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ZAPISNIK
20. redne seje Občinskega sveta Občine Šempeter-Vrtojba,
ki je bila v četrtek, 5. 11. 2020 ob 16.30 v veliki dvorani v 1. nadstropju Občine ŠempeterVrtojba
Posnetek 20. 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-2018-2022/2020/20-rednaseja-obcinskega-sveta-dne-22-10-2020/

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 Bizjak2, Aleksander Čerče, Monika Gorjan Zavadlav3, Dejan
Koglot, mag. Matej Koglot, Sara Krošelj, Janja Makovec, Anita Manfreda, Vlasta Mozetič, Ivo
Podbersič, Alenka Poljšak, Stanislav Rijavec, Jože Rupar.
OPRAVIČENI ČLANI OS: Sebastjan Arčon, Danijel Derman, Tina Gorkič.
DRUGI PRISOTNI: Občinska uprava: mag. Peter Ptičak – tajnik občine, Petra Dominko Vaša –
strokovna sodelavka, Ksenija Ušaj – za družbene dejavnosti, Regina Dragoljević - Strokovna
sodelavka VII/2-II
− Tadej Mori, inšpektor svetnik – Vodja medobčinske uprave
− Predstavnik medijev
Župan je odprl razpravo na predlagani dnevni red.
Stanislav Rijavec postavi procesno vprašanje, da zakaj imamo zopet prvo obravnavo za
proračun, če smo to že obravnavali januarja? Dobro bi bilo, da bi svetniki vedeli že v gradivu
o tem zakaj je zopet prva obravnava.
Župan odgovori, da smo predlog proračuna za 2021 dali ponovno v prvo obravnavo, ker je
nekoliko spremenjen in smo upoštevali nove okoliščine. Je bil sicer že objavljen, ker smo ga
sprejeli in nanj nismo sprejeli nobenih pripomb. Ampak potem je nastopila epidemija in
postopka ni bilo mogoče korektno zaključiti, proračuna sprejeti in to ni bilo nujno. Od
februarja do danes se je veliko stvari spremenilo, saj je nekaj drugačnih prihodkov in nekaj
drugačnih odhodkov. Zdelo se nam je smiselno pripraviti tudi proračun za leto 2022. Predlog
proračuna za 2021 se od februarskega predloga veliko ne razlikuje, le neke manjše
spremembe in kar je usklajeno glede na dinamiko poteka investicij.
1

Po abecednem vrstnem redu priimka
Klavdija Bizjak se je seje udeležila ob 16:36 uri
3
Monika Gorjan Zavadlav je sejo zapustila ob 18:33 uri
2
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Ponovno se bo opravila javna razprava in potem bi občinski svet na decembrski seji o tem
odločal.
To je nov predlog proračuna in se opravičuje, če kdo tega ni tako razumel in nismo dovolj
jasno zapisali. Meni, da ne kršimo nobenih poslovniških določil. Prejšnjega postopka ne bi
mogli korektno dokončati, ker so nastopile razmere epidemije. Če menite, da bi kako
drugače, lahko predlagajo.
Nadaljnje razprave ni bilo, zato župan predlaga in da na glasovanje predlagani dnevni red 20.
redne seje.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Dnevni red:
Predlog zapisnika 19. redne seje občinskega sveta, ki je bila 17. 9. 2020
Pobude in vprašanja svetnic in svetnikov
Odlok o proračunu Občine Šempeter-Vrtojba za leto 2021 – prva obravnava
Načrt ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Šempeter-Vrtojba v letu 2021
Odlok o proračunu Občine Šempeter-Vrtojba za leto 2022 – prva obravnava
Načrt ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Šempeter-Vrtojba v letu 2022
Poročilo o delu Medobčinske uprave občin Šempeter-Vrtojba, Renče-Vogrsko, MirenKostanjevica, Vipava in Ajdovščina v letu 2019 – informacija
Sklep o porabi presežka prihodkov nad odhodki javnega zavoda Goriška knjižnica
Franceta Bevka Nova Gorica
Soglasje k imenovanju direktorice Javnega sklada malega gospodarstva Goriške
Imenovanje predstavnika Občine Šempeter-Vrtojba v svetu zavoda Zdravstveni dom Zobozdravstveno varstvo Nova Gorica
Imenovanje člana Statutarno pravne komisije Občinskega sveta Občine Šempeter-Vrtojba
do izteka mandata občinskemu svetu
Predlaganje pet kandidatov za sodnike porotnike

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

1. točka: PREDLOG ZAPISNIKA 19. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA, ki je bila 17. 9. 2020
Člani občinskega sveta so gradivo prejeli s sklicem seje.
Župan pove, da nam manjka še predlog zapisnika 2. izredne seje, ker se nam je zgodila
napakica pri snemanju in seje nimamo v celoti pravilno posnete, zato je zapisnik težko
zapisati. Ga bomo vseeno pripravili, a vas že vnaprej prosim, da ste potrpežljivi in preberete
natančno kaj v njem piše, saj ga bomo zapisali po zapiskih in spominu. Mogoče ne bo tako
kvaliteten, kot so navadno.
Klavdija Bizjak se je seje udeležila ob 16:36 uri
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Župan je odprl razpravo predlog zapisnika 19. redne seje, ki je ni bilo in je zato predlagal in dal
na glasovanje:
Sprejme se zapisnik 19. redne seje občinskega sveta, ki je bila 17. 9. 2020.
Glasovanje svetnic in svetnikov:
PRISOTNI
13
ZA
13
PROTI
0
Zapisniki 19. redne seje je bil sprejet.

2. točka: POBUDE IN VPRAŠANJA SVETNIC IN SVETNIKOV
Člani občinskega sveta so gradivo prejeli s sklicem seje.
Pisno pobudo ali vprašanje ni podal nihče.
Ustne pobude in vprašanja so podali sledeči člani občinskega sveta:
Dejan Koglot vpraša kako daleč smo z zadrževalnikom za Vrtojbico in a je že kakšna rešitev?
Za to smo že dali neka sredstva, da bomo mi financirali in popravili, a zaenkrat to še ni
urejeno in se te fekalije zlivajo »po celi vasi«.
Kot drugo vpraša, da po Vrtojbi, ki jo sicer bolj gleda kot Šempeter, že dolgo časa ni videl
pometalnega stroja. Ne pravi, da je tako umazano ali potrebno. Verjetno so se dogovorili za
neko čiščenje. Lahko da le on to slabo opaža, a običajno on stroj opazi.
Župan odgovori, glede zadrževalnika oziroma razbremenilnika, da je to nek kombiniran,
relativno zahteven objekt. Prišli smo do predloga rešitve, ki ga je predlagal projektant na
osnovi preučevanja različnih variant in tudi ugotavljanja, zakaj je prišlo in prihaja do
nedelovanja tega objekta. Na sestanku s projektantom in izvajalci javne službe smo si že
pogledali rešitve. Izvajalec javne službe si je pridržal možnost, da še enkrat sam bolj natančno
to pregleda in čakamo, da se oni uskladijo, če je predlagana rešitev ustrezna. 100% zagotovila
nam ne more dati nihče, ampak če se dovolj poglobimo, bomo našli rešitev, ki bo ustrezna,
sicer jo bomo morali iskati naprej.
Rešitev ki je, predvideva dograditev objekta z določeno razširitvijo, ki je predvidena pod
kolesarsko stezo, ki jo v kratkem nameravamo začeti graditi. Meni, da ne bomo potrebovali
dodatnih zemljišč, ker bi to morali istočasno izvesti, da ne bomo potem razkopavali. Upa, da
bo to v kratkem odločeno, da bomo sredstva zagotovili v rangu 30.000, čeprav ne ve
natančno. Toliko imamo tudi v proračunu za investicijsko vzdrževanje teh objektov. Takrat ko
bi izvajali kolesarsko stezo, bi izvedli tudi sanacijo teh objektov.
