
poročevalci, ki imajo za poročati in se jim mudi. Vendar se manj pomembne točke obravnava
na začetku. Meni, da bi to morali spremeniti. Njemu so točke, ki se tičejo proračuna, bolj
pomembne, kot na primer soglasje, ki ga bodo dali javnem zavodu. Ne vzeti tega za slabo in
čeprav to pomeni, da bodo imeli zamudo, moramo te točke mi/župan drugače organizirati.
Župan odgovori, da bo to za naslednjič malo drugače obrnil. Predvsem pa bo točko: pobude
in vprašanja svetnic in svetnikov, kot je skladno s poslovnikom, umestili na zadnjo točko
dnevnega reda. To se je do sedaj vedno prekršil, da ste imeli najprej vi besedo. A se bomo
potrudili. Navadno je tako, da najprej rešimo zunanje poročevalce zgolj zato, da ne bi čakali
1

Po abecednem vrstnem redu priimka
Monika Gorjan Zavadlav je napovedano zapustila sejo ob 17:20 uri in se je ponovno udeležila ob 18:52 uri
3
mag. Matej Koglot se je seje udeležil ob 17. uri
2
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celo sejo, ne pa z namenom, da bi bili vi utrujeni in bo zato lažje sprejeti. Vseeno predlaga, da
opravi poročevalec javnega zavoda, ker se mu mudi naprej.
Župan je predlagal in dal na glasovanje predlagani dnevni red 19. redne seje.
Dnevni red:
1. Predlog zapisnika 18. redne seje občinskega sveta, ki je bila 18. 6. 2020
2. Soglasje Javnemu zavodu za gasilsko in reševalno dejavnost – Gasilska enota Nova Gorica, za
porabo presežka prihodkov nad odhodki iz leta 2018 in leta 2019
3. Pobude in vprašanja svetnic in svetnikov
4. Poročilo o delu koncesionarja za izvajanje izbirne gospodarske javne službe mestnega prometa
za leto 2019 – informacija
5. Sklep o spremembi priloge A: seznam linij in vozni redi Koncesijske pogodbe o izvajanju izbirne
gospodarske javne službe mestnega prometa z dne 1. 7. 2007
6. Sklep o določitvi nove cene za programe vrtca v Osnovni šoli Ivana Roba Šempeter pri Gorici vrtec za šolsko leto 2020/2021
7. Soglasje zavodu KŠTM Šempeter–Vrtojba k prodaji nadstreška prireditvenega odra
8. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o sofinanciranju letnega programa športa v Občini
Šempeter-Vrtojba
9. Odlok o gospodarskih javnih službah v Občini Šempeter-Vrtojba – prva obravnava
10. Odlok o ustanovitvi Režijskega obrata v Občini Šempeter-Vrtojba – prva obravnava
11. Odlok o načinu izvajanja obvezne občinske gospodarski javne službe zbiranja določenih vrst
komunalnih odpadkov v Občini Šempeter-Vrtojba – prva obravnava
12. Polletna realizacija proračuna Občine Šempeter-Vrtojba za let0 2020
13. Odlok o rebalansu proračuna Občine Šempeter-Vrtojba za leto 2020 št. 2
14. Spremembe in dopolnitve načrta ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Šempeter-Vrtojba za
leto 2020

Glasovanje svetnic in svetnikov:
PRISOTNI
12
ZA
11
PROTI
0
Dnevni red je bil sprejet.

1. točka: PREDLOG ZAPISNIKA 18. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA, ki je bila 18. 6. 2020
Člani občinskega sveta so gradivo prejeli s sklicem seje.
Župan je odprl razpravo predlog zapisnika, ki je ni bilo in je zato predlagal in dal na
glasovanje:
Sprejme se zapisnik 18. redne seje občinskega sveta, ki je bila 18. 6. 2020.
Glasovanje svetnic in svetnikov:
PRISOTNI
12
ZA
12
PROTI
0
Zapisniki 18. redne seje je bil sprejet.
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2. točka:
SOGLASJE JAVNEMU ZAVODU ZA GASILSKO IN REŠEVALNO
DEJAVNOST – GASILSKA ENOTA NOVA GORICA, ZA PORABO PRESEŽKA
PRIHODKOV NAD ODHODKI IZ LETA 2018 IN LETA 2019
Člani občinskega sveta so gradivo prejeli s sklicem seje.
Uvodno obrazložitev je podal Aleš Markočič, direktor Javnega zavoda za gasilsko in
reševalno dejavnost - Gasilska enota Nova Gorica
Gradiva ni obravnavalo nobeno delovno telo, zato je župan odprl razpravo.
Razprave ni bilo, zato je župan predlagal in dal na glasovanje predlog sklepa:
1. Javni zavod za gasilsko in reševalno dejavnost – GASILSKA ENOTA NOVA GORICA,
Sedejeva ulica 9, 5000 Nova Gorica, presežek prihodkov nad odhodki iz leta 2018 in leta
2019, v višini 131.616,00 EUR, uporabi za naslednji namen:
Namen
gasilsko vozilo

Znesek v EUR

sofinanciranje nakupa gasilskega
vozila - avtolestve

131.616,00

SKUPAJ:

131.616,00

Glasovanje svetnic in svetnikov:
PRISOTNI
12
ZA
12
PROTI
0
Sklep je bil sprejet.

3. točka: POBUDE IN VPRAŠANJA SVETNIC IN SVETNIKOV
Člani občinskega sveta so gradivo prejeli s sklicem seje. Župan se opraviči, da je naknadno na
dan seje, podal še dopolnitve.
Pisno pobudo ali vprašanje ni podal nihče.
Ustne pobude in vprašanja so podali sledeči člani občinskega sveta:
Janja Makovec: Zbirni center Lavžnik je postal javno odlagališče smeti in predvsem nevarnih
odpadkov, kot so salonitne plošče, barve, laki itn. Zanima jo, kako se bo občina lotila tega
problema, da ne bo to postalo malo večje odlagališče, kot je v Stari Gori.
Župan odgovori, da če bo vse prav, do konca letošnjega leta tega zbirnega centra ne bo več,
ker ne bo potreben. Občina ima namen urediti nov zbirni center na kamionskem parkirišču, ki
je v naši lasti in ograjeno. Zbirni center znotraj parkirišča bo še dodatno ograjen. Urejen bo na
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način, da ne bo mogoče puščati odpadkov na način, kot so nekateri puščali na Lavžniku, ko ni
bilo tam nikogar – pustijo pred vrati. Verjetno bo treba tisto zemljišče ograditi, ker so ljudje
tam navajeni. Ne bodo v začetku vedeli kam peljati in bodo zato še naprej tam puščali, če ne
bomo ogradili in z nekimi opisnimi tablami sugerirali, kam naj jih peljejo.
Če bo občina izvajala javno službo v režijskem obratu, tako kot predlagamo, bo tudi
zagotovila, da bo nov zbirni center uporabnikom na razpolago. Odprt bo veliko več časa, kot
je sedaj. Tudi iz tega vidika se ne bo mogel dogajati način, ko bodo odpadki raztreseni
naokoli. Poleg tega bo v času, ko bo ta center odprt, tam prisotna oseba, ki bo občanom
lahko svetovala in povedala, kam naj te odpadke odložijo.
Računa na to, da bo vprašanje zbirnega centra, ki ni ustrezno urejen in tudi urnik ni ustrezen
po predpisih, rešeno. Nov občinski načrt na tistem mestu predvideva ureditev javnega
parkirišča za osebna vozila za celotno poslovno cono, kar nameravajo tudi narediti. Nekaj
dokumentacije za to smo že začeli pripravljati, a ne ve v kakšni fazi točno to je.
Jože Rupar še ustno poda našo pobudo, katera je bila predhodno že pisno poslana na
občinsko upravo in tudi ostalim svetnikom. Gre za pobudo, da se uredi še ena izmed
občinskih cest. Je skrajno na naši meji, na parceli št. 2101, ki vodi do Cesta goriške fronte, vodi
do hiše 109. V preteklosti so se prebivalci te ulice že večkrat obrnili na občinsko upravo. Bil je
menda opravljen tudi že ogled, sicer ne v njihovi vednosti skupaj z njimi. Ta cesta je
makadamska in nastajajo problemi, kadar nastajajo deževja, ko so poledice. Cesta je slabo
vzdrževana oziroma jo vzdržujejo izključno prebivalci na tem naslovu, da imajo sploh
prevozno domov.
Glede na to, da se v tem trenutku ureja tudi pločnik v Bazari, optika, če se ne moti. Morda bi
bilo na mestu, da če so že neki stroji na tistem mestu, da se lahko tudi to izkoristi in uredi to
cesto. Čeprav govori o neki začasni ureditvi. V kolikor bi se razmišljalo o neki asfaltaciji, pa
predlagajo, da se zagotovi tudi vsa kabelska kanalizacija.
Župan odgovori, da bomo podali pisni odgovor. Cesto poznamo, ki pelje do te hiše in ni v
celoti v občinski lasti. Del ki je, vzdržuje občina. Je v dobrem stanju in ni asfaltirana, kar ni
edina. Javna pot ni kategorizirana. Uporablja se za javni promet in ni asfaltirana. Bomo
pogledali, koliko imamo še tega in potem bo občinski svet presodil, katero prej. Načeloma se
strinja, da bi morale biti vse ulice maksimalno urejene, da bi vsi občani imeli možnost priti do
vse cevovodov, od vodovoda, kanalizacije, optike, plina.. ampak se tega z nekimi normalnimi
sredstvi preprosto ne da zagotoviti. Potrudili smo se, da ima praktično vsako gospodinjstvo
vodo iz vodovoda, čeprav neke ekonomike na vrh Marka oziroma v tistih hišah proti Stari
Gori ni bilo, a je bila to še investicija, ki se nam je zdela nujna. Medtem ko so ceste lahko tudi
gramozirane, dobro vzdrževane in ni to nekaj najhujšega. Se bomo pa potrudili, da bi vse
ceste čim boljše uredili. Ljudje pa bodo morali svoj del ceste sami vzdrževati. Tudi ni res, da
niso bili doma, ko smo prišli pogledati, ker enkrat so bili, enkrat pa ne. Misli, da gre tam za
200m javne posti, ostalo je v zasebni lasti.
Sara Krošelj pove, da je bila 17. 5. 2020 na spletni strani občine objavljena Anketa o
zadovoljstvu s stanjem v Občini Šempeter-Vrtojba, za potrebe priprave razvojne strategije
Občine Šempeter-Vrtojba. Prav tako je bila anketa objavljena v Glasilu Občine Šempeter-
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Vrtojba. Zanima jo, koliko izpolnjenih anketnih vprašalnikov ste prejeli in če so ponudili
konkretna izhodišča za pripravo razvojne strategije.
Tajnik občine odgovori, da v naslednji fazi bo poslan podpornemu okolju (PTP, RRA, OZS)
podoben vprašalnik kot so ga dobili občani. Ko bo imela izbrana izvajalka te podatke, bomo
začeli z delavnicami, na katerih bodo lahko sodelovali tudi občani in občanke ter občinski
svetniki in svetnice.
Dejan Koglot poda predlog, ki se nanaša na jarek, ki smo ga naredili za zaledne vode na
Čukljah. Zgleda, da je bila tam ob zaključku del pozabljena zaporna rampa, ki ščiti pesek,
šuder in ostalo, da ne gre v ta podhod, kanal in posledično na ono stran in ne maši kanala.
Zato bi bilo za pogledati in urediti. Lahko da greši, ker so to sprojektirali in naredili drugače.
Sedaj vse teče v jarek.
Župan odgovori, da je bil tam v torek in so noter neke deske, ki jih je nekdo postavil in jih ne
bi smel. Zadeva je projektirana tako, da ni nobenega zadrževanja peska, zemlje ali česar koli v
tej strugi. Mora prosto teči, se izliva naprej in voda to izpira. Po potrebi pa bo treba občasno
tudi očistiti. Drugače to ne gre. Če se bo struga zapirala oziroma bo tam zaustavljalo vodo,
lahko pride ob velikih padavinah do poplav, zajezitve. In potem je tak jarek brez veze delati.
Kar so njemu povedali, tam ni bilo predvideno zaustavljanje gramoza, peska ali zemlje. Potem
je bo tudi veliko manj, ko se bo brežina zatravila in ne bo toliko tega padalo v jarek.
Jože Rupar se naveže na to temo in prosi za informacijo o tem, kako bodo ti jarki oziroma to
odvodnjavanje vzdrževano, čiščeno, kako je to planirano. Sam jarek ni niti še dokončan, pa že
v njem raste akacija, ki so visoke že več kot meter. Če se bo prepustilo stanje tako kot je, bo v
par letih zadeva spet zaraščena in nismo naredili tega, čemur je bila namenjena ta investicija.
Župan odgovori, da je ta jarek v lasti države in ga ima v upravljanju Direkcija RS za vode.
Investicijo bomo v kratkem tudi zapisniško predali direkciji. Potem je ona to dolžna
vzdrževati. Bomo tudi pozivali, ko bo potrebno vzdrževanje. Jarek se bo gotovo tudi zaraščal,
ampak veliko manj kot prej, ker je utrjen tudi s skalami in betonom. Ima tudi veliko večjo
prepustnost kot prej. Glede na sredstva, mora izvajalec javne službe upravljanja z državnimi
vodotoki, to tudi izvajati. Na žalost imajo teh sredstev veliko premalo in zato vzdrževanje
dostikrat ni ustrezno. Jih bomo pa pozivali, da bodo to urejali.
Vlasta Mozetič prosi za informacijo o tem, kdo mora skrbeti za avtobusna postajališča, za
nadstreške. Opozori, da je nadstrešek pri pošti zelo zanemarjen, da raste trava.
Župan odgovori, da je to dolžna vzdrževati občina. Opozorjeni so bili tisti, ki to morajo,
ampak očitno niso še imeli časa tega narediti. Jih bomo še enkrat opozorili.
Vlasta Mozetič pove, da so opozorili stanovalci iz okolice Vrtojbenske ulice, da med bloki, ko
so potem zasebne hiše, na koncu, je še ena svetilka javne razsvetljave, ki ne gori.
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Župan odgovori, da bomo tudi to poskrbeli, da bo svetila.
Stanislav Rijavec se naveže še na razvojno strategijo občine. Da dobimo 20-25 anket, je to, na
kar je opozarjal že na prejšnji seji, a smo žal dobili šele danes. Ta kanal zagotovo ni dober za
naše občane in ga je treba drugače narediti. Meni, da bo to treba ponoviti, ali kot vložen list v
občinskem glasilu ali kako drugače. Razmislite. To preko interneta je… še mi včasih ne
pogledamo.
Župan odgovori, da se nismo pravilno razumeli. Ta anketa je bila poslana z glasilom. Anketa je
bila objavljena v glasilu in na internetu. Z glasila so prejeli 15 odgovorov in 5 po internetu.
Lahko damo še kaj drugega, a bo enako. So pa predvidene tudi delavnice za zainteresirano
javnost in bomo to objavili. Tudi vi boste vedeli za to in pošljite tistim, ki so zainteresirani.
Nadaljnje razprave ni bilo, zato je župan zaključil točko.

POROČILO O DELU KONCESIONARJA ZA IZVAJANJE IZBIRNE
GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE MESTNEGA PROMETA ZA LETO 2019 -

4. točka:

informacija
Člani občinskega sveta so gradivo prejeli s sklicem seje.
Uvodno obrazložitev je podal Tadej Laznik, Regijski direktor prodaje – ZAHOD, NOMAGO d.o.o.
(v gradivu).
Matej Koglot se je udeležil seje občinskega sveta ob 17. uri.

Župan je dal besedo predsedniku Odbora za okolje in prostor, svetniku Danijelu Dermanu, ki
je povedal sledeče:
»Odbor za okolje in prostor je obravnaval informacijo o delu koncesionarja NOMAGO za
izvajanje javne službe mestnega prometa za leto 2019, ter posreduje OS v sprejem.«
(vir: Zapisnik 11. seje OOP)
Župan je dal besedo članu Odbora za gospodarski razvoj, svetniku Aleksandru Čerče, ki je
povedal sledeče:
»Odbor za gospodarski razvoj predlaga občinskemu svetu, da sprejme informacijo o delu
koncesionarja za izvajanje gospodarske javne službe mestnega prometa za leto 2019.«
(Vir: zapisnik 10. seje OGR)
Župan je odprl razpravo.
Stanislav Rijavec vpraša, da ker bodo imeli upokojenci brezplačen prevoz, kako bodo oni to
refundirali napram občinski refundaciji, kdo bo to nadzoroval oziroma sploh ločeval? Če se to
sploh da.
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Tadej Laznik odgovori, da je Vlada RS in ministrstvo za infrastrukturo s 1. 7. uvedla nov IJPP
produkt, ki je brezplačna upokojenska vozovnica, ki jo lahko koristimo vsi upokojenci.
Produkt je v sklopu gospodarske javne službe in se krije iz naslova koncesije, ki jo imamo
sklenjeno z državo. Upokojenci imajo to kartico brezplačno. Nadomestila v smislu denarja ni,
ker je to pokrito v osnovi s koncesijsko pogodbo, ki je vezana na število prepeljanih
kilometrov za celotno gospodarsko službo. S tega naslova tudi v mestnem potniškem
prometu, ker je del integriranega javnega potniškega prometa, se lahko ta kartica pokoristi.
Stanislav Rijavec nadalje vpraša, ker ste povedali, da je eno koncesija države, eno pa
koncesija obeh občin, kdo bo potem kril stroške, če upokojenec vstopi na Šempetrskem
placu s to kartico na NOMAGO bus? Ali je to brezplačni prevoz obeh občin po občinski
koncesiji ali je to brezplačni prevoz upokojence? Kdo bo to kontroliral in nadziral?
Tadej Laznik odgovori, da danes, kot je on seznanjen, je mestni promet brezplačen in se ne
pobira nobenega denarja iz tega naslova. Jutri, ko bo občina sprejela neko odločitev, kako se
to poravna, se bomo o tem pogovarjali. V kolikor bo občina tolerirala NOMAGU, da v sklopu
IJJP dovoli brezplačno upokojensko vozovnico, se bomo tega držali. V kolikor bo očina želela
kako drugače, se bomo potem o tem takrat pogovarjali.
Župan pove, da to ni prav res, namreč to ni brezplačno, ker se plača iz občinskih proračunov
MONG in OŠ-V. Verjetno to ni toliko vprašanje za izvajalca teh javnih služb, ampak je bolj za
nas in državo, ki ima svojo koncesijo. Skupaj z MONG bomo poskušali ugotoviti, ali smo
morda upravičeni do kakšne refundacije s strani države. A to je bolj pravno vprašanje, ali bi
bile občine upravičene in na kakšen način do delnih stroškov. A bi morali šteti upokojence ne
ve, domneva pa da ne bo prav lahko na to odgovorit. Dejansko se to plača iz občinskega
proračuna.
Jože Rupar poda pobudo, ki se verjetno nanaša bolj na občino, ko že obravnavamo poročilo
o delu koncesionarja. Pred časom je bila zgrajena nova avtobusna postaja pri bolnišnici, od
novega krožišča proti Podmarku. Nima zagotovljene ne klopce in ne nadstreška. Po
informacijah ljudi, ki stanujejo v bližini, bi to avtobusno postajo večkrat uporabljali, a zato ker
ni opremljena, je ne toliko. Koncesionar bo povedal, ali jo ljudje sploh uporabljajo ali ne.
Verjetno v lepem vremenu in manj v grdem. Vpraša ali ima občina na čez vzdrževanje
avtobusnih postaj?
Drugo vprašanje oz. pobuda se nanaša na avtobusno postajo v centru Šempetra v smeri proti
Vrtojbi in smo o tej temi že večkrat govorili. Avtobusna postaja nima zagotovljenega
nobenega nadstreška. Potniki se zato v primeru slabega vremena, kar nas sedaj čaka,
zatečejo pod nadstreške oziroma podvoze privatnih hiš. Morda bi bilo tudi tu smiselno
razmisliti o izboljšavi te avtobusne postaje. Morda bi bilo tudi smiselno razmišljati, da se ta
avtobusna postaja premakne nasproti te avtobusne postaje, ki gre proti Novi Gorici. Da se ta
center, ker ve da bo problem s stavbami, ki niso občinske, kako zagotoviti primerno
avtobusno postajo – morda je lahko tudi ta en izmed predlogov.

Gradivo za 20. redno sejo občinskega sveta OŠ-V, ki bo 5. 11. 2020

Stran 8 od 41

Doda še pobudo že podano na odboru za gospodarstvo, o vzpostavitvi dodatne linije v vsaj
teh najbolj obremenjenih terminih, o možnosti prevoza potnikov iz naselja Laze Pod Laze v
Vrtojbi. Dobili smo že odgovor, da je to mišljeno v novi koncesiji, a tudi ne vemo kdaj bo ta
nova koncesija.
Župan odgovori glede avtobusne postaje pri novem krožišču pri bolnišnici, da je bila samo
premaknjena in je že prej obstajala. Dejstvo je, da jo uporablja relativno malo ljudi. Bližnja je
za prebivalce iz ul. Mlin ali pa ul. Franca Kramarja in mogoče del Goriške ceste. Za vse druge je
enako, če gredo na postajo v centru Šempetra. Lahko bi razmislili tudi o postavljanju tam
takega nadstreška ali kakšne klopce, ki bi vsekakor lahko bila. So pa v bližini. Bomo pogledali.
Morda bi se dalo kaj narediti.
V centru v smeri proti Vrtojbi, se spomni da so o tem bile razprave že pred leti, a se nikoli ni
našlo neke pametne rešitve. Bomo lahko poskušali s projektantom poiskati kakšno boljšo
rešitev, ki bi omogočala postavitev nadstreška.
Kar se pa tiče dodatnih linij, je najboljše da pove predstavnik koncesionarja, zakaj tega nismo
mogli doseči. Ni šlo samo zaradi tega, da je taka obstoječa koncesijska pogodba, ampak
zaradi vozil, ki vozijo na teh linijah in zaradi ožin, ki so na ulici Čuklje.
Tadej Laznik odgovori, da so to že obravnavali na odborih. Ni na naši strani, da tega ne bi
želeči. Žal danes v okviru obstoječega voznega parka povečevanje frekvence, ki bi
povezovala tudi naselje Pol Laze je praktično v okviru teh štirih vozil, ki so 2 velika in srednje
majhna, nemogoče. Mi smo že danes tisto, kar se je dalo, koncepirali skozi vozni red.
Pokrivamo, a je ne moremo zagotavljati z vsemi štirimi vozili. Zadrega pri tej stvari je tudi ta,
da nam časovna komponenta voznega reda ne bi omogočala v tem trenutku tega izvajati, ker
to pomeni drastično spremembo, vseh voznih redov, ki so koncepirani tako za vašo občino,
kot za MONG, kar pomeni da je treba zadeve lotiti sistematsko in celovito. V obdobju, ko smo
imeli konkurenčni dialog in smo se pogovarjali, je bilo odprto tudi to, da se za mestni promet
prevetrijo nove rešitve. Konceptirali smo nov koncept, a je to žal ostalo na točki samo
dogovarjanja, ker MONG ni izpeljala naprej tega razpisa. Vsekakor mi se zavedamo, da je to
nujno potrebno. V okviru obstoječe koncesijske pogodbe smo tudi že letos pristopili k temu
in izvedli določene spremembe. To bo tudi predlog sklepa. Ampak kot je že povedano, to je
kar se da danes narediti.
Stanislav Rijavec pove, da je mislil, da bo z novim županom v MONG ta koncesija kaj prej
stekla, da se podpiše. A od kar je on tu svetnik, 6 let, se pogovarjamo ene in iste zgodbe.
Hodili smo po delavnicah. Kot je koncesionar povedal, kaj vse bomo naredili v Vrtojbi,
Šempetru, avtobuse itn, a od vsega tega ni nič in on je glede tega malo razočaran. Upa, da bo
to oživelo v eno pametno stvar. Če se spomnite, smo se takrat pogovarjali… Zato sprašuje,
ali se je naredila kakšna analiza o tiste tednu, ko je vozil električni bus med Gorico in
Šempetrom. Ali se to izplača ali ne? Takrat, ko smo predelovali novo koncesionarno
pogodbo, je bilo rečeno, da naj noter uporabimo tudi neke alternativne vire. Takrat smo se
vsi malo čudno gledali, a sedaj je to že sedanjost. Čar gre naprej. Vozila tudi napredujejo in
verjetno tudi manj trošijo. Elektrika naredi svoje. Koncesionarja prosi, če je bila narejena
kakšna analiza, sicer je pa tudi v redu.
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Tadej Laznik odgovori, da mi se nismo spuščali v analize, ampak v primerjavo stroškov
rentabilnosti samih vozil. Dejstvo še danes je, da elektrika »ja«, ampak če je koncendent
pripravljen plačati krat dva vozilo, jih lahko pripeljemo v roku enega leta, kot je dobavni rok.
Nomago kot tak je že poskušal zadevo testirati na terenu, ne le z majhnimi vozili, ampak tudi
z velikimi. V zvezi s tem smo imeli v začetku julija testno vožnjo z novim Marcedes električnim
vozilom, ki bi bil primeren tudi za mestni promet, ampak to stroškovno pomeni krat dva. Tu
se ne moremo slepiti, da je do 20-30% dražje, ker še vedno ni. Se pa zna to na dolgi rok
pokazati kot neka alternativa, ki bo cenovno sprejemljiva v roku dveh, treh, štirih let – prej
ne. Imamo električno vozilo na testu v BTC. Vozi normalno. Pokrivamo mestni promet znotraj
BTC.
Električno vozilo bomo verjetno, na pobudo župana Občine Postojna, plasirali v roku leta do
leta in pol v mestni promet v Postojni, vedno z zavedanjem, da to stroškovno pomeni cena
krat dva. Če je to občina pripravljena plačati, ker je žal nabavna amortizacijska vrednost vozila
toliko visoka, potem to lahko tudi mi izvedeno.
Sicer priporočamo mogoče alternativo zemeljskega plina. Zadrega je, ker tu ni CNG
polnilnice. To bomo testirali sedaj testno v Sežani.
Tretja varianta je samo še klasični Euro60 d-motor, ki je sedaj toliko izpopolnjen in tudi
stroškovno bistveno bolj učinkovit, kot tej stari, kjer bi se tudi določeni prihranki pokazali pri
samo eksploataciji vozila.
Stanislav Rijavec nadaljuje, da se pravi da vi ocenjujete, da je električni avtobus v dobi
eksploatacije naše koncesijske pogodbe deset let, je cena električnega vozila krat dva.
Tadej Laznik odgovori, da takrat je bila krat tri. Od leta 2015 se je začelo govoriti o električnih
vozilih.
Stanislav Rijavec preveri, da je v 10 letih to električno vozilo še enkrat dražje kot dizelsko.
Tadej Laznik odgovori, da danes so take cene na trgu.
Župan še doda glede razpisa, čeprav so te informacije, ki jih bo danes podal, še neuradne in
se do konca lahko še vse spremeni. Približno 2/3 koncesije je tiste, ki odpade na MONG in 1/3
na našo občino, tako po številu prevoženih kilometrov, kot po številu potnikov, ki uporabljajo
ta promet in tudi finančno je na koncu približno taka razdelitev. Zato smo MONG pooblastili,
da tudi v našem imenu izpelje razpis. Mislim da so se oni že odločili, da ga ne bodo dokončali.
Imajo pa namen sestaviti še nekoliko širši razpis, tako kaže in nima nekih uradnih informacij,
ampak je prepričan, da bo to še nekaj časa trajalo. Tako da kako bo v tem času funkcionirala
javna služba ne ve, a upa da se ne bodo avtobusi preveč kvarili, da bomo lahko podaljševali
koncesijsko pogodbo. Ker razpis bi morali narediti, koncesionar pa tudi če nima pogodbe ne
ve, kakšne avtobuse naj kupi, ker jih mora amortizirati.
Stanislav Rijavec postavi še eno vprašanje: a ti, ki so bili v začetku v prvi koncesijski pogodbi,
so še vedno v uporabi med občinama? Ali dajete vi nove, ker tako kot ste prej povedal
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pomeni, da mora občina kupiti električno vozilo in ga potem 7 let vi upravljate? Ta vozila, ki so
sedaj, so že amortizirana ali niso?
Monika Gorjan Zavadlav je zapustila sejo ob 17:20 uri.