Kar se tiče pometanja, smo dobili na občino v zvezi s tem nekaj opozoril oziroma pripomb.
Jeseni je gotovo po tleh več listja in je to bolj opazno. Zna biti, da se je pometanje izvajalo
skladno s programom, a jeseni ne zadošča, ker je treba it še kdaj vmes. To smo tudi naročili, a
se je treba uskladiti. Naš zaposleni, ki to naroča, še vedno dela le po 4 ure. Lahko da je
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nastajal kakšen zamik, a bomo naročili in se tudi dogovorili, da bodo jeseni kapacitete za to
proste. Izvajalec rad pometa takrat, ko ni kaj pometati, ker se hitro zapelješ skozi, porabiš
malo časa in delo obračunaš. Je pa dejansko naloga na občinski upravi, da smo malo bolj
skrbni pri tem. Jeseni je treba pometanje naročati bolj pogosto in bomo to tudi počeli. Je pa
podobno v Šempetru in Vrtojbi, saj nismo delali kakšnih razlik.
Dejan Koglot nadaljuje, da sej ne govori, da je tako zelo umazano, samo prej si večkrat opazil
stroj in sedaj ga ni videti. Lahko je tudi narava dela, ko reče sedaj je čisto in ni treba pometati
ter pridite drugi teden.
Župan odgovori, da tako mi to tudi nameravamo. Imamo sicer nek razpored in frekvence
vnaprej določene, ampak takrat ko ni ne listja in ne drugih stvari, mogoče celo kdaj ne bi bilo
treba. Se moramo še malo prilagoditi. Jeseni je treba večkrat pometati, kot takrat, ko listja ni.
Jože Rupar se pridružuje svetniku Koglotu. Pri točki čiščenja prosi, da se ne da le poudarek na
to, da se očisti ulice in gre s strojem, ampak da se pri tem očisti tudi vodne jarke, kanale, kajti
marsikje kjer so drevesa v bližini, so ti zamašeni. Ker ni to sčiščeno, voda ne odteka in teče po
cesti in dela dodatno škodo. Zato tudi na makadamskih cestah voda odnaša nasut gramoz,
pesek. Tisto kar se je lani delalo, je letos že poškodovano.

Župan odgovori, da je vzdrževanje makadamskih poti nemogoče na način, da jih voda ne bi
uničevala. Letos jeseni ni bilo težav z izrednimi količinami padavin, so bile pa redne in smo
imeli nekaj manjših težav, a na srečo ne večjih. Tudi toča je naredila nekaj malega škode na
nekaterih objektih, a na srečo ni bilo večjih težav. Takrat tudi gotovo spere več makadamskih
poti in zamaši odtočne kanale. Idealnega vzdrževanja najbrž ni.. lahko bi več.
Glede jarkov redno kosimo in čistimo, da vegetacija ne hitro nazaj zraste, kar navadno ni tako
velik problem. Problem je, če so ti jarki zamašeni z drugimi stvarmi, predvsem če naplavi
noter gramoz, zemljo itn. To se je zgodilo na občinski cesti med Vrtojbo in Mirnom zaradi
neustreznega urejanja gričev oziroma sajenja trt. Na to smo že opozorili sklad kmetijskih
zemljišč, skupaj z dokumentacijo. Predstavili smo stroške, ki so nastali za to sanirati in
pričakujemo od njih, da bodo odvodnjavanje na tem območju uredili, da se to ne bo več
ponavljalo.
Na srečo padavine niso bile tako velike. Tudi malo je manjkalo, da bi šla Vrtojbica čez, pa ni.
Le ena malenkost. Tako da smo jo za enkrat letos še dobro odnesli. Vsekakor pa je za očistit
listje, ki zamaši odtočne kanale, rešetke ipd. Marsikje se je tudi nabral gramoz in tudi
peskolove bi morali počistiti. Delamo na tem, da bomo to tudi izvedli.
Jože Rupar prosi še za informacijo o urejanju cestnega prometa v dolnji Vrtojbi. Ob vhodu v
Vrtojbo se je naredilo otok z namenom ustavljanja prometa. Pred otokom je dodana
opozorilna tabla za merjenje hitrosti. Vpraša če je občina že dobila kakšne izsledke, statistiko
o tem ali se je hitrost umirila na tem delu. Zato ker še vedno prihajajo informacije od
stanovalcev, da imajo predvsem v jutranjih urah velike probleme vključevanja na glavno cesto
ter da promet še vedno poteka zelo hitro. Zato naj ne bi opravljala funkcije, za kar je bila
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narejena. Prosi če se za eno naslednjih sej pridobi informacija o odgovoru, kaj pomeni
umiritev prometa v tem delu Vrtojbe.
Župan odgovori, da smo v zvezi s tem pridobili strokovno mnenje in vam ga bomo poslali.
Stanovalci seveda niso zadovoljni s takim mnenjem, ker so prepričani, da so hitrosti prevelike,
kar on tudi verjame. Tudi če bi bile hitrosti manjše od 40km/h, bodo imeli oni na način kot se
vključujejo v promet, zmeraj težave. Lahko je preveč tudi 30km/h. Je pa dejstvo, da so tudi
kršitelji, ki se ne držijo niti 50km/h, kot je tam omejitev. Tudi uvoz je sprojektiran za tak način.
A tudi 50km/h je za nekoga, ki se vključuje iz nepreglednega svojega priključka pa še ne
postrižene njegove lastne žive meje, je in bo to težava. Razen če bomo imeli hitrost 20km/h.
Rešitev je mogoče cona 30 ali kaj takega… Bomo lahko še kaj pregledali. A tudi to bo
verjetno kdo kršil in bodo nekateri stanovalci nezadovoljni. Nekateri imajo svoje predloge,
kako bi to strokovno uredili. Predlagajo prečne hitrostne ovire, kar je za občino najbolj
enostavno, ker najmanj stane in postavimo kamor si kdo želi. Potem se ukvarjamo z vsemi
tistimi, ki se nad njimi pritožujejo. Tam že vemo da jih je nekaj, ki se bodo pritoževali.
Planiramo s stanovalci iz tega območja narediti sestanek in jim to predstaviti. Če se bodo vsi
strinjali s tem, da se postavi prečno oviro. Strokovno ni utemeljena, a ni rečeno, da je ne
bomo tudi izvedli...
Poslali vam bomo strokovno mnenje, ki smo ga v zvezi s tem naročili. Je tudi policija tam
nadzirala in ni ugotovila velikih kršitev.
Stanislav Rijavec poda sledeče tri pobude oziroma vprašanja:
- Spomni se, ko smo pri projektiranju tega dela v Vrtojbi razpravljali o tem ali narediti
prečne ovire ali tako kot je sedaj. So nam zagotavljali, da bodo s prečnimi ovirami veliki
problemi in se bodo vsi pritoževali. A dejansko bomo prišli do tega, da smo to naredili, in
tako omejitev, a bo to sedaj podražilo izvedbo tega križišča in še prečne ovire. Naredili
smo dvojno omejitev. Njega to nič ne moti. Prečne ovire so lahko dosti pred krajem.
Dvomi, da bi koga motile, a ne ve, ker ne živi tam. To je le pomislek, ker so o tem
debatirali pred kakšnim letom in je bilo zagotovljeno, da je to sedaj bolj sodobno.
Poslušali smo iste izgovore in sedaj ugotavljamo, da mogoče temu ni tako. Se pa strinja z
županom, da ni nujno, da so hitrosti tako velike, kot se komu zdijo. Njemu se tudi zdi, da
ljudje po Vrtojbi vozijo počasi in ni videl koga, da bi divjal. Sedaj pa ne ve ob kakšnih urah,
a ko gre on, opaža da je normalno.
- Glede krožišča pri Hoferju sprašuje zakaj ni četrtega odcepa proti Italiji oziroma proti
njivam? A je bilo to stalno tako planirano? Tisti odcep bi bil koristen za vse uporabnike
Šempetrskega polja. Sedaj je mogoče še čas, da se to popravi.
- Kaj in kako misli naša občina pomagati, kot ostale občine na primorskem? O tem lahko
beremo v medijih, glede raznih olajšav glede kovida, kar se tiče uporabnikov občinskih
prostorov ali pomoči s.p. itn. Ali ima naša občina kakšno svojo inovativno idejo ali bomo
morali prekopirati od druge občine?
Župan odgovori, da se glede projektiranja cest niso nikoli na nikogar izgovarjali. To naročimo
strokovnjakom, ki to znajo. Vsak si pa lahko v pravilniku prebere, da se prečne hitrostne ovire
navadno ne postavljajo na cesta, razen v bližini šol in je vse ostalo izjema. Zaradi želja se tudi
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kakšna postavi. Če je en čas mir, smo zadovoljni. Kar je bilo zgrajeno v spodnji Vrtojbi, služi
svojemu namenu, kar je bilo tudi ugotovljeno, tako kot s strani policije, kot tudi koga
drugega. A se bodo vedno našli tudi drugi, ki ne bodo zadovoljni in bodo dokazovali, da so
kršitelji, kar pa on verjame in tega ne bo nikoli konec. Če se da še kaj popraviti, je v redu.
Prečne ovire tam, kjer ni nobenega, niso potrebne, ker tam nikogar ne moti povečana hitrost.
Moti jih tam, kjer se vključijo v promet in nekdo izza ovinka pride z malo večjo hitrostjo. Tukaj
je težava že v tem, da so oni na ovinku, da imajo priključek tako zgrajen, da je nepregledno in
je v tem težava. Dejansko bi potem morali po glavni cesti zelo počasi voziti, manj kot 50
km/h, da bi bili zadovoljni stanovalci, ki se vključujejo.
Glede krožišča pri Hoferju pove, da je bila proti Italiji načrtovana gradnja ceste desetletje ali
15 let nazaj. Ta cesta ni več potrebna, ker na Italijanski strani ni več interesa po gradnji takega
trgovskega centa, kot so ga načrtovali. Ni pa posebne potrebe, da bi pa gradili cesto za
dostop do tistih nekaj metrov njiv. Poljske poti tam obstajajo, a se pa ne priključujejo kot so
se do sedaj v tistem križišču, ker je bilo nevarno. Pot bo urejena in bodo imeli vsi dostop do
svojih poti, do svojih njiv. Lahko bo tudi kaj boljše urejena in utrjena. Ni pa nobene potrebe,
da bi se s traktorji in podobnimi vozili vključevali v samo krožišče. Dostop bo urejen nekaj
metrov gor ali dol in bodo lahko hodili do svojih njiv po javni poti.
Glede olajšav zaradi kovida predlaga svetnikom, naj dajo oni kakšno inovativno idejo in naj jo
probajo utemeljiti z zakoni. Tudi sam bi dal vsem vse, a je treba vedeti, od kje bomo vzeli. Mi
tisto kar lahko, vsekakor pomagamo. Na enak način kot drugi in tudi kaj inovativno. Nismo
zaračunali najemnin tistim, ki niso mogli opravljati svoje dejavnosti. Ko bo sprejet naslednji
zakon, ko bo to zopet omogočeno, bo to enako narejeno. Tudi zamaknemo jim plačila,
skušamo pomagati z drugimi rečmi in vsakega obravnavamo individualno, tako kot nam tudi
nalagajo predpisi. Tudi občinski razpis za pomoč malemu gospodarstvu poteka normalno.
Tako da upa, da bomo s temi sredstvi, ki jih imamo mi na voljo, vsem pomagali.
Res bi rad vedel kaj so te inovativne ideje, zato ker pri pomoči ali nekaterih ukrepih, ki se jih
nekateri inovativno poslužujejo, je treba biti zelo previden, ker lahko povzročijo marsikatero
škodo ali nepričakovano. Tudi temu smo bili priča, da so nekateri inovativno začeli z nekimi
ukrepi in jih v dveh dneh ustavili, ker preprosto ne gre.
Pri spopadu z epidemijo smo uspešni, predvsem zaradi samih ljudi, ki se držijo reda in se ne
več kot toliko izpostavljajo raznoraznim srečevanje. Za to smo hvaležni. Občina je poskrbela
za nujno varstvo otrok, tako kot je tudi prej. Da poteka pomoč na domu nemoteno, čeprav
na začetku so bile neke male težavice, a se je potem spremenilo. To pa zato, ker so bili vsi
ljudje prestrašeni in niso niti vedeli, ali bi izvajali pomoč ali ne. Tudi izvajalci javnih služb so bili
najprej prestrašeni in jih je bilo treba motivirati, da se nekatere stvari pa ne bodo ustavile.
Imamo zagotovljeno, da je dostopna tudi oskrba s hrano in z drugimi zadevami. Hrano če se
le da, pripravljajo gostinci, a če bi kdo prav ne mogel, bi tudi za to poskrbeli. Tudi za oskrbo
koga na domu dežura civilna zaščita, ki se lahko pokliče. Ljudi je veliko in se organizirajo sami.
Mora reči, da zaenkrat ni posebnih želja. Nam niso v nobeno posebno breme. Poskrbimo da
tisto, kar je nujno, se tudi naredi, da tudi pomagamo. Pride pa za civilno zaščito in gasilce tudi
še kaj, kot npr. toča, ko je eno streho obrnilo itn. Oni imajo vseeno delo. Gasilci stalno
dežurajo. Če kdo ve, da bi lahko še kaj pomagali in imamo to možnost, smo odprti za te
inovativne ideje. Stalno smo na razpolago. Izvajamo kar nam nalagajo z državnim načrtom ali
občinskim načrtom, ki smo si ga uredili.
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Stanislav Rijavec odgovori, da se strinja in tukaj apelira, kar je že povedal župan, da se je
treba prilagoditi. Naša občina je majhna in karkoli počenjamo, to ni drago - ali je to prevoz
zdravil ali česar koli. To so lahko tiste inovativne ideje in je prav, da to ljudje vedo. Tudi se
strinja, da lahko kdo pokliče le zato, ker se mu ne da iti, a to naj oceni tisti, ko nekdo pokliče.
To gotovo poznajo skrbniki. On se lahko le zahvali vsem, ki so sodelovali v civilni zaščiti in
vsem prostovoljcem, ki še bodo, da se to čimbolj pokriva. Osveščati ali opolnomočiti moramo
občane, da se tu še kakšne druge možnosti, če se pojavijo. Glede zakonodaje ve, da je
urejeno in to ni spraševal.