Tadej Laznik odgovori, da vozila niso enaka, kot so bila na začetku, ker ne more zdržati toliko
časa vozilo v mestnem prometu. Ostalo je samo eno iz prvega, to je najstarejše, ki ima 1.8
milijonov kilometrov. Vse ostale 3 smo zamenjali in bodo vsaj še za naslednje leto do leto in
pol. Mi smo pred dvemi leti kupili rabljen avtobus za mestni promet, letnik 2010 iz Avstrije, ki
je čudovito ohranjen in funkcionira normalno. S tem namenom smo ga dali v vozni park.
Poleg 4 vozil imamo tudi stalno rezervo mestni avtobus Otokar, ki tudi redno vozi v mestnem
prometu prav iz razloga, ker si ne smemo dopustiti, da ko so vozila na servisiranju, da ne bi
bila kakšna linija nepokrita.
Kar ste prej omenjali, da bi občina kupila vozilo itn… mi imamo sedaj tako sklenjeno
pogodbo, da mi kupimo, amortiziramo in izvajamo. V kolikor bi se pa občina odločila za dati v
upravljanje mestni promet, kot je to naredila Celjska občina, bo potem nakup na vaši strani, z
zavedanjem da je tudi riziko amortizacije.
Stanislav Rijavec se opraviči, da se je narobe izrazil
Župan pove, da je vozila kupil koncesionar in tudi za ta razpis, ki je še v teku, predvideva
enako. Sedaj pa kako bo za naprej, ne ve. Je pa zanimivo slišati, da je mogoče tudi drugače
narediti. Da se nekatere druge občine, ki imajo marsikatero javno službo zgledno urejeno,
odločijo tudi za tak način, da same investirajo in same sprejemajo tveganja. Kar pa verjetno
pomeni, da je izvajanje take javne službe nekoliko ceneje, ker se sicer tega ne bi šli.
Podžupan Ivo Podbersič se zahvali, da so dobili to dodatno linijo iz Vrtojbe. Prosil je, da bi
dodali še kaj linij, predvsem eno zjutraj in eno popoldne. Predvsem da bi te linije šle ob
vračanju iz Vrtojbe skozi Pod Laze. Res je, da so eni avtobusi preveliki, a je v času korone in
po njej opazil, da so vozili manjši in še tisti ¾ prazni. Zato predlaga, da se take avtobuse
koristi. Verjetno bi bilo treba narediti, da bi tak avtobus vozil smo po naši občini, a je to
predmet nove pogodbe in vsega. Če ne bo šlo v doglednem lasu, pa predlaga da mi gremo
ssvojo pot in z enim takim manjšim avtobusom zaokrožimo našo občino, to zgledano
pokrivamo in ostalo bomo »štukali«, tako kot bomo. . . To je njegov predlog.
Župan glede zadnjega komentira, da če se bodo te stvari pretirano vlekle in ne bo nekih
časovnih izgledov, bomo predlagali za eno izmed naslednjih sej, lahko tudi čez več časa, da se
o tem opravi razprava, kaj pravzaprav mi potrebujemo in kaj si želimo. Ali smo zadovoljni s
tem kar imamo ali čakamo na kaj boljše? Ali pa sami organizirmo? Moramo se pa zavedati, da
so nekatere stvari, ki jim ne moremo ubežati. Ključno je prepeljati potnike, ki drugače sami ne
morejo priti do Nove Gorice, kar so predvsem srednješolci, morda še kakšen mlajši, ki gre npr
v glasbeno šolo ali na kakšno športno dejavnost. In pa ranljive skupine, ki so brez
avtomobilov ali pa iz kakšnih drugih razlogov. Zelo malo je tistih, ki imajo druge možnosti, pa
uporabljajo javni promet, kar bi pa spet bilo lepo, da bi popravili. To se da pa popraviti samo s
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tem, da je frekvenca za neke sprejemljive stroške dovolj visoka, da potem človek preveč ne
čaka na avtobus. A to je za naslednjič, ker nismo pripravljeni za to razpravo.
Stanislav Rijavec pove, da se je ta teden začel teden mobilnosti.
Nadaljnje razprave ni bilo, zato župan predlaga in da na glasovanje predlog sklepa:
Občinski svet Občine Šempeter-Vrtojba sprejme Občinski svet Občine Šempeter-Vrtojba
sprejme informacijo o delu za leto 2019, koncesionarja za izvajanje izbirne gospodarske
javne službe mestnega prometa v Občini Šempeter-Vrtojba, NOMAGO d.o.o.
Glasovanje svetnic in svetnikov:
PRISOTNI
12
ZA
12
PROTI
0
Sklep je bil sprejet.

5. točka: SKLEP O SPREMEMBI PRILOGE A: SEZNAM LINIJ IN VOZNI REDI
KONCESIJSKE POGODBE O IZVAJANJU IZBIRNE GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE
MESTNEGA PROMETA Z DNE 1. 7. 2007
Člani občinskega sveta so gradivo prejeli s sklicem seje.
Uvodno obrazložitev je podal tajnik občine, mag. Peter Pričak (v gradivu).
Župan je dal besedo predsedniku Odbora za okolje in prostor, svetniku Danijelu Dermanu, ki
je povedal sledeče:
»Sklep: OOP je obravnaval spremembo voznega reda po prilogi A ter predlaga OS da ga sprejme.
Sklep je bil soglasno sprejet.«
(vir: Zapisnik 15. seje OOP)
Župan je dal besedo članu Odbora za gospodarski razvoj, svetniku Aleksandru Čerče, ki je
povedal sledeče:
» Sklep: Občinskemu svetu predlagamo, da potrdi spremembo voznega reda koncesijske
pogodbe o izvajanju gospodarske javne službe mestnega prometa z dne 1.7.2007.
Glasovali so 4 člani za, proti 1 član odbora.«
(Vir: zapisnik 10. seje OGR)
Župan je odprl razpravo.
Razprave ni bilo, zato je župan predlagal in dal na glasovanje predlog sklepa:
1. Občinski svet Občine Šempeter–Vrtojba sprejme spremembe seznama linij in voznih
redov, ki so priloga A koncesijske pogodbe.
2. Spremembe iz prejšnje točke veljajo od 1. 10. 2020 dalje
Glasovanje svetnic in svetnikov:
PRISOTNI
12
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ZA
12
PROTI
0
Sklep je bil sprejet.

6. točka: SKLEP O DOLOČITVI NOVE CENE 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.
Uvodno obrazložitev je podala Ksenija Ušaj – višja svetovalka za družbene dejavnosti (v
gradivu).
Župan je dal besedo članici Odbora za družbene dejavnosti – šolstvo, predšolsko varstvo,
kultura in šport, Sari Krošelj, ki je podala sledeče:
V okviru svoje 12. seje je odbor obravnaval predstavljeni sklep in ga soglasno sprejel, zato
predlaga občinskemu svetu, da ga sprejme.
Župan je odprl razpravo.
Stanislav Rijavec vpraša, če je za to minimalno povišanje razlog večjega števila zaposlenih ali
je to zaradi vseh teh kolektivnih pogodb in pravilnikov, ki morajo povečevati plače?
Ksenija Ušaj odgovori, da se število zaposlenih ni nič več povečalo. Dejansko je bilo tudi v
preteklem letu enako število oddelkov. Gre pa na račun zakonskih povečanj plač in zaradi
tega, ker če so prišli v nek višji razred, zaradi napredovanj.
Dejan Koglot vpraša o dnevnem programu 3 do 6 let in 3 do 4 leta. Kakšna je razlika?
V specifikaciji stroškov je poraba vode skoraj toliko kot plina. 16.000 voda, 17.000 plin. Je to
kakšna napaka?
Ksenija Ušaj odgovori, da je to samo enoletno. So homogene skupine. Tam pa je malo več, so
malo manjši in malo večji skupaj.
Poraba vode je bila v letu 2018 oziroma 2019. So prekontrolirani vsi računi. Od takrat naprej
smo mi uredili priključke, zato je vkalkulirana nižja poraba v tem letu v ceno. To je kalkulacija
za 2020 po tistem letu.
Župan doda, da so se s spremembo cene omrežnine za vodo, stroški omrežnine šoli zelo
povečali, ker je imela zelo velike priključke in cevi. Na žalost nismo tega na občini opazili
takoj, ampak šele čez čas. Šola lahko bi. Smo pa ukrepali zelo hitro in uredili požarni elaborat
in vse kar je potrebno v zvezi s požarom, tako da smo lahko zmanjšali priključke in s tem tudi
stroške. Manjše se praktično ne da, razen da pazijo, da ne zlivajo vode po nepotrebnem.
Nadaljnje razprave ni bilo, zato je župan predlagal in dal na glasovanje predlog sklepa:
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SKLEP
O DOLOČITVI CENE ZA PROGRAME VRTCA ZA ŠOLSKO LETO 2020/2021
1.
Cene programov vrtca v Osnovni šoli Ivana Roba Šempeter pri Gorici od 1. septembra 2020
dalje znašajo:
Program

2020/2021

cena

1. starostno obdobje celodnevni - 1 do 3 leta

473,96 EUR

1. starostno obdobje poldnevni s kosilom - 1 do 3 leta

343,65 EUR

2. starostno obdobje celodnevni - 3 do 6 let

311,07 EUR

2. starostno obdobje poldnevni s kosilom - 3 do 6 let

235,05 EUR

2. starostno obdobje celodnevni - 3 do 4 let

371,08 EUR

2. starostno obdobje poldnevni brez kosila - 3 do 6 let

158,03 EUR

Kombinirani

371,08 EUR

2.
Cena živil za celodnevne in poldnevne programe s kosilom znaša 39,75 EUR na otroka, kar je
1,81 EUR dnevno. Cena živil za poldnevni program brez kosila znaša mesečno 14,96 EUR, kar
je 0,68 EUR dnevno. Za čas, ko je otrok odsoten+ in ne obiskuje vrtca, se cena programa
zniža za stroške neporabljenih živil.
3.
Sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in se uporablja
od 1. septembra 2020 dalje.
Glasovanje svetnic in svetnikov:
PRISOTNI
12
ZA
12
PROTI
0
Sklep je bil sprejet.