Župan odgovori, da tudi druge stvari, kar je potrebno, naredimo. Obstajajo tudi načrti ob
epidemijah pa tudi ob resnih potrebah, ko si človek ne more sam pomagati. Ne iščemo po
zakonih, ampak se to uredi. A tega ni veliko in življenje ni popolnoma ustavljeno. Bolan si
poišče pomoč tam, kjer je. Tisti, ki se nima kam obrnit, se vedno lahko obrne na civilno
zaščito ali pa na občino. Sodelujemo s šolo, z izvajalci pomoči na domu, varnostnimi organi,
kdor je na terenu in vemo, kje so lahko težave in kje niso. Naredimo tisto, kar se nam zdi
smiselno in prav, da ne povzročamo pretirane panike. Po nepotrebnem dodatno ne
obremenjujejo prostovoljcev, ki jih ni lahko dobiti, da dalj časa delajo. Če to traja nekaj dni ali
teden gre, a če to traja več mesecev, se utrudijo. Niso toliko problem stroški, ampak so bolj
problem druge stvari in preprosto več ne pridejo.
Iskali so se tudi prostovoljci za pomoč pri delu v zdravstvu, a ni zelo velikega odziva. Na
koncu ima država za take primere predvidene tudi vpoklice v sile civilne zaščite. Če ne bo šlo
drugače in ne bo prostovoljcev, bodo vpoklicani. Moramo biti na te stvari pripravljeni. Imamo
za to pripravljene načrte in nekoliko še razmišljamo vnaprej, kaj se nam še lahko zgodi. Na
srečo niso bili potrebni veliki posegi v smislu stroškov za občino, kaj bi vse morala narediti.
Pokrijemo vse intervencije.
Glede pomoči npr tistim, ki bodo izgubili svoj dohodek, je namenjeno znatno sredstev. Nima
pa jih nobena občina, da bi lahko pomagala in npr. plačevala nadomestilo. Za to je doslej
ustrezno poskrbela država. Ne ve če si je čisto vsak vse uredil, a kar smo zasledili, so bila
podjetja bolj ali manj zadovoljna z ukrepi. Seveda idealnih ukrepov ni. Najtežje je, ker so stvari
negotove in ne vemo koliko časa bo to trajalo.
Stanislav Rijavec odgovori, da ljudje berejo v novicah kaj pomaga druga občina in je zato
zgolj apeliral na komunikacijski šum ali kaj takega. Gre bolj za ideje, ki so skromne in ne
stanejo dosti. Nekako je premalo informacij v medijih, da tudi občina Šempeter-Vrtojba zna
pomagati našim občanom v tej krizi. Tu apelira na občinsko upravo in na občino. Svetniki
bomo lahko dali ideje naslednjič, a bo to lahko že prepozno.
Župan meni, da glede na potrebe, ustrezno ukrepamo. Če pa je še kakšna želja ali potreba, ki
je nismo prepoznali, bo hvaležen, če mu sporočijo.
Dejan Koglot vpraša glede našega prostorskega plana, o katerem že dolgo ni bilo govora. Kje
je ta zadeva, kako poteka in ali bomo kmalu realizirali, saj je to en ključnih elementov.
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Postopek bi morali realizirati čimprej. S tem bomo tudi največ uredili in sprostili v naši občini.
Morda se to premika in bomo kmalu videli?
Župan odgovori, da je to v resnici velik problem, ker se predolgo vleče. Spremembe, ki jih
predlagamo, niso tako velike, da bi zahtevale toliko časa. Ne more razumeti, kako se lahko
določeno mnenje na državi toliko časa oblikuje in tudi vsiljuje neke rešitve, ki tehnično niso
niti po predpisih, niti ne smiselne in ne potrebne. Pridobili smo okoljsko poročilo za
spremembe OPN in spremembe OPPN Lavžnik, in so težave so nastale pri obremenitvi s
hrupom. Čeprav ne spreminjamo praktično ničesar, saj je bila tam že prej in še vedno je
industrijska cona, pa nam predlagajo spremembe, ki so težko uresničljive oziroma
nesprejemljive in neskladne s predpisi. Po sestankih in dokazovanju kaj je prav, smo dobili
neko mnenje od ministrstva, da lahko opravimo javno obravnavo in javno razgrnitev. V to
bomo šli. Še vedno nam pa dajo na koncu zadnjo besedo in upa, da bo pozitivna. Mi smo
stvari pripravili kot mislimo da je prav in nimamo nobenih posebnih zahtev ali pričakovanj.
Zaključi pa, da kar se tiče okolijskih planov, je ratalo težko karkoli v državi premaknit. Sam se
je v polletnem in jesenskem času več angažiral in bil na ministrstvu, tako da upa, da bomo
premaknili, a to govori že drugo leto… Upa, da drugo leto pa res bomo, ker je skrajni čas.
Druga težava, ki se nam sedaj kaže in niti ni prav povezana posredno s prostorskim planom,
je pri projektih protipoplavnih ukrepov. V porečju reke Vipave se je naročilo izdelavo celovite
hidrološko hidravlične študije. Prvi izsledki te študije, ki so jo pripravili na direkciji za vode, so
pokazali, da imamo mi veliko večje količine padavin in voda, kot je bilo doslej v vseh študijah.
Praktično ves Šempeter in cela Vrtojba živimo v rečnih strugah. Stvar še ni recenzirana. Če bi
obstala in je to v resnici tako, to pomeni da bomo morali delati nove poplavnem študije in
naslednjih nekaj let neglede na OPN, ne bo dobil nihče nobenega gradbenega dovoljenja.
Mogoče le oni na Marku.. Stvari glede tega so zelo resne in ne samo pri nas. Tu študija bo v
porečju spodnje Vipavske doline povzročila katastrofo, če jo bodo na tak način obravnavali,
kot so se na začetku namenili. So nas o tem že obvestili, da jo bodo upoštevali in do sedaj
veljavne karte poplavne ogroženosti za njih ne veljajo več in da je treba vsakič narediti nove.
To bomo morali tudi še urejati. Postaja velika problematika. So podjetja, ki imajo pripravljene
investicije. Težko je razumeti, da zaradi neusklajenih prostorskih zadev ne morejo nadaljevati
z investicijami. Nekaj se vlada trudi s seznamom prednostnih investicij, ki se jih obravnava s
hitrejšimi postopki, ampak bo teh postopkov veliko. Prav vsaka majhna investicija ne bo
mogla iti potem postopku. Naj tudi pri sistemskih zadevah na podoben način pristopijo, da se
bodo prostorski akti ustrezno sprejemali. ne pa da če ti piše, da če v 30 dneh ne podaš
mnenja se šteje, da nimaš pripomb. Država funkcionira po nekih drugih načelih, ne pa po
svojih lastnih predpisih, kar po njegovem mnenju ni sprejemljivo. Težko se je s temi stvarmi
boriti, a jim poskušamo dokazati in se tudi prilagoditi določenim njihovim zahtevam.
Določene so pa neizvedljive. Glede problem hrupa v naši občini na hitro pove sledeče:
neglede na vso industrijo, trgovino in vse, je največji hrup v prometu. Imamo hitro cesto in
železnico. Še večji je morda za stanovanjska naselja bližina polj, ker se obdelujejo s traktorji.
Med drugim so nam rekli, pa naj v akt napišemo, da se bo to obdelovalo ročno.. Človek, ki je
to rekel, nam poda ali ne pozitivno mnenje..
Nadaljnje razprave ni bilo, zato je župan zaključil točko.
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3. točka: ODLOK O PRORAČUNU OBČINE ŠEMPETER-VRTOJBA ZA LETO 2021 – prva
obravnava

Člani občinskega sveta so gradivo prejeli s sklicem seje.
Uvodno obrazložitev je podal župan mag. Milan Turk (v gradivu).
Župan je odprl razpravo.
Sara Krošelj se zahvali, da je bila upoštevana njihova prošnja, da se te točke obravnava prej.
Vpraša sledeče:
- čemu je namenjenih 15.000 EUR, kar se razlikuje glede na prejšnja leta, na postavki za
financiranje športnih klubov in društev.
- kinodvorana se nam vsako leto bolj oddaljuje. V začetku mandata je bilo rečeno, da
bomo nazdravili konec leta 2020. Sedaj je planirana obnova šele leta 2022. Verjame, da
smo v tem času kupili športni center HIT, a ko smo potrdili predlog nakupa, je bilo
rečeno, da bo dovolj sredstev za oboje.
Župan odgovori, da sredstva na postavki, ki se običajno razpišejo za športna društva, so
namenjena pomoči športnim društvom pri financiranju prostorov za vadbo. Ko smo določali
cenik za uporabo dvorane športnega centra, smo ugotovili, da bodo nekateri športni klubi,
predvsem tisti, ki imajo veliko mladine in veliko uporabljajo dvorane, težko zagotavljali dovolj
sredstev za vse njihove potrebe. Ocenili smo, da je smiselno, da ta sredstva nekoliko
povišamo. Ni pa še prav izrecno jasno kako bo razpis zgledal. Namenjen bo, da se omogoči
uporabo dvoran v občini Šempeter-Vrtojba.
Kar se tiče kinodvorane ne ve, če je kdaj izrecno obljubil, kdaj bomo začeli to delati in če je res
rekel, da imamo dovolj denarja za vse. Tudi za kovid ni še vedel takrat oziroma je vedel, da je
na Kitajskem. Želel bi si, da bi ga imeli dovolj in bi to lahko takoj izvedli. Kinodvorana ni
ustrezna, a se lahko uporablja. Ni res, da se to vedno bolj oddaljuje. Sredstva, ki so sedaj
predvidena in tudi lastna sredstva, so relativno visoka. Za leto 2022 tudi ne predlaga nobenih
novih idej, ampak da se realizira tisto, kar smo se do sedaj pogovarjali.
Razlogov je več. En je ta, da je sedaj malo težji čas, da bi se bolj na široko pogovorili o teh
idejah in bi se tako izkristaliziralo katere so najbolj potrebne. Drugi razlog je da bi res rad, da
se realizirajo stvari, ki so na nek način že več časa v proračunih in smo si jih zadali.
So tudi stvari, ki jih ni noter, pa so potrebne in ne vemo kaj se bo zgodilo, kot recimo čeprav
imamo sredstva za nakup stražnice na pokopališču, pa nimamo sredstev za gradnjo
poslovilnega objekta v Šempetru. To bodo zopet znatna sredstva, takrat ko bomo to morali
zagotoviti. Potreba je, saj se pogrebi občasno še odvijajo, tudi iz cerkve do pokopališča, kar ni
najbolj prav. Tudi če se na pokopališču, je ta poslovilni objekt zelo majhen in so ljudje
največkrat na dežju. To potrebujemo, a ker ne vemo kdaj bomo lastniki, tudi nismo nobenih
načrtov dali v proračun. Je še nekaj stvari, ki bi jih imeli noter, če bi jih želeli narediti, ampak
to kar je noter, lahko tudi izvedemo.
Nekaj je tudi pogojno izvedljivih projektov. Za vse poslovne cone imamo po 200.000 EUR
predvidenih prihodkov iz naslova komunalnega prispevka in po 200.000 EUR predvidenih
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odhodkov za gradnjo poslovne infrastrukture. Če bomo komunalni prispevek realizirali,
potem bomo tudi te odhodke realizirali, sicer pa najbrž ne, ker ne bodo nujno potrebni. Tudi
iz drugih virov mi težko gradimo javno infrastrukturo v poslovnih conah kot iz komunalnega
prispevka.
Župan se opraviči, da je naredil poslovniško napako in da besedo članu Odbora za
gospodarski razvoj, svetniku Aleksandru Čerče, ki je povedal sledeče:
»Odbor za gospodarski razvoj je opravil splošno razpravo o predlogu proračuna občine
Šempeter- Vrtojba za leto 2021 (prvo branje) in predlaga da se opravi javna razprava.«
(Vir: zapisnik 11. seje OGR)
Aleksander Čerče poda dva amandmaja na proračun:
- v proračun naj se vključijo prihodki od oddajanja športnih objektov, ki jih razvidno ne
vidi v proračunu. Tako bomo lahko imeli en pregled med stroški in odhodki na račun
športa, ker se mu zdi, da so sedaj nenormalno visoki odhodki. Sploh pa ne vemo,
kakšni so prihodki.
- Za proračun 2021 se poveča postavka 040429: Hortikulturna ureditev iz 10.000 na
40.000. Vzame pa naj se iz postavke: 041890 športni center. Mogoče bi v tej zvezi dal
eno idejo, da bi se naredil celotni natečaj za hortikulturno ureditev občine Šempeter.
Župan odgovori, da je danes malo pozno poslal mail svetniku Čerčetu v zvezi z vprašanji, ki so
se izpostavila že na odboru v zvezi s prihodki od oddaje športnega centra in ostalih v
uporabo. Lahko pošlje tudi ostalim. Prihodki so predvideni in je poslal točno v kakšnih
zneskih. So pa na kontih, ki se ne prikazujejo v splošnem delu proračuna, ker se prikazujejo
samo štirimestni konti. So pa predvideni. Po spominu je za športni center 80.000 EUR letno
in to v obeh letih. Od Mladinskega centra 35.000 EUR. Od prostorov v šoli v Šempetru 25.000
EUR, v šoli v Vrtojbi 15.000 EUR. Rekreacijski center pa 1500 EUR za Šempeter in 1500 EUR za
Vrtojbo, piknik prostor in kar je rezervacij za igrišča. Še nekaj prihodkov je od oddajanja teh
prostorov, a je tega malo, ker v večini to oddajamo društvom, ki dobijo vse brezplačno
oziroma za neke simbolične zneske. Nekaj je še od oddajanja Hrama v Vrtojbi. Predvideno je
približno toliko, kot smo v preteklem letu realizirali. Ker bomo v naslednjem letu športni
center, je pa predvidel približno 89.000 EUR stroškov s tekočim vzdrževanjem in materialnimi
stroški za športni center in 80.000 EUR prihodkov. Predvidel jih je manj, kot bo stroškov, a
računa na to, da bo obratno. Boji pa se, da bo zaradi kovida vse skupaj drugače. Športni
center ne obratuje, čeprav ima kar precej najavljeni uporabnikov. Računamo na to, da se
bodo tekoči stroški pokrivali z uporabninami. To je že posebna postavka na posebnem kontu,
a je ni videti v gradivu, ker je sestavljeno po navodilih s štirimestnimi konti. Bomo pa še
dodatno napisali, v katerem kontu je to zajeto.
Glede predloga za hortikulturno ureditev bomo to vzeli kot predlog in bomo za drugo branje
pripravili dopolnjen predlog. Takrat bomo o tem dogovorili, ali bo treba še kakšen amandma,
ali bo že dovolj dobro.
Župan je dal besedo članici Odbora za družbene dejavnosti – šolstvo, predšolsko varstvo,
kultura, Sari Krošelj, ki je podala, da je odbor bil nesklepčen.
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Anita Manfreda je tudi sama želela predlagati, da se poveča postavka za hortikulturno
ureditev. Bi bilo smiselno, da se podpre predlog, da se naredi natečaj in je potem celotna
ureditev Šempetra urejena v enem smiselnem programu.
Župan predlaga, da se razpravlja lahko o obeh letih, a se bo glasovalo o vsakem posebej.