7. točka: SOGLASJE ZAVODU KŠTM
NADSTREŠKA PRIREDITVENEGA ODRA

ŠEMPETER–VRTOJBA

K

PRODAJI

Člani občinskega sveta so gradivo prejeli s sklicem seje.
Uvodno obrazložitev je podal Dejan Koglot – direktor KŠTM Šempeter-Vrtojba (v gradivu).
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Župan je dal besedo članici Odbora za družbene dejavnosti – šolstvo, predšolsko varstvo,
kultura in šport, Sari Krošelj, ki je podala sledeče:
Odbor je obravnaval in podaja soglasje zavodu KŠTM za prodajo nadstreška prireditvenega
odra. Glasovali so soglasno ZA.
Župan je odprl razpravo.
Stanislav Rijavec preverja ali KŠTM takega podobnega objekta ne bo več potreboval ali bo
rabil kakšnega večjega in boljšega?
Dejan Koglot odgovori, da strehe ne rabijo. Oder bomo obdržali in ga bomo potrebovali,
verjetno največ v našem športnem centru.
Župan pove, da je problem te strehe predvsem montaža. Tudi če bi kupili novo, ki bi imela vse
certifikate, bi morali imeti usposobljen kader, ki si s tem znal rokovati, da se ne komu kaj
zgodi. To je pa težko zagotavljati s tako malo zaposlenimi, kot jih ima zavod. Mogoče bi lahko
še kdo v režijskem obratu, ampak se je izkazalo, da je to relativno težko organizirati. Za
takšno frekvenco uporabe, je smiselno take zadeve najemati, če jih potrebuje občina ali
zavod. Da bi pa mi to oddajali, bi moral imeti zavod usposobljen kader, da bi lahko tudi
postavljal. Tako da smo skupaj ocenili, da je to smiselno narediti in tudi občina predlaga, da se
soglasje poda.
Nadaljnje razprave ni bilo, zato je župan predlagal in dal na glasovanje predlog sklepa:
Občinski svet Občine Šempeter-Vrtojba daje zavodu KŠTM Šempeter – Vrtojba soglasje k
prodaji nadstreška prireditvenega odra.
Glasovanje svetnic in svetnikov:
PRISOTNI
12
ZA
11
PROTI
0
Sklep je bil sprejet.

8. točka: ODLOK O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O
SOFINANCIRANJU LETNEGA PROGRAMA ŠPORTA V OBČINI ŠEMPETERVRTOJBA
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 besedo članici Odbora za družbene dejavnosti – šolstvo, predšolsko varstvo,
kultura in šport, Sari Krošelj, ki je podala sledeče:
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Odbor je obravnaval predlog odloka in predlaga občinskemu svetu, da ga sprejme. Glasovali
so soglasno ZA.
Župan je odprl razpravo.
Razprave ni bilo, zato je župan predlagal in dal na glasovanje predlog sklepa:
Občinski svet Občine Šempeter-Vrtojba sprejme Odlok o spremembah in dopolnitvah
odloka o sofinanciranju letnega programa športa v Občini Šempeter-Vrtojba.
Glasovanje svetnic in svetnikov:
PRISOTNI
12
ZA
12
PROTI
0
Sklep je bil sprejet.

ODLOK O GOSPODARSKIH JAVNIH SLUŽBAH V OBČINI ŠEMPETERVRTOJBA – prva obravnava

9. točka:

10. ODLOK O USTANOVITVI REŽIJSKEGA OBRATA V OBČINI ŠEMPETER-VRTOJBA –
prva obravnava

11. ODLOK O NAČINU IZVAJANJA OBVEZNE OBČINSKE GOSPODARSKI JAVNE

SLUŽBE ZBIRANJA DOLOČENIH VRST KOMUNALNIH ODPADKOV V OBČINI
ŠEMPETER-VRTOJBA – prva obravnava
Člani občinskega sveta so gradivo prejeli s sklicem seje.
Župan predlaga, da ker sta še v 11. in 12. točki odloka, ki se nanašata na isto problematiko,
predlaga da tajnik predstavi vse tri odloke naenkrat, ker se eno na drugo navezuje oziroma se
eno zaradi drugega to obravnava. Da se tudi potem opravi razprava skupaj, a glasovali bomo
o vsakem odloku posebej.
Uvodno obrazložitev vseh treh odlokov je podal mag. Peter Ptičak – tajnik občine (v gradivu).
Župan je dal besedo predsedniku Odbora za okolje in prostor, svetniku Danijelu Dermanu, ki
je povedal sledeče:
»Sklep: OOP je opravil prvo obravnavo Odlokov o gospodarskih javnih službah, o ustanovitvi
Režijskega obrata in o načinu izvajanja obvezne občinske gospodarske javne službe zbiranja
določenih vrst komunalnih odpadkov v Občini Šempeter-Vrtojba.
Sklep je bil soglasno sprejet«.
(vir: Zapisnik 11. seje OOP)
Župan je dal besedo članu Odbora za gospodarski razvoj, svetniku Aleksandru Čerče, ki je
povedal sledeče:
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» Sklep: Odbor za gospodarski razvoj predlaga občinskemu svetu, da opravi prvo obravnavo
odloka o gospodarskih javnih službah.
Dva člana sta glasovala za, trije pa so vzdržani..«
Sklep: Odbor za gospodarski razvoj predlaga občinskemu svetu, da opravi prvo obravnavo
odloka o ustanovitvi režijskega obrata občine Šempeter Vrtojba.
Dva člana sta glasovala za, trije pa so se vzdržali..«
Sklep: Odbor za gospodarski razvoj predlaga občinskemu svetu, da obravnava odlok o
načinu izvajanja obvezne občinske gospodarske javne službe 1. branje.
Dva člana sta glasovala za, trije pa so se vzdržali..«
(Vir: zapisnik 10. seje OGR)
Župan je odprl razpravo:
Stanislav Rijavec vpraša ali bomo mi znali ali ne ločevati odpadke na sortirnici oziroma na
kosovnih odpadkih, takoj po poteku pogodbe?
Župan odgovori, da izvajanje gospodarske javne službe zbiranja določenih vrst komunalnih
odpadkov ne predvideva, da se odpadke sortira, ampak se mešane komunalne odpadke
odpelje izvajalcu javne službe obdelave in odlaganja. Prav tako tudi druge ločene frakcije, ki
se predhodno skladiščijo in se potem odpeljejo. Lahko se sicer, če se evidentno najde, da nek
odpadek ni v pravi posodi ali kaj takega, se lahko tudi to prestavi. Ampak ni pa predvideno
prebiranje odpadkov in tudi tega načeloma nebi smeli početi. Ločevati odpadke morajo sami
uporabniki, takrat ko jih prepuščajo izvajalcu javne službe, razen mešanih komunalnih
odpadkov, ki so tudi že neka ločena frakcija in se točno ve kaj sme biti v teh odpadkih. Vemo,
da uporabniki nismo dosledni. V naši občini po podatkih izvajalca ločeno zberemo 42% vseh
ločenih frakcij. Slovensko povprečje je 71%. So pa nekatere občine, ki imajo tudi čez 80%.
Glavni problem, razen samega obremenjevanja okolja, je tudi ta, da se mešane komunalne
odpadke, ki vsebujejo tudi druge odpadke, kot so predvsem biološki tip, ki imajo največjo
težo, odpelje na obdelavo. To se tudi najbolj drago plača. Mi smo sicer na razpisu, ki je bil
objavljen za obdelavo in odlaganje mešanih komunalnih odpadkov dobili ponudbe z nižjimi
cenami, kot jih imamo sedaj določene, ampak to še vedno niso tako nizke cene, da so
zanemarljive. So kar visoke cene, zato se splača dejansko ločevati, že samo zaradi tega, da so
stroški nižji in s tem je tudi za uporabnika cena nižja.
Jože Rupar pove, da smo slišali, da nas pesti slabo ločevanje odpadkov in je naš delež zelo
nizek primerjalno po Sloveniji. Po drugi smo pa v samem vrhu po proizvedenih odpadkih na
občana.
Iz predloga, ki ga imamo danes, on ne vidi, da bi se ta kvaliteta zbiranja in ločevanja
odpadkov na način, ki jim je predstavljen, dvignila. Namreč gremo v določene investicije – to
so novi zabojniki, ureditev nekega zbirnega mesta, v zaposlovanje ljudi, kar so stroški. Na
drugi strani pa ni nekega novega koncepta, kako bomo mi to bolje zbirali, obdelovali in
nekako ne prisilili ampak pomagali občanom, da bi vseeno začeli bolje in se nenazadnje tudi
odgovorneje obnašati z večjim ločevanjem. Tega on tu ne vidi. Zato naproša, če se mu lahko
poda več informacij o tem, kako vi vidite to, ker je to velik problem in zna biti v prihodnje še
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večji. Zbiranje od vrat do vrat je 82% ločevanja, kot je župan povedal, mi pa imamo 42%. Res ga
zanima, kako bi to zbiranje odpadkov spravili na višjo raven, kot jo že imajo nekatere druge
občine v Sloveniji.
Malo je tudi skeptičen, ker je bilo omenjeno, da režijski obrat, ki je zadolžen za čiščenje
avtobusnih postaj, tega ni sposoben očistiti v enem letu. Zanima ga, ali bo ustrezno
poskrbljeno, da se to ne bo dogajalo tudi na smeteh.
Župan odgovori, da ne trdi, da mogoče ne bo mogoče na kakšnem robu ekološkega otoka
tudi zrastel kakšen plevel in rastel več kot nekaj mesecev, ker to ni stvar nekih velikih
stroškov ali česa drugega, ampak bolj odnosa tistih, ki so za to zadolženi, da to vidijo in
naredijo in nadzora nad njimi. Tako da to bo gotovo sposoben narediti režijski obrat, ko je
sposoben tudi očistiti to avtobusno postajo, kjer je rastel plevel tudi, ko je to delal
koncesionar.
Glede določenih investicij, ki jih moramo narediti, bi jih morali v vsakem primeru. Urediti
moramo zbirni center in ta, ki je na Lavžiku, ne ustreza predpisom. Vsaka občina, ki ima več
kot 3000 prebivalcev, mora urediti tak zbirni center, razen če se izjemoma dogovori z drugo
občino, kjer ima istega izvajalca. Mi niti ni nujno da vemo, da bomo imeli istega izvajalca… to
je vprašanje.. in tudi vprašanje še česa drugega…
Za tak zbirni center je do nedavnega najemnina, ki je bila vkalkulirana v stroške, bila občutno
višja, kot je potrebna. Urediti ga moramo v vsakem primeru, neglede na kakšen način kako se
bo javna služba izvajala.
Kar se tiče zabojnikov, so lahko tudi isti, če bi bil izbran na javnem razpisu zbiranje odpadkov
s smetarskimi vozili isti izvajalec, kot je sedaj koncesionar, bi te zabojnike prodal občini. Če ne
bo izbran in ne proda občini, pa to ni tako velika investicija, da se ne bi splačala, saj je
zabojnike treba občasno zamenjati, saj je življenjska doba po predpisih 6 let in amortizacija se
za zabojnike obračunava.
Zbiranje odpadkov od vrat do vrat je predpisano z uredbo in se mora izvajati: mešanih
komunalnih odpadkov, bioloških odpadkov in embalaže (plastične, pločevinaste in
sestavljene iz različnih materialov npr tetrapak). To bi pomenilo, da bi moralo vsako
gospodinjstvo oziroma vsak uporabnik imeti ali 3 različne vrečke ali 3 različne posode, ki bi jih
na tisti dan, ko bi se odpadki zbirali, postavili na rob svojih dvorišč ali na pločnika oziroma
modra celo ceste.. Mi imamo danes drugačen standard. Je pa res, da nismo tako pridni pri
ločevanju zaradi tega, ker ni nadzora nad tem kateri uporabnik pusti kateri odpadek kje.
Dogaja se, da gredo tudi biološki v mešane, embalaža v mešane, tudi zeleni odrez in
podobno. O tem bo potrebno ljudi dodatno obvestiti, da jih v najslabšem primeru čaka
preurejanje svojih dvorišč za namen nameščanja treh različnih posod za odpadke, da je to
veliko dražje. Za to se navadno predvideva nižja frekvenca, se pravi manjkrat odvoz
odpadkov, kar pomeni da se uporabniki nabirajo pri uporabniku in če niso ustrezno
skladiščeni, tudi smrdijo. Nobena embalaža ne gre brez da bi jo splaknil v posodo itd. To bo
velik napor. Marsikatera občina je to tudi naredila in izvaja. A kljub vsemu težko rečemo, da je
nivo storitve veliko boljši kot pri nas. Ekološke otoke imamo relativno pogosto posejane po
občini, eno mesto na približno 100 prebivalcev, na katerem se zbirajo vse ločene frakcije, ki bi
se zbirale od vrat do vrat, bodisi v zbiralnicah. Nimamo pa organiziranega ustreznega
zbirnega centra, kamor lahko občani pripeljejo večje količine, bodisi ločenih frakcij, kosovne
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odpadke, elektronsko opremo, izrabljene gume, tudi zeleni vrtni odrez. Tako da je to naš
dodaten nadstandard.
Ocenjujem, da smo z ozaveščanjem občanom, s tem da se zavemo, da če se ne bomo
popravili, zbiranje občutno dražje, ker bomo dobili inšpekcijo, ki nam bo to naložila in bomo
to morali početi. To se je namreč že zgodilo. Sedanji izvajalec že ima tako inšpekcijsko
odločbo, na katero se je sicer pritožil. Kako jo bo izvedel še ni javno, ampak se je pritožil,
čeprav sama pritožba ne zadrži izvršitve. Tudi nadzor bo potreben, saj bomo mi morali
zagotoviti način, da bo vsak uporabnik prepuščal svoje odpadke v točno določenih posodah,
ki bodo sporočene katere so in nobene druge. To bo moral inšpektor nadzirati in ukrepati, če
se tako ne bo dogajalo. Sicer bomo morali izvajanje javne služne organizirati tako, da bo »od
vrat do vrat« razumljeno dobesedno. Možno bi bilo tudi uvajati ključavnice na ekoloških
otokih ali na samih zabojnikih, kar je relativno komplicirano in so relativno veliki stroški
vzdrževanja vsega tega. Bomo poskušali z nekimi najmanjšimi možnimi stroški zagotoviti red
glede prepuščanja odpadkov, da bo vsak prepuščal odpadke na tistem odvzemnem mestu, ki
mu bo določen.
Jože Rupar vpraša glede odgovora župana o zbirnem centru, katerega je potrebno urediti. Ali
naj bi bil narejen na območju mejnega prehoda Vrtojba na kamionskem terminalu? Ali je ta
prostor primeren? Zato ker na eni strani imamo šoferje, ki tudi čez vikend prebivajo na tem
območju in na drugi strani dodajamo kontejnerje za mladino in imajo tam kot edini prostor za
udejstvovanje, v tem trenutku? K temu se bo dodalo še smeti. Ali se je morda razmišljajo o
kakšni nadomestni oziroma drugačni lokaciji? V eni od naslednjih točk se bo obravnavalo
nakup zemljišča pod čistilno napravo. Zakaj ne bi razmišljali, da bi v sklopu te čistilne naprave
modra kje v bližini namenili tak prostor. Če moramo urediti nek odlagali prostor, zakaj tega
ne bi storili na enem območju, ki je že tako degradirano oziroma ni v uporabi. Ve, da občina
tam nima zemljišč, ker so tam privat lastniki. A vseeno vpraša, če se je razmišljalo o neki drugi
lokaciji, ki morda ne bi bila takšna kot je ta. Zavedamo se, da je ta tudi izstopna točka iz
Slovenije in kot taka lahko ponuja veliko drugih možnosti, ki bi se jih lahko uporabilo v
drugačne namene.
Župan meni, da je lokacija primerna. Ne govori, da je idealna, ker take v našem okolju ni, ker
je nikjer ni in nihče ne mara gledati smeti. Ampak količine teh odpadkov pri nas niso tako zelo
velike, da bi bile lahko moteče. Gotovo je bolj primerna kot je lokacija na Lavžniku, ki je
popolnoma neustrezna. Ne trdi, da ne bi bilo mogoče zagotoviti lokacije tudi v bližini čistilne
naprave, čeprav se zgolj omejeno strinja, da gre tam za degradiran prostor. Gre za prostor, ki
se bo prej ali slej pogradil. Predvidena je poslovna cona, ki bo zaživela in kjer bo lahko tudi še
20 ali 30 let trajalo, da bo nekaj takega, kot je danes mejni prehod Vrtojba.
Lokacija bo odmaknjena maksimalno od vsega, kar je na tem mejnem prehodu. Na skrajni
severozahodni strani in tam v bližini ni ničesar, razen parkirišča za tovorna vozila. Vpliva na
okolje iz samega zbirnega centra načeloma ne bi smelo biti. Ne nameravamo tam niti
pretovarjati mešanih komunalnih odpadkov, ampak je predvideno, da se bodo vozili s
smetarskimi vozili neposredno do obdelovalca. In enako tudi biološki. Vse ostalo se bo
predhodno skladiščilo v manjših količinah, na način da jih ne bo niti videt in niti zaznat. Ne bo
to tam razmetano, kot so danes palete ali pa zapuščeni avtomobili. Prostor je po njegovi
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oceni primeren, vsekakor pa bolj, kot je na Lavžniku. V kratkem času je edino tega mogoče
uporabiti.
Zemljišča pri čistilni napravi so trenutno še v lasti družbe Vodovodi in kanalizacija d.d. Tudi ko
jih bomo kupili, ne bodo v celoti v lasti Občine Šempeter-Vrtojba, ampak le v deležu.
Vprašanje tudi, če je primerno prav pred upravno stavbo, kjer je še eno prosto zemljišče,
postaviti tak zbirni center.
Če bi se kdaj odločili, lahko to predstavimo na drugo primerno lokacijo. Ne bo to tako zelo
velika investicija. Z minimalnimi stroški bomo to zgradili, ker so tla že utrjena in imajo vse
predpisane maščobo lovilce in podobne zadeve, da tekočine ne morejo odtekati v vodotoke.
Količine odpadkov pa niso velike.
Danijel Derman pove, da iz leta v leto ugotavljamo, da so odpadki vedno večji problem,
zaradi raznovrstnosti in vedno večjih količin. Če bo občina prevzela te zadeve, glede na
velikost občine, meni da lahko bolj obvladuje te stvari, kot če to obsega velik naseljen
bivanjski prostor. Marsikatero dilemo ima občan, ko se odloča kako ločiti odpadke. Že prej je
bilo govora o tem, da so mešani odpadki problematični in povečujejo stroške predelave
oziroma sortiranja. So pa še drugi raznovrstni materiali, za katere občani ne vedo kako jih
odlagati in jih je vedno več. Gre za razne manj nevarne stvari, številne po raznolikosti in tudi
nevarne snovi, pri katerih se še posebej občan sprašuje kako jih bo odložil. To so razne
kemikalije, barve, elektronski izdelki, baterije itn.
Meni, da bi morala občina poskrbeti tudi za ustrezno informiranje občanov, kar bi veliko
prispevalo k temu, da bi bile te stvari v prihodnosti boljše urejene.
Natančno bo treba tudi preučiti, kako te stvari zbirati na odlagališčih, bodisi na ekoloških
otokih, kot tudi na centralnem zbirnem mestu.
Vsekakor varianta »od vrat do vrat« je lahko simpatična, ampak ustvarja tudi večje probleme
in stroške. Meni, da je vsekakor boljša ta urejenost, kot je sedaj na ekoloških otokih, kjer je
treba narediti večji red, kot je sedaj. In tudi mogoče omogočiti odlaganje še kakšnih novih
odpadkov, ki se jih tam sedaj ne odlaga.
Že ker smo na tem, da bo občina imela večjo skrb za to, predlaga da bi se na tem področju
malo bolj zavzela in stvari uredila skupaj z občani.
Župan odgovori, da se na področju ravnanja z odpadki zadnja leta soočamo s kar veliko
spremenjenimi in urejenimi predpisi, ki se jih moramo vsi držati. Tudi zbiralec odpadkov. Je
precej natančno predpisano katere odpadke se prevzema od vrat do vrat, katere v
zbiralnicah, katere v zbiralnih akcijah in katere v zbirnem centru.
Vloga zbirnega centra je celo pomembna in ni to tak, kot je naš Lavžnik, ker praktično ne
moreš tam ničesar pustiti. Ampak se lahko pripelje v zbirni center kateri koli komunalni
odpadek, to je vse, kar nastaja v gospodinjstvih. Lahko se pelje embalažo, zeleni vrtni odrez,
izrabljene gume, nagrobne sveče, odpadna olja, kar mora biti vse ločeno zbrano in še dosti
drugih stvari. Se pa vsega tega ne sme zbirati na prevzemnih mestih oziroma od vrat do vrat
ali v zbiralnicah. Tam je dovoljeno zbirati samo mešane komunalne odpadke, biološke
odpadke, embalažo plastiko, pločevino in tertrapake, embalažo iz stekla in papir.
Kosovni odpadki se ne zbirajo na prevzemnih mestih. Možnosti si:
- Ali se ga pelje v zbirni center
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Ali se ga odda v zbiralnih akcijah, ki jih je dolžan izvajalec izvesti v vsakem naselju
dvakrat na leto.
- Ali se lahko odločimo tudi za možnost, da se na poziv enkrat na leto odpelje določeno
težo kosovnih odpadkov vsakega gospodinjstva – tudi ta način je lahko sprejemljiv.
Sklene mnenje, da če je urejen zbirni center, ki je relativno precej odprt, katero možnost
imamo, imajo občani iz Vrtojbe in Šempetra (razen najbolj oddaljeni pri Stari Gori in na vrhu
Marka), to oddaljeno največ 2 kilometra. Vsi vemo kje je to. Ali pelješ do prvega ekološkega
otoka ali pa na zbirni center, če je večja količina, ni velike razlike. Če je to urejeno tako, da ti
tam delavec še pomaga to razložit, naložiti, pove kam se da, pa so to lahko barve, baterije,
kemikalije, izrabljene avtomobilske gume (ne kamionske) itn – vse mora zbirni center
prevzeti. Tako da je zbirni center tisto mesto, ki je kar se tega tiče, najbolj pomembno. Mora
imeti urejene posode, kamor se ti odpadki shranjujejo. Če so posode dobro postavljene in
urejene, se vanje niti ne vidi in niti iz njih nič ne skače in ne smrdi. Ker ti odpadki, če se
pravilno z njimi ravna, ne smrdijo. Nimajo nobenih drugih vplivov na okolje. Poskrbljeno mora
biti za požarno varnost. Da so nevarni odpadki tako zaprti, da ne more vsak do njih in da se to
redno prazni. Se pravi vozi naprej na nadaljnje ravnanje in se tega ne more kar komurkoli
oddat, ker so natančno predpisani postopki, kako se z njimi v nadaljevanju ravna in se jih tja
potem oddaja.
Danijel Derman vpraša kaj pa azbestni odpadki oz materiali?
Župan pove, da gradbeni odpadki ne spadajo med komunalne odpadke. Mi bomo predvideli,
da se bodo v zbirnem centru zbirale tudi manjše količine nekaterih gradbenih odpadkov.
Predvsem odpadkov od rušenja, npr. če nekdo »razbije kopalnico«, bomo omogočili da se
tam oddaja te manjše količine proti plačilu, ker to ne sodi v javno službo. Režijski obrat bo
lahko posodil tudi kakšen kontejner, zato da ljudem olajšamo tiste najbolj osnovne stvari. Da
bi pa neko gradbeno podjetje vozilo gradbene odpadke od svojih del, pa to ne gre in tudi ne
bo šlo. Podobno velja za azbest. Potrudili se bomo, da se bo lahko oddajalo v zbirnem centru,
čeprav gradbeni odpadki, ki vsebujejo azbest, ti tudi ne sodijo v javno službo. A zato da malo
olajšamo, bomo tudi za to poskrbeli. Je pa malo težav, ker noče nihče več s tem ravnati.
Plačati je treba. Ko nekdo gradi hišo, si mora to plačati.
Danijel Derman vpraša, a se bo to potem treba zmeniti v zbirnem centru?
Župan odgovori, da se bo zbiralo v zbirnem centru. Če bomo imeli vozilo, bi lahko bilo tudi to,
da če bo kakšen prišel in to naložil, bi stala še vožnja 5 ali 10 EUR. Za to kalkulacijo narediti
nismo še tako daleč. Najprej sploh čakamo kaj bo danes, ker se bo sicer s tem moral kdo
drugi. Če pa bomo danes sprejeli te odloke, potem imamo jutri zelo veliko dela, da to do
novega leta vse organiziramo.
Vlasta Mozetič preveri, ali je mišljen ta zbirni center blizu kontejnerjev, kjer se sedaj nahajajo
mladi glasbeniki? Koliko je ta center oddaljen? Ob nepravem vetru bodo lahko vohali?
Župan odgovori, da je to relativno na drugi strani, na skrajnem severozahodnem delu. Oni so
pa bolj jugovzhodni del. Tega načeloma ne bodo vohali, saj ti odpadki ne smejo smrdeti.
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Upoštevali smo tudi predloge, podane na občinskem svetu glede tega, kot npr. svetnik
Koglot, ki je to predlagal. Smo o tem resno razmislili in nam to tudi zdi smiselno. Pogledali
smo tudi po ostalih občinah, ki so bolj redno kot mi brali te vladne uredbe ter imajo to že več
let urejeno.
Nadaljnje razprave ni bilo. Upoštevajoč, da ni bilo konkretnih pripomb na odloke, župan
predlaga, da se skladno zadnjim odstavkom 76. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine
Šempeter-Vrtojba (UL RS 5/2018) združi prva in druga obravnava predloga odloka. Mi nujno
rabimo te odloke sprejeti, da jih objavimo v UL RS in tako začnejo veljati. Nato lahko začnemo
postopke javnega naročanja in izpeljemo razpise, ker bomo sicer morali javno službo izvajati
interventno in bomo imeli veliko težav, če ne bomo tega imeli. Nimamo več ne vem koliko
časa odlašati. 6 mesecev je zelo kratka doba. Zato ponovi predlog, da se združi obravnavi in
se odloča o sprejemu danes. Vendar gremo po vrsti, saj če prvi odlok ne bo sprejet, o drugih
ne bomo niti glasovali.
Župan je dal na glasovanje predlog sklepa:
Občinski svet Občine Šempeter-Vrtojba sprejme Odlok o gospodarskih javnih službah v
Občini Šempeter-Vrtojba.
Glasovanje svetnic in svetnikov:
PRISOTNI
12
ZA
6
PROTI
0
Sklep je bil sprejet.