Anita Manfreda pove, da je pregledala dokaj natančno, a ni zasledila niti v proračunu za 2021,
niti v NRP postavke za ureditev otroškega igrišča in družabnega prostora v Bazari. Če bi imeli
odprto proračunsko postavko, bi lahko vsaj začeli pripravljati z neko projektno
dokumentacijo in resno začeli iskati parcelo. Bazara je 2 km iz Šempetra in tudi mi imamo
precej majhnih otrok. Res bi si želeli manjši prostor za druženje, ko bo to omogočeno in igrala
za otroke. Obenem bi spodbudila, ker ve da je bil nek namig, da bi se to parcelo ob kolesarski
stezi iz Bazare proti Šempetru na desni strani, če gledamo iz Bazare, poskušali urediti, tam
kjer je podvoz Novi dom. Ve da je težava, da če nimamo služnosti, se ne da priti na drugo
stran. Težava je zato tudi urediti primerna otroška igrala in družabni prostor. Če bi mogoče
razmišljali v tej smeri, da se poskuša pridobiti služnost, če bi bilo mogoče zaradi parkirnih
prostorov. Prosi, da se do drugega branja to umesti noter in potem do 2022 vsaj v neki manjši
obliki realiziramo.
Vpraša kakšni so načrti za drugo fazo kolesarske poti iz Bazare proti Volčji Dragi. Vemo, da
smo to kolesarsko odprli in je zelo oblegana. Je pomembna pridobitev za naš zaselek. Zanima
jo kakšni so načrti za naprej glede podvoza pod železniško progo in eventuelno nadaljevanje
po že lepi urejeni makadamski poti proti Volčji Dragi, ki jo ljudje že kar uporabljajo. Kje smo s
tem projektom?
Župan ogovori, da je glede otroških igrišč drugačna postavka, saj smo nekaj postavk, ki smo
jih imeli do sedaj, združili v eno. Tam tudi morda ni dovolj sredstev za vse, ampak iz tiste
postavke to delamo. Projektno dokumentacijo pa lahko tudi iz drugih postavk. Za to ni
potrebna posebna postavka, a če bi jo hoteli imeti, bi morali narediti DIIP in so zopet s tem
stroški, a lahko tudi naredijo. V NRP je dosti postavk brez DIIP in ko bo prišlo računsko
sodišče, bomo zaradi tega dobili ne prav lepo mnenje. A to se vleče noter že deset let,
Anita Manfreda odgovorjeno razume in ve, da se lahko tudi v drugih proračunskih postavkah
to porabi, ampak bi se mi vsi bolj lepo počutili, če bi vedeli, da imamo eno proračunsko
postavko v NRP. Da vemo, da je za to tam odprta in da bo nekoč nekaj tam tudi obstajalo.
Tudi zaradi ljudi. Meni, da to ni taka težava in tudi DIIP ni nek finančni zalogaj, tako da se ga
da tudi pripraviti.
Župan ogovori, da to dostikrat s tem le doseže, da postavka pride v proračun in imamo
potem poln proračun postavk, za katere se mora župan zagovarjati, da jih ni mogel narediti.
Večji problem od tega je podhod pod železnico pri Novem domu. To je zasebna pot. Lastnik
te poti je ne dovoli pod nobenim pogojem. Morda se bo kaj omehčal. Zaenkrat smo ta
namestili ustrezne ovire, da se vsaj z avtomobili ne vozi. Dopušča oziroma ne preprečuje peš
hoje in s kolesom, kar ve, z avtomobili pa absolutno ne dovoli. Upa, da se bo kaj spremenilo.
Dostopnost takega igrišča z avtomobili po kolesarski poti ni sprejemljiva. Tista pot je
namenjena samo uporabi za lastnike zemljišč, izjemoma in občasno s ključem. Drugače pa ne.
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Upa, da se bo kaj spremenilo. Mi smo se tam že intenzivno trudili, kako bi kaj noter očistili, a
se nam je zataknilo prav s to potjo in smo sedaj v slepi ulici.
Kar se tiče poti proti Volčji dragi smo imeli resen namen in tudi že začeli načrtovati
nadaljevanje kolesarske povezave skozi vodni propust. Čez železniški most in nadaljevanje
proti Volčji Dragi po desni strani po poti, ki je občinska in smo jo sedaj nekoliko utrdili, da jo je
možno uporabljati s kolesi in peš. Celo z avti jo uporabljajo. Smo tudi že odkupili zemljišče n a
levi strani tik pred podvozom, kamor bi bilo narejeno, da bi se dvignili čez most. Ampak tudi
tu se nam stvari spreminjajo, saj za nadaljevanje obvoznice z državne ceste med Volčjo
Drago in Bazaro pravijo, da bi jo zgradili tik ob železnici in da prostora za kolesarsko
povezavo tam v tem primeru ne bi bilo. Kolesarje bi pustili na sedaj državno cesto, ki bi
potem postala občinska. Prostora je tam dovolj. Tudi za kolesarje se da ustrezno rešiti. Druga
težava je ta, da je za ljudi na tej strani podvoza težje dostopati na kolesarsko povezavo, ki jih
pelje proti Šempetru, Volčji Dragi ali pa do avtobusnega postajališča. Možno je priti pri
Novem domu do te kolesarske. Druga stvar je pa, da poskušamo drugače najti prehod.
Najbolj se nam je zataknilo pri vodarjih, namreč točno s tem, kar je že prej omenjal. Njihovi
novi izračuni o Bazarščku so taki, da bi morali mi tam zgraditi skoraj 2 ali 3 krat toliko velik
propust, kot je sedaj. Tako bi nadomestili tisto, kar oni pričakujejo, da jih ne bomo ovirali z
našo stvarjo noter. To je po našem prepričanju nerealno in tudi neživljensko. Ne znam še
povedati, kako bomo to rešili. Smo že angažirali projektante in moramo narediti sestanek in
videti kakšne bi lahko bila ideja in ali bo tudi ta njihova študija zdržala recenzijo – si ne upa nič
reči. V glavnem je blokada.
Zelo verjetno, da bodo kolesarje preusmerili, da bodo šli po sedaj državni cesti skozi Bazaro
naprej proti Volčji Dragi. Kako bomo pa prišli na drugo stran podvoza, pa sedaj še ne zna
odgovoriti – ali bomo prevrtali luknjo pod železnico ali pa bomo pri Novem domu kaj dosegli.
Alenka Poljšak vpraša, ker je župan omenil obvoznico iz Volčje Drage do Šempetra, kje bi se
ta obvoznica vključila? A je to na staro cesto ali bo to šlo bolj noter v hrib?
Župan odgovori, da se ta obvoznica že dlje časa načrtuje v več fazah. Rezerviran je koridor s
prostorskim načrtom. Načeloma se začne pri Marteksu in poteka po Volčji Dragi mimo
križišča, ki je sedaj nivojsko z zapornicami ob Volčji Dragi in gre ob železnici proti Bazari po
desni strani in pride na levi strani železnice takoj za nadvozom železnice nad zdajšnjo
državno cesto. Skozi Bazaro in Volčjo Drago. Druga faza bi se pa priključila na državno cesto
takoj za podvozom. V naslednji fazi bi se zgradilo že južno nad temi hišami, ki so sedaj v
Bazari po tej državno cesti. Tak koridor je predviden s prostorskimi akti že več desetletij.
Zadeva je nekoliko kočljiva, kako se tiste hiš dejansko znajdejo tam med dvema cestama.
Gotovo se bodo iskale rešitve tudi z javnimi razgrnitvami in bo treba biti pozoren, za najti
prave rešitve. A tudi sam ne ve, kakšne so. Ne ve če je za Bazaro taka obvoznica ključna. Reši
sicer en del hiš, nekaterim pa lahko povzroči še več težav.
Alenka Poljšak preveri, če je prav razumela, da je to predvideno za hišami. Kot gleda Volčjo
Drago meni, da bodo večinoma vozili kamioni in je to namenjeno, da se kamionski del
preusmeri. To bo pravzaprav obremenitev za prebivalce Bazare.
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Župan odgovori, da po državni cesti lahko vozi vsak, razen če iz utemeljenih razlogov to ni
mogoče. Gotovo gre veliko kamionov po avtocesti, a gotovo jih je nekaj tudi na državnih
cestah. Tudi avtomobilski promet je tam kar gost. Število vozil je veliko in to pride na krožišče
v Bazari in gre proti Novi Gorici. Po tej cesti je ogromno dnevne migracije iz spodnje Vipavske
doline in na žalost vedno več. Obremenitev stanovalcev, ki so ob tej cesti, je gotovo velika. A
kakšna je rešitev, pa ne zna povedati. Če kdo najde dobro rešitev, jo bo vesel in jo bodo
predlagali Direkciji za infrastrukturo in tudi za naše prostorske akte. Je treba z njimi to
uskladiti.
Jože Rupar postavi vprašanje glede prejetega gradiva, ker gre verjetno zgolj za tiskarsko
napako. V obrazložitvi na 8. strani občinski sklad: podaja, da se proračunska rezerva v letu
2021 oblikuje v višini 110.000 EUR. Če pogledamo pa proračun, je proračunska rezerva 20.000
EUR. Ista napaka se pojavi pri obrazložitvi proračuna za leto 2022. Vpraša ali je tu napačno
podano gradivo?
Kar se tiče samega proračuna, so postali pozorni na to, ker se predvideva zelo malo
projektov iz strani EU. Prosi za obrazložitev ali ni projektov ali nismo uspešni? V letu 2021
imamo za 228.000 EUR projektov, od tega so večji del tega projekta izredne vode, ki je že iz
leta 2020. Salute in zdravje se tudi že izvaja iz 2020. Ekokrog LAS. To so vsi projekti, katere
poznamo in smo jih imeli na mizi že v preteklih letih. Ne vidi novega projekta s strani EU. Še
slabša pa je realizacija v letu 2021, kjer je predvidenih samo 7.000 EUR v tem trenutku. Tako
da se ponovno sprašuje, ali ni EU projektov, ali smo se prijavili na njih pa nismo bili uspešni?
Po drugi strani pa dohodke, ki jih imamo in jih je kar nekaj za delovanje raznih agencij in
podjetij, ki nam pomagajo pri teh razpisih.
Druga zadeva se nanaša na poslovne cone. Veseli ga, da se v 3 letih predvideva ureditev kar 3
poslovnih con, za kar je namenjeno 3 krat po 200.000 EUR. Ampak po drugi strani ko
pogledamo, so to stvari, ki jih vlečemo že iz preteklosti. Poslovna cona ob hitri cesti je bila v
letu 2019 8000 EUR in ni bila realizirana nič. V letu 2020 smo prav tako planirali poslovno
cono Lavžnik 200.000 EUR, a realizacije tudi ni bilo. Zanima ga, a imamo v tem trenutku vsaj
kakšne interese s strani podjetij in podjetnikov, da bi prišli v te hitre cone.
Glede gospodarstva smo že na odboru za gospodarski razvoj imeli širšo razpravo, zato tega
ne bo tu nadaljeval.
V proračunu vidimo kar nekaj kolesarskih poti, kar je spodbudno, saj zanje dajemo predloge
vsi svetniki. Pogreša pa morda to, da se pozablja na neko povezavo. Če naredimo en del
kolesarske poti v Bazari, nam še vedno en del ostale neurejen oziroma ni povezan. Vidimo, da
bomo v drugem letu delali zopet en del kolesarske poti, čez 2 leti bomo zopet poskušali tisti
del povezati. Morda ko se planira in projektira, da bi se imeli v uvidu tudi to, da če se gre v
eno območje, se potem tisto območje tudi zaključi, tako da damo uporabnost in vsebino tej
investiciji.
Župan odgovori, da pri rezervi in rezervaciji ne gre za isto stvar. Rezerva je ta, ki je v odloku
napisana, v kakšni višini se oblikuje. Uporablja se za namene, ki so določeni v zakonu o javnih
financah. Gre v glavnem za reševanje pri naravnih nesrečah. Naprimer če se sproži en plaz, za
odpravljati posledice neurij in podobno, se uporablja to rezervo. Zato je tudi zapisano, do
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katere vrednosti o porabi lahko določa župan sam in nad koliko občinski svet, kako se porabi.
Občina mora zagotavljati, da so ta sredstva vedno likvidno na razpolago.
Splošna proračunska rezervacija je druga stvar in jo imamo v višini 20.000 EUR že vrsto let.
Lahko se uporablja za neke nepredvidene odhodke v proračunu in se jo lahko prerazporedi
na druge postavke in se s tem zagotovi dovolj sredstev na postavki, kjer je nekaj malega
zmanjkalo. Zato tu ni napak in gre za pravilno prikazane zadeve.
Glede projektov s strani EU prihajamo v čas, ko se vsaj formalno perspektiva 2014-2020
izteka. Vemo, da se bo najbrž podaljšala, a se nova ni še niti začela. Zato tudi ni še jasne
predstave, na katera sredstva bomo lahko kandidirali. Ni nobenih razpisov. Tisti, ki še niso
dokončali projektov znotraj te perspektive, jih bodo dokončavali še mogoče kasneje. Mi smo
jih večino že dokončali. Odvisno iz katerega programa se ta EU sredstva dodeljujejo. Nekateri
programi so pri refundaciji stroškov bolj hitri, nekateri počasnejši. Tudi kar se tega tiče, smo
mi zelo pridni. Na čezmejne programa pa lahko traja tudi ¾ leta, da potem sredstva izplačajo.
Zaradi tega so lahko iz tega naslova tudi zamiki pri prihodkih. Kar se tiče kandidiranja, smo na
razpisih uspešni. Ni pa samo od občin odvisno, kolikor sredstev lahko dobimo, ker je to
odvisno tudi od politike države kakšne cilje si na programih zastavijo. Če ti cilji niso skladni s
tem kar občina počne, za ta sredstva ne moremo kandidirati. Tudi same tehnike izvajanja
razpisov in dodeljevanja sredstev itn so tu vprašanje. Kar se tiče Občine Šempeter-Vrtojba
lahko zagotovi, da smo zelo uspešni pri prijavah kot tudi pri črpanju. Vse kar smo doslej
dobili, smo tudi izvedli. Edina stvar, ki nam ni uspela, so bila sredstva za infrastrukturo
dodeljena na Lavžniku, zaradi tega ker smo morali spreminjati gradbeno dovoljenje. Ampak
ne zaradi gradbenega dovoljenja, ampak zaradi same višine investicije in se je pri tem po
nepotrebnem zataknilo in nam niso podaljšali pogodbe o sofinanciranju.
Tudi glede kolesarskih povezav smo bili uspešni. Država s svojo politiko spodbuja trajnostno
mobilnost in zato objavlja nekaj razpisov. Imeli smo CPS in na osnovi tega lahko kandidirali za
druga sredstva, kjer smo bili v primerjavi z drugimi občinami zelo uspešni. Uspeli smo
pridobiti celo več sredstev, kot so nam bila sprva okvirno dodeljena, ker jih ostali niso uspeli
počrpati.