Župan je dal na glasovanje predlog sklepa:
Občinski svet Občine Šempeter-Vrtojba sprejme Odlok o ustanovitvi Režijskega obrata
Občine Šempeter-Vrtojba.
Glasovanje svetnic in svetnikov:
PRISOTNI
12
ZA
6
PROTI
0
Sklep je bil sprejet.

Župan je dal na glasovanje predlog sklepa:
Občinski svet Občine Šempeter-Vrtojba sprejme Odlok o načinu izvajanja obvezne občinske
gospodarske javne službe zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov v Občini ŠempeterVrtojba.
Glasovanje svetnic in svetnikov:
PRISOTNI
12
ZA
7
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PROTI
0
Sklep je bil sprejet.

12. POLLETNA REALIZACIJA PRORAČUNA OBČINE ŠEMPETER-VRTOJBA ZA LETO
2020
Člani občinskega sveta so gradivo prejeli s sklicem seje.
Uvodno obrazložitev je podala Lucija Mikuš Vidmar - Računovodja VII/2-II (v gradivu).
Monika Gorjan Zavadlav se je udeležila seje ob 18:52 uri.

Župan je dal besedo predsedniku Odbora za okolje in prostor, svetniku Danijelu Dermanu, ki
je povedal sledeče:
»Sklep: OOP je obravnaval polletno realizacijo proračuna Občine Šempeter-Vrtojba v letu 2020 in
predlaga OS da ga sprejme.
Sklep je bil soglasno sprejet.«
(vir: Zapisnik 15. seje OOP)
Župan je dal besedo članu Odbora za gospodarski razvoj, svetniku Aleksandru Čerče, ki je
povedal sledeče:
» Sklep: Odbor za gospodarski razvoj predlaga občinskemu svetu, da sprejme informacijo o
polletni realizaciji proračuna občine Šempeter Vrtojba V letu 2020.
Trije člani so glasovali za, dva sta se vzdržala.«
(Vir: zapisnik 10. seje OGR)
Župan je odprl razpravo.
Razprave ni bilo, zato je dal župan na glasovanje predlog sklepa:
Občinski svet Občine Šempeter-Vrtojba sprejme informacijo o polletni realizaciji proračuna
Občine Šempeter-Vrtojba v letu 2020.
Glasovanje svetnic in svetnikov:
PRISOTNI
13
ZA
7
PROTI
5
Sklep je bil sprejet.

13. ODLOK O REBALANSU PRORAČUNA OBČINE ŠEMPETER-VRTOJBA ZA LETO
2020 ŠT. 2
Člani občinskega sveta so gradivo prejeli s sklicem seje.
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Uvodno obrazložitev je podala Lucija Mikuš Vidmar - Računovodja VII/2-II (v gradivu).
Župan je dal besedo predsedniku Odbora za okolje in prostor, svetniku Danijelu Dermanu, ki
je povedal sledeče:
»Sklep: OOP je obravnaval rebalans proračuna št. 2 za leto 2020 in predlaga OS v sprejem.
Sklep je bil soglasno sprejet.«
(vir: Zapisnik 15. seje OOP)
Župan je dal besedo članu Odbora za gospodarski razvoj, svetniku Aleksandru Čerče, ki je
povedal sledeče:
» Sklep: Odbor za gospodarski razvoj predlaga občinskemu svetu, da sprejme odlog o
rebalansu proračuna št.2 občine Šempeter Vrtojba vključno z pripadajočimi prilogami.
Dva člana sta glasovala za, dva sta se vzdržala, eden pa je glasoval proti.«
(vir: zapisnik 10. seje OGR)
Župan je odprl razpravo.
Vlasta Mozetič pove, da jo zanima ureditev Vrtojbenske ulice. Tam so sredstva bila prenesena
in namenjen plačilu dek, ki so bila opravljena na objektu podboj pod železnico v Šempetru.
Začudena je, ker smo za Vrtojbensko ulico že kdaj ugotovili, da je potrebna preplastitve in ne
razume kako gredo ta sredstva lahko drugam.
Župan odgovori, da smo glede podboja ta dela končno plačali. V teh dneh še 10% zadržanih
sredstev, ker je izvajalec dostavil še vse potrebne garancije, ki jih je bil dolžan dati. Ta dela so
sedaj končana. Nadaljevanje Vrtojbenske ulice od železniškega prehoda do Pošte nas še čaka.
Pregledali smo projektno dokumentacijo in ugotovili, da izhaja iz veliko let nazaj in ni
ustrezna, ker predvideva dela brez da bi vedela, kakšne so bile cevi noter. Naročiti smo
morali spremenjeno projektno dokumentacijo, ki smo jo prejeli v teh dneh. Kdaj bo prišlo na
vrsto, bo to vaša odločitev. Ne gre le za preplastitev, ampak za ureditev komplet kanalizacije,
kar je največji strošek, zamenjavo vodovoda in potem ureditev javne razsvetljave in
preplastitev.
Proračun za leto 2021 in 2022 bo prinesel precej investicij v komunalno infrastrukturo, ki so se
pokazale kot potrebne. Takrat se bomo odločili, katera bo prej.
Na Vrtojbenski ulici kanalizacija obratuje, na nekateri drugih se pa izliva v Vrtojbico ali pa niti
ne obratuje. Nepreplaščene so tudi npr. Cesta goriške fronte do Vozil je tudi v slabem stanju
in imamo takih ulic še nekaj. Imamo tudi nekaj neasfaltiranih ulic. Denarja ni neomejeno in bo
zato treba določiti prioritete.
Vlasta Mozetič doda, da upa, da bodo prebivalci Vrtojbenske to razumeli, ker to je bilo v
proračunu že kar nekaj časa nazaj.
Župan odgovori, da če se spomnite, smo si želeli vsi, da bi Vrtojbensko ulica v tem delu
preplastili že davno in so bila zato tudi predvidena sredstva, ki so bila precej nižja. Potem se
je izkazalo, da je potrebno prenoviti kanalizacijo in to najprej mimo Mahle do Spara, ker je
bilo pred železnico treba priključiti tudi kanal, ki teče iz ulice Nikole tesle.
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Eno je načrtovati investicije po tem, kar se komu zdi, a žal sredstev ni dovolj. Ko se lotimo
posamezne ulice, se vedno izkaže, da je tudi treba noter zamenjati infrastrukturo. Zavedate
se pa, da ni smiselno letos zamenjati asfalt in drugo leto kanalizacijo.
Vlasta Mozetič se strinja, a kaj ko ne vemo kje nas čaka, v prenesenem pomenu »bomba«.
Dejstvo pa je za tamkajšnje prebivalce, da ulica ni urejena. In to je ena glavnih ulic.
Župan odgovori, da je marsikatera še slabše, a ne bo pa trdil, da je urejena. Tudi Cesta goriške
fronte ena od glavnih, pa je še bolj zanemarjena, a ima mogoče malo manj prometa. Nimamo
vsega še idealno končanega. Imamo še eno večje območje v Bazari, ki je brez kanalizacije. To
ne bo sedaj naslednje leto, verjetno tudi ne v dveh letih, ker preprosto ne bomo uspeli vsega
popraviti, čeprav bomo naročili projektiranje in poskušali pridobiti za to še katera druga
sredstva. Dejansko bi rabili seznam vseh teh investicij. To bi moral zbrati en projektant in
sestaviti skupaj. To ne bi stalo malo, ker je tega dela veliko. Potem bi morali pogledati, koliko
imamo na leto denarja. Narediti vrstni red in eno za drugo delati.
Vlasta Mozetič odgovori, da saj je bilo v proračunu.
Župan odgovori, da to so bila sredstva za asfalt. Sedaj ga ne bo zamenjal in potem čez 3 leta
popravljal kanalizacijo.
Vlasta Mozetič vpraša v zvezi s postavko, ki se je znižala, za Center pomoči na domu DUNG.
To so stroški pomoči na domu. Ker gre za ranljive skupine bi bilo dobro, če poveste zakaj so
se znižala.
Župan odgovori, da zagotovo ne zato, ker gre za ranljivo skupino. Verjetno so oni dali tako
najavo. Niti ne ve zakaj. Verjetno niso porabili denarja in ga ne bodo do konca leta.
Vlasta Mozetič vpraša, če so oni dali to najavo, ali lahko to preverite in odgovorite pisno.
Jože Rupar vpraša o kadrovskemu načrtu. V režijskem obratu zasledimo povečanje števila
ljudi za štiri. Medtem ko v vseh gradivih, ki smo jih prejeli glede režijskega obrata in
povečanja nalog, so omenjeni trije. Dva delavca, ki bosta na zbirnem centru in en delavec, ki
naj bi izdajal račune in druga administrativna dela. Ampak v načrtu zasledimo povečanje za 7.
stopnje izobrazbe dva človeka z 31. 12. 2020. Če pogledamo proračun, gre za zelo veliko
povečanje na plačah za 11%, delovanje občinske uprave in sicer za 93.000 EUR v tem letu.
Prosim, če mi lahko obrazložite to dodatno povečanje tega človeka na režijskem obratu.
Tajnik občine odgovori, da je četrti vodja režijskega obrata, ki ga imamo mi že zaposlenega in
pade v to leto noter. To je že bil sprejet kadrovski načrt. Trije so novi in imamo štiri. Glede
povečanja plač vpliva več stvari. Eno je covid dodatek, redna delavna uspešnost in še ti trije
dodatno zaposleni. Nekaj je še rezerve.
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Župan doda, da ne verjame, da bomo imeli zaposlene letos, saj bi moral biti zaposleni v
novembru, kar dvomi, da bodo ti v režijskem obratu. Morda eden, ki bo moral pripraviti
evidence za decembrsko plačo, kar bi bilo še v tem rebalansu. Mogoče so sredstva planirana
nekoliko preohlapno, ampak plače se na občini niso povečale, razen tistega, kar predpisujejo
predpisi. Tudi zaposlili nismo nobenega in ne izplačujemo, kot doslej ne, nobenih dodatkov,
ki niso izrecno zapovedani. Ni nobenih povečanih obsegov del in delovne uspešnosti it. Tudi
ne dodatnih nadur. Lahko da je kakšen plan malo preohlapen in tega sedaj ne bo trdil.
Vsekakor ne gre za kakšno povečanje plač, razen na režijskem obratu imamo namen zaposliti
dve osebi. Ni pa gotovo, ali bodo prišle s 1. 1. ali kakšen teden prej v zvezi z ravnanjem z
odpadki. To bosta praviloma dve minimalni plači in eno osebo, ki bo vodila evidence in
obračunavala storitve povezane s to javno službo. Ta bo pa v razredu letnih stroškov (ne
plače) povezanih z delom 22.000 do 25.000 EUR. Porabili bomo pa polovico za to javno
službo, polovico bo pa izvajala druga dela, ki jih sedaj plačujemo nekaterim zunanjim
izvajalcem in to več, kot je ta druga polovica.
Jože Rupar vpraša za informacijo, za katero delovno mesto se gre, ki je bilo letos zaposleno s
7. stopnjo?
Tajnik občine odgovori, da vodja režijskega obrata je zaposlen za tri dni v tednu in dela za 7.
stopnjo izobrazbe.
Župan doda, da to smo zaposlili zaradi tega, ker je občina prevzela gospodarsko javno službo
urejanja in čiščenja javnih površin in tudi zaradi tega, ker smo planirali urediti druge
gospodarske javne službe. Je bilko pa takrat povedano.
Danijel Derman pove, da je rebalans proračuna 2020 zaznamoval tudi nakup športnega
centra, nekdanji HIT. Zaradi tega so se pojavila različna vprašanja in tudi kritike o tem, da kaj
se bo zgodilo sedaj, ko imamo v lasti velik športni objekt. Da se bodo zaradi tega povečali
stroški, ker bo treba ta prostor urediti da bo zagotavljal primerno ureditev za izvajanje
vsebin, ki se bodo tam dogajale. Mi smo že pri sprejemanju odločitve o nakupu športnega
centra imeli v uvidu, da bo treba nekaj investirati še preden se bodo nadaljevale aktivnosti.
Do takrat je bilo vse povezano z industrijskih kompleksom velike zgradbe, ki ima drugačne
tehnične lastnosti, kot pripada športnemu objektu. Investicije v prostore za šport bodo
zahtevale nekaj denarja v poračunu. Rezerviramo je 50.000 EUR in je vprašanje, če bo to
dovolj? Gre za to, da se stvari realizirajo, da bo objekt opravljal tisto nalogo, ki jo je imel do
pred kratkim. Nima smisla, da bi odlašali, saj objekt že preveč časa stoji in ljudje zelo
pričakujejo, da bi objet zopet opravljal svojo namembnost. Meni, naj se to čimprej realizira,
opravi odprtje in nato dejavnost.
Župan ogovori, da so bile ob nakupu objekta te stvari predstavljene takrat, ko se je občinski
svet za to odločil v rebalansu februarja letos. Kritike osebno ni slišal od nobenega. V javnosti
pa je le eno zasledil in ta mu je tudi danes poslala eno elektronsko sporočilo. Ne trdi, da si pa
še kdo kaj ne misli, da je narobe s tem. Rečejo mu pa, da smo kar ambiciozni in bomo s tem
imeli veliko dela, ker to urejati ni majhen zaloga, s čimer se strinja. Mi smo to tudi kot izziv
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vzeli in tako ves čas ravnamo. Pogodbo glede nakupa smo sklenili 11. avgusta. Nekaj malega
je bilo sprememb glede tistega, kar je bilo najprej mišljeno za nakup, zato je bila tudi nakupna
cena nekoliko nižja. Bo pa treba zaradi tega preurediti sanitarije. Nekaj stvari se je še dogajalo
zaradi razdelitve zemljišč, ureditve dostopov. Prejšnji lastnik je na novo uredil nekaj strehe na
našem objektu, ker je bilo nujno zaradi izvajanja del in je gotovo v našo korist in prej ni bilo.
Ampak smo približno na tisti ravni. Zavedali smo v kaj se spuščamo in objekt ne potrebuje,
razen nove kotlovnice za sanitarno vodo in novih sanitarij, nič nujno. Streha pušča ob velikih
nalivih, ampak to bomo vzdrževali. Bomo pa pripravili DIIP, ki vam ga bomo tudi predstavili v
sprejem v zvezi z nadaljnjimi vlaganji v ta objekt. Iskali bomo sredstva na razpisih, saj občina
sama iz proračuna ne bo mogla vsega zagotoviti. Smiselno je v objet vlagati, če bo v uporabi.
Čimprej je smiselno urediti tisto, s čimer lahko zmanjšamo obratovalne stroške objekta.
Podobno kot smo v šoli, bomo preuredili vodovodni priključek. Nekaj smo že, a še ne vsega.
Naredili bomo nov električni in plinski priključek, kar je že v teku. Teh 50.000 EUR morda
letos ne bo v celoti uporabljeno, ker časa ne bo veliko in izvajalci preden bodo to izvedli, kar
dajo račune in je potem 30 dnevni plačilni rok, kar lahko pade tudi v naslednje leto. Potrebno
je pridobiti vsi projektno dokumentacijo, projektne pogoje, soglasja.. ne gre tako hitro.
Kakšna infrastruktura tudi ni takoj na voljo, npr. električni priključek. Če ste pa opazili, je za
naslednje leto v Načrtu razvojnih programov predvidenih 150.000 še za ta objekt. Ta denar je
bil že pred rebalansom predviden na postavki investicijsko vzdrževanje objektov v lasti občine,
ker smo to nekako predvidevali, a ni bilo še jasno, ali bomo to kupili. Sedaj ko je to javno, smo
naredili svojo postavko, kar je pravilno, primerno in se tudi sam strinja, da moramo zagotoviti
ta nujna sredstva, da bo objekt lahko normalno obratoval, da ga bodo uporabniki uporabljali.
Nadaljnje razprave ni bilo, zato je dal župan na glasovanje predlog sklepa:
Občinski svet Občine Šempeter-Vrtojba sprejme Odlok o rebalansu proračuna Občine
Šempeter-Vrtojba št. 2 za leto 2020, vključno s pripadajočimi prilogami.
Glasovanje svetnic in svetnikov:
PRISOTNI
13
ZA
7
PROTI
5
Sklep je bil sprejet.

14. SPREMEMBE IN DOPOLNITVE NAČRTA RAVNANJA
PREMOŽENJEM OBČINE ŠEMPETER-VRTOJBA ZA LETO 2020

S

STVARNIM

Člani občinskega sveta so gradivo prejeli s sklicem seje.
Uvodno obrazložitev je podala Regina Dragoljević - Strokovna sodelavka VII/2-II (v gradivu).
Župan je dal besedo predsedniku Odbora za okolje in prostor, svetniku Danijelu Dermanu, ki
je povedal sledeče:
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»Sklep: OOP je obravnaval spremembe in dopolnitve načrta ravnanja s stvarnim
premoženjem Občine za leto 2020 in predlaga OS v sprejem.«
(vir: Zapisnik 15. seje OOP)
Župan je dal besedo članu Odbora za gospodarski razvoj, svetniku Aleksandru Čerče, ki je
povedal sledeče:
»Sklep: Odbor za gospodarstvo predlaga občinskemu svetu sprejem vseh štirih sklepov
sprememb in ravnanja s stvarnim premoženjem občine Šempeter Vrtojba v letu 2020.
Vsi člani so glasovali za. «
(Vir: zapisnik 10. seje OGR)
Župan je odprl razpravo.
Razprave ni bilo, zato je dal župan na glasovanje predlog sklepa:
1.
Občinski svet sprejme spremembe in dopolnitve načrta ravnanja s stvarnim premoženjem
Občine Šempeter - Vrtojba za leto 2020.
2.
O pravnem poslu ravnanja s stvarnim premoženjem odloči in sklene pravni posel organ,
pristojen za izvrševanje proračuna.
3.
Župan predloži občinskemu svetu poročilo o realizaciji načrta ravnanja s premičnim in z
nepremičnim premoženjem skupaj z zaključnim računom proračuna.
4.
Ta sklep začne veljati z dnem uveljavitve Odloka o rebalansu proračuna Občine Šempeter Vrtojba za leto 2020.
Glasovanje svetnic in svetnikov:
PRISOTNI
13
ZA
7
PROTI
5
Sklep je bil sprejet.

Župan ob 19: 28 zaključil sejo občinskega sveta.

Zapisala: Valentina Bratuš
Številka:: 0320-9/2020Šempeter pri Gorici, ________________
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SPREJETI AKTI

Objavljeno v Uradnem listu RS
Sklep o določitvi cene za programe vrtca za šolsko leto 2020/2021
UL št. 128, 25. 9. 2020 / Šempeter-Vrtojba
Odlok o spremembi Odloka o sofinanciranju letnega programa športa v
2. 2311. Občini Šempeter - Vrtojba
UL št. 128, 25. 9. 2020 / Šempeter-Vrtojba
Odlok o rebalansu proračuna Občine Šempeter - Vrtojba za leto 2020 št. 2
3. 2310.
UL št. 128, 25. 9. 2020 / Šempeter-Vrtojba
Odlok o ustanovitvi Režijskega obrata Občine Šempeter - Vrtojba
4. 2309.
UL št. 128, 25. 9. 2020 / Šempeter-Vrtojba
Odlok o načinu izvajanja obvezne občinske gospodarske javne službe zbiranja
5. 2308. določenih vrst komunalnih odpadkov v Občini Šempeter - Vrtojba
UL št. 128, 25. 9. 2020 / Šempeter-Vrtojba
Odlok o gospodarskih javnih službah v Občini Šempeter - Vrtojba
6. 2307.
UL št. 128, 25. 9. 2020 / Šempeter-Vrtojba
1. 2312.

Zapisnik 18. redne seje občinskega sveta, ki je bila 18. 6. 2020 št.: 0320-8/2020-4
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Odgovori na pobude in vprašanja iz prejšnje 18. redne seje
POBUDE IN VPRAŠANJA SVETNIC IN SVETNIKOV NA 18. REDNI SEJI OBČINSKEGA SVETA
OBČINE ŠENPETER-VRTOJBA, KI JE BILA 18. 6. 2020
Pisno pobudo ali vprašanje ni podal nihče.
Ustne pobude in vprašanja so podali sledeči člani občinskega sveta:
Anita Manfreda vpraša o pobudi, ki jo je podala pred približno 6 meseci, ko so se nanjo obrnili
občani na Cvetlični ulici. Prosili so za preverbo stanja o postavitvi hitrostnih ovir, ker je minilo
že 6 mesecev. Sprašujem ali ste uspeli iti kaj pogledati, ker niso še nič dobili.
Županov odgovor na seji: smo pregledali in tudi naročili nek idejno rešitev, kje bi se morda
lahko postavili. Zna biti, da bomo to hitrostno oviro tudi postavili in tudi zna biti, da bomo
potem v kratkem imeli pobudo, da jo odstranimo. Dobro bi bilo prej predstaviti kje bo, saj
smo blizu tega, da jo postavimo. Smo preverili tudi z gradbeniki, kako bi to naredili in bomo
probali, da ne bo moteča. Se pa tam gotovo dogaja prekoračitev hitrosti.
Tina Gorkič pove, da so zasledili, da se je ukinila uporaba bankomata NKBM v Vrtojbi. Zanima
nas če ste s tem seznanjeni in mogoče celo poznate vzroke, zakaj je do tega prišlo? Ali ste
navezali stike tudi z drugimi bankami, če bi želele to prevzeti? Ta bankomat se morda komu
ne zdi veliko, a je za prebivalce spodnje Vrtojbe zelo pomembno, da imajo tam ta bankomat,
ker ni drugega daleč naokrog.
Županov odgovor na seji: banka nas je prosila, da bi sporazumno prekinili pogodbo, ker imajo
bankomat v prostorih občine. Mi se s tem nismo strinjali in tudi zahtevali, da se držijo
odpovednega roka in da bomo v tem času poskušali najti drugo banko, ki bo pripravljena
zagotoviti bankomat. Smo jo tudi dobili, vendar ne brez tega, da bi občina krila stroške, če
bankomat ne bo rentabilen. Rentabilnost bankomata je takrat, ko se zgodi vsaj 1.600 dvigov
na mesec, sicer zanje ni. Podatka o številu dvigov od današnje banke ne dobimo, ker je to
poslovna skrivnost. Imamo pa njihovo ustno izjavo, da je daleč pod to številko in daleč od
rentabilnosti. V nadaljevanju nam je pa ta banka nekako namignila, če bi mi ji še kaj plačali za
obdržati bankomat in verjetno se bo to zgodilo. Je pa slišal, da ga je že izklopila in bomo
prosili, da ga vklopi nazaj. Moramo tudi določene postopke izpeljati, zato da se lahko sklene
pogodba, tudi o subvencioniranju tega, da bodo tam imeli bankomat.
Glede vprašanja Tine Gorkič o ponovnem delovanju bankomata v Vrtojbi, je urejeno sledeče:
https://www.mojaobcina.si/sempeter-vrtojba/novice/obcinske/bankomat-v-vrtojbi-ponovnodeluje.html?RSSb78f4cee86acbc23ff7800929e423740
3. 7. 2020
Občanke in občane obveščamo, da bankomat Nove KBM v središču Vrtojbe znova obratuje
Stanislav Rijavec pove da je vesel, da so dan pred sejo začeli z aktivnostmi glede razvojne
strategije občine – vsaj tako je bilo objavljeno na internetni strani, kjer je tudi anketa o
zadovoljstvu. Pri tem ima dva pomisleka:
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Malo ga moti vsebina vprašalnika, ki je malo razvojno usmerjena in ima premalo
vprašanj. Le zadnja 3 so primerna razvojno usmerjena, vse ostalo je analiza
obstoječega stanja. Ne ve kaj si bo tisti, ki je pripravljal strategijo, s tem pomagal..
- Drugo pa meni, da tak način širitve te ankete mogoče za našo občino ni najbolj
primeren, čeprav je najcenejši.
Predlaga, da se to anketo pošlje občanom v fizični obliki. Če se da, zraven ankete še masko,
bodo mogoče ljudje z veseljem to izpolnili in vrnili anketo.
Županov odgovor na seji: anketa oziroma obvestilo o tem, da se dela anketa in strategija, ni
bilo objavljeno zaradi seje. Niti vedel ni, da je bilo objavljeno, ampak je bilo zaradi tega, ker bo
ta anketa že v glasilu, ki ni še natisnjeno in ga bodo dobili vsi domov. Naročilo je bilo dano
izvajalcu že kakšen mesec od tega in je vprašanja pripravil sam. Nekaj smo ga dopolnjevali.
Predlaga, da svetnika povežemo neposredno z izvajalcem, da se boste uskladili in predlagali
še kakšne rešitve. Lahko se da še kakšno vprašanje in lahko damo še kakšno anketo.
Danijel Derman je v občinskih glasilih zasledil, da je občina podpisala s Kolektorjem za
izgradnjo krožišče pri Hoferju. Sprašuje ali je sedaj vse urejeno glede zemljišč, vsaj tistega
problematičnega, ki je bilo ali je še last Krke? Kdaj bi se dela začela in koliko časa bi
predvidoma trajala? Pripomni, da je škoda, da se to ni dalo izvršiti v času epidemije, ker bi bil
to veliko manjši problem, kot bo v prihodnosti, ker je tista obvoznica zelo prometna.
Županov odgovor na seji: začetek bo lahko v kratkem. Izvajalec je ob podpisu pogodbe
navedel, da ima kapacitete in lahko začne relativno hitro. Treba je izpeljati uvedbo v delo in
od takrat ima pogodbeni rok 6 mesecev. Meni da bo končal prej, ker če ne bo kakšnih
nepredvidenih stvari, ne rabi toliko časa. Lahko se komu zdi načrtovanje gradenj
infrastrukture enostavna stvar, a ni. V času epidemije ni bilo mogoče niti ekoloških otokov
čistit, kaj šele gradnje krožišč.. Naredimo ko moremo in jih vedno vabimo, da naredijo
čimprej. Navadno je od njih odvisno, kdaj pride do izvedbe, od nas je pa odvisno samo ali
imamo sredstva, ker občina si ne dovoli ostati dolžna za že izvedena dela. Bi pa tudi sam raje,
da bi bilo to v času, ko ne bi bilo prometa.

Sreda, 05. avgust 2020

Delna zapora Žnidarčičeve ulice zaradi gradnje krožišča pri Hoferju
https://www.mojaobcina.si/sempeter-vrtojba/novice/obcinske/promet/delna-zaporaznidarciceve-ulice-zaradi-gradnje-krozisca-pri-hoferju.html
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Sara Krošelj pove da se ponavlja, kot se že od decembrske seje, ko smo dobili informacijo o
nameri sklenitve kupoprodajne pogodbe za nakup športnega dela bivše Cimosove stavbe.
Kje smo sedaj?
Županov odgovor na seji: dne si ne upa napovedati. Zgolj slučaj je, da nam je bil ravno včeraj
poslan osnutek te kupoprodajne pogodbe. Ne verjame, da je lastnik vedel, da imamo danes
občinski svet. Danes se je že sestal z odvetnikom, ki ta osnutek pregleduje. Je za rešiti nekaj
nekoliko kočljivih stvari, a ni pa nujno, da jih rešimo v tej kupoprodajni pogodbi. Gre
predvsem za priključke komunalne infrastrukture. Upa, da bomo z zdajšnjim lastnikom dovolj
razumni in modri, da to izpeljemo čim hitreje v zadovoljstvo vseh. Sredstva na računu imamo.
Banki moramo zaradi tega plačevati ležarino.. Upa, da to pogodbo uskladijo v dveh ali treh
tednih, morda celo prej. Podpisali jo bomo takoj in potem bomo objekt toliko usposobili, da
ga bo mogoče čimprej uporabljati.

Podpisana pogodba za nakup Športnega centra HIT
V torek, 11. avgusta 2020, sta predsednik družbe Intra lighting d. o. o. Marino Furlan in župan
Občine Šempeter-Vrtojba mag. Milan Turk podpisala prodajno pogodbo s katero je Občina
Šempeter-Vrtojba od družbe Intra lighting d. o. o. odkupila nekdanji Hitov športni center s
pripadajočimi zemljišči.
https://www.mojaobcina.si/sempeter-vrtojba/novice/podpisana-prodajna-pogodba-zasportni-center-hit.html?RSS300a2a3893d1a32407e86db669134492
Sara Krošelj pove, da to željo imamo tudi mi, da športni klubi nebi drugje iskali prostora za
vadbe in se tam bolje znašli. .
Vpraša še kako je pa s kinodvorano v Šempetru?
Županov odgovor na seji: nimamo dovolj sredstev, da bi vse hkrati naredili. Treba je biti
realen in povedati, da bomo morali določene investicije tudi premakniti. Če nebo nekih velikih
izpadov dohodkov, se bo potrudil, da se zadolžimo tudi za kinodvorano. Nekaj se je tudi
spremenil zakon za limit zadolževanja občine. Glede kinodvorane bomo naredili javni razpis
za projektiranje za pridobitev gradbenega dovoljenja in tudi projekt za izvedbo del. S tem bi
potem lahko šli na javni razpis za izbiro izvajalca. Ampak vidi največji problem v tem, ali bomo
imeli dovolj proračunskih sredstev, ali bo morda na razpolago kakšen razpis države, da bi se
prijavili.. Bomo dali tudi kakšno pobudo na ministrstvo za šolstvo in šport. Upam, da bomo
tudi kinodvorano naredili čimprej, a se moramo zavedati, da ni neomejenih možnosti.
Sebastjan Arčon vpraša, kako je trenutno v tej fazi glede šport centra. Ali izvajate že dela? Ali
so znani tudi dodatni stroški, ki bodo potrebni za posodobitve, ki jih bo imela občina ali
uporabnik?
Županov odgovor na seji: še ne poznamo točnih stroškov. Spremljamo kaj zdajšnji lastnik tam
počne. Bo potrebno predelati vse priključke razen kanalizacijskega: vodovodnega,
električnega, plinskega in celo cestnega. Objekt je velik 5.000 m2, zato to niso majhne
naložbe, a smo za to rezervirali določena sredstva. Ne ve če bodo zadoščala in bodo verjetno
v septembru pripravili rebalans proračuna in tudi predlog proračuna za leto 2021. Čeprav
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smo ga enkrat že obravnavali, je zaradi epidemije ostalo v predalu. Takrat bomo že več
vedeli. Bomo pa v vsakem primeru sedaj poskušali zagotoviti vse, da bo objekt funkcioniral.
Sebastjan Arčon vpraša, glede na to da se lastništvo prenaša, ali bo potem ostal objekt tak
kot je? Ali bo potem noter po standardih zagotoviti tudi novo opremo, novo razsvetljavo itn.
Županov odgovor na seji: uporabno dovoljenje je veljavno in vezano na objekt in ne lastnika.
Težava bi nastala le, če bi kdo uporabljal prostor v nasprotju z uporabnim dovoljenjem.
Računajo da tega ne bo treba, sicer bi morali pridobiti novo gradbeno dovoljenje in novo
uporabno dovoljenje, kar pomeni zopet velike stroške in predvsem veliko časa. Zato računajo
na to, da za normalno uporabo tega ne bo treba. Treba bo prilagoditi požarni red. Tisto, kar
bomo lahko na hitro naredili brez gradbenih dovoljenj, bomo naredili. Za ostalo bo treba
sprojektirati in pridobiti vsa dovoljenja.
Dejan Koglot predlaga, da se začne razmišljati v premiku zbirnega centra na mejni prehod
Vrtojba. Tam imamo 24 ur na dan dežurnega uslužbenca in videonadzor. Tako da lahko tudi
občani 24 ur na dan odvržejo kosovne odpadke, bodisi kakršne koli. Tako morda ne bodo
odlagali zraven ekoloških otokov.
Županov odgovor na seji: iz več vidikov je premik tega malega zbirnega centra in morda tudi
ureditev takega zbirnega centra, ki se ga lahko uporablja tudi za predobdelavo in odvoz
odpadkov do centra za ravnanje z odpadki, kjer se izvaja obdelava. Trenutno je to pri Krškem,
Kostak.
Občina ima urejeno javno službo parkiranja in imamo receptorje, ki spremljajo kdo prihaja na
to parkirišče. Parkirišče je že danes tako urejeno, da ni potrebna velika investicija za uredit
tak zbirni center. Sam ocenjuje, da je potrebna investicija v razredu 200.000 EUR. Stroški
zbirnega centra pa bi bili, v smislu najemnine, za uporabnike nižji, kot so sedaj stroški v Stari
Gori. Se je pa treba o tem odločiti in potem tudi to vzpostaviti. MONG nam je v zadnjem času
poslala pogodbo za souporabo njihovega zbirnega centra. Meni, da smo naredili nek
napredek na tem področju. Nismo še dorekli glede vsega in v kratkem jim namerava
odgovoriti v zvezi s tem. Pogodbo o tem bo obravnaval tudi občinski svet, ker gre za
premoženje občine in takrat se bomo o tem lahko kaj več pogovorili. V kolikor je izvajalec
javne službe isti, je bolj ekonomično, da se izvaja javna služba v enem zbirnem centru za več
občin. Po drugi strani pa ne sme imeti velikega vpliva na izvajalca to, kje je zbirni center. Isti
izvajalec lahko izvaja javno službo v več zbirnih centrih. Nova Uredba o načinu izvajanju
gospodarske javne službe zbiranja določenih vrst odpadkov določa, da morajo imeti zbirni
center vse občine z več kot 3.000 prebivalci. A dopušča tudi izjeme, da se občina lahko
dogovori s sosednjo občino, da se tam uporablja zbirni center. V kratkem se bo treba nekaj
odločiti. Odločitev bom prepustil vam, zato ker gre še za recimo občutljivo zadevo in
odpadke še vedno nekateri vidijo kot grozno stvar.
Sam ocenjuje, da bi zbiranje na našem kamionskem parkirišču ne predstavljalo nobenih
posebnih ekoloških nevarnosti ali česa podobnega, tudi ne nevarnosti za smrad. A je prav, da
na koncu vi o tem odločite. Bomo vam poskušali predstaviti prednosti in slabosti.
Dejan Koglot meni, da je prednost že ta, da bodo imeli občani možnost 24ur/dan odložiti.
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Županov odgovor na seji: to gotovo drži, da imamo mi možnost izvajalcu predpisati, da mora
dežurati, a je 24urno dežurstvo morda nekoliko pretirano. Lahko bi mu pa predpisali
drugačne urnike na našem zbirnem centru na Lavžniku. Ampak tudi tisti zbirni center ni
primerno urejen in tudi prostorsko ne sodi tja. Po prostorskih aktih tam ni predviden zbirni
center, ampak parkirišče za osebne avtomobile, ki je tudi v tisti poslovni coni potrebno. Tako
da je več razlogov, da bi ga premaknili. Da bi naredili tak zbirni center, da je za potrebe, kot je
na Lavžniku plus tudi za pretovarjanje in odvoz odpadkov naprej na obdelavo.
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