Glede kolesarskih povezav je enkrat računal, da bi mi nujnih imeli 6 km. To so zelo veliki
zneski, ki jih ne moremo v enem zamahu rešiti, tako kot žal tudi ne kulturne dvorane kar v
enem zamahu in to v istem letu kot športno dvorano itn.
Veliko je odvisno o tega, čemu bo država še vedno dajala prioritete in kakšne razpise bo
objavljala. Če bo objavila za kulturne dvorane, se bomo prijavili tja. Če bo objavila za športne
dvorane, se bomo pa za športno dvorano, ker sredstva, ki jih dobimo od drugod, jih ni treba
zagotavljati sami in so nam na nek način podarjena in dobrodošla. Glede tega moramo biti do
določene mere fleksibilni.
V poslovnih conah načrtujemo izboljšave in gradnjo nove infrastrukture. Nekatere poslovne
cone niso v celoti opremljene. Nekatere so, a je potrebno kaj prenoviti. Trenutno živijo
Lavžnik, Polje in Ob hitri cesti v Vrtojbi. Polje je nastalo na novo s tem, ki je HIT prodal svoje
nepremičnine in so tam novi lastniki začeli urejati zadeve. Nekaj je tudi stavbnih zemljišč, ki
bodo na voljo. Mi bomo to opremljali glede na to koliko sredstev se bo nateklo iz
komunalnega prispevka. Kar smo dobili komunalnega prispevka od objekta Lesnine, smo
vložili v infrastrukturo v poslovni coni ob hitri cesti v Vrtojbi.
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Na Lavžniku smo neglede na to, da postavka 200.000 EUR ni bila realizirana, realizirali za več
kot 600.000 EUR investicije na drugi postavki, ker je bila tako definirana zaradi načrta
razvojnih programov, ker je že prej povedal, da smo dobili sredstva odobrena in jih potem
nismo mogli koristiti. Tako da je bila realizacija vsaj 3 x 200.000 EUR. Komunalnega prispevka
zaenkrat še nič. Investicija je bila potrebna zato, da se lahko podjetniki, ki si tam urejajo
poslovne prostore, da bodo te lahko normalno uredili in normalno uporabljali. Čeprav že
sedaj uporabljajo, ampak ni urejeno.
Polje, kot je povedal, je nova zadeva in je tam še nekaj nepozidanih zemljišč. Če se bodo na
novo pozidala, bodo plačali komunalni prispevek in mi bomo dolžni zgraditi kakšno cesto,
urediti kakšen vodovod in kanalizacijo. To je namen teh postavk. Interes je velik v naslednjem
letu, a ne more napovedovati kaj bodo počele zasebne družbe. Ne more tudi odgovarjati, če
oni potem tega ne naredijo. Lahko pove, da je ena družba kupila zemljišče na mejnem
prehodu Vrtojba in ima namen v naslednjem letu zgraditi poslovno stavbo s 1.500m površine.
Včeraj je bila ena družba, ki potrebuje malo manj zemlje 1500m. Danes se pa nekdo iz druge
občine interesira za 20.000m2 stavbnih zemljišč. Ali bo prišlo do realizacije ni odvisno samo
od občine. Imamo to prednost, da imamo zanimivo lokacijo in druga naša prednost je, da
imamo v teh treh conah vsaj pri koncu prostorske akte. Žal je ta OPN velika težava, ki nam
blokira vse. Predlaganih je zelo malo sprememb, ampak so povsod neke neverjetne ovire.
Poslovna cona v Vrtojbi ima pa vse urejeno in infrastruktura je pripravljena. Praktično se
povsod lahko priključijo. Tudi če je potrebna kakšna manjša adaptacija ali izgradnja mi to
lahko zagotovimo. Zato imamo tudi postavke v proračunu, da lahko izvedemo javni razpis
takoj ko je potreben. Smo v stanju v enem letu urediti stvari glede infrastrukture. Ko ni bilo
takih težav s prostorskimi akti, smo npr za Lesnino ali Spar tudi v enem letu vse spremembe
OPPN izpeljali.
Za naprej glede evropskih projektov bomo še naprej iskali vse vrste sodelovanja in se bomo
prijavljali na razpise. Bodisi da se bomo sami prijavili ali se posluževali kakšnih agencij, kjer
smo ustanovitelj ali pa sodelujemo. Ali pa bomo tudi na trgu iskali kakšne izvajalce. To je
zmeraj odvisno od tega, kdo ima kakšno afiniteto, kaj zna, saj je veliko teh, ki to pripravljajo.
Je pa treba vedeti da je tistih, ki se prijavljajo na projekte zelo veliko. Uspešnih je pa potem
20%. Vedno tudi mi ne bomo mogli biti izbrani, pa če bomo še tako dobri.
Vlasta Mozetič v praša o zdravstvenem varstvu in sociali:
- pohvalno, da se bo adaptiral zdravstveni dom v Šempetru. Veseli bomo tudi, če bomo še
vedno ohranili dve pediatrični ambulanti, ker vemo da sedaj ni enega zdravnika, a to ni
odvisno od naše občine. Ob obnovljenem bi bilo zelo lepo, da bi se ohranilo enake kapacitete,
kot so bile do sedaj.
Čudi jo, da se znižuje postavka za plačilo zdravstvenega prispevka za nezavarovane osebe,
čeprav ne za veliko. Tudi stroški mrliških ogledov in pogrebna služba. Verjame, da je
prilagojeno glede na razmere oziroma pričakovanja. Pri socialnem varstvu se znižuje tudi
postavka za regresiranje oskrbe v institucionalnem varstvu.
Za 8.000 EUR se v 2021 poveča postavka za pomoč na domu, za katero predvideva, da se
zaradi napredovanj oskrbovalk. Ne razume zakaj se pa znižuje postavka institucionalnega
varstva.
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Zniževanje v teh časih jo čudi zaradi demografskih kazalnikov, trenutne situacije s kovidom in
slabšanja gospodarske situacije. Predvideva, da bo to vplivalo tudi na področje sociale. To
sicer niso velike postavke v samem proračunu, a meni da je to področje pomembno.
Župan odgovori glede pediatrične ambulante, da je tudi želja občine, da se dostopnost
zdravstvenih storitev ne bi spreminjala. Ampak tudi ZD NG, ki to zagotavlja, žal ne upa nič
narediti, če je prav razumel, ker preprosto ne dobi specialista. Če bi ga, te ambulante ne bi
selili ali kaj drugega, saj se zavedajo, da je potrebna v Šempetrskem zdravstvenem domu.
Upamo, da bodo dobili specialista, ki se bo zaposlil v ZD NG in bo lahko to ambulanto prevzel.
Poudari ponovno, da je proračun načrt, ki ne pomeni, da če noter ni zneska, ga ne moremo
plačati. Lahko se naredijo prerazporeditve, lahko se naredi rebalans. Mi smo te zneske dolžni
plačati na osnovi predpisov in se ne moremo nikoli izgovarjati na to, da ni dovolj denarja v
proračunu. Enako velja za plačilo zdravstvenega prispevka za nezavarovane osebe, za mrliške
oglede, pogrebne dejavnosti, regresiranje v domovih za ostarele. Podobno je za pomoč na
domu, a tu imamo nekaj vpliva na to, kako se pomoč na domu organizira. Na pamet ne ve,
zakaj so te postavke take, a predvideva da za to, ker so takšne potrebe in so vsi dajali take
najave. To nič ne pomeni, da tega ne nameravamo ali da bomo to zmanjševali, ker smo to
dolžni izvajati.
Vlasta Mozetič nadaljuje, da se tudi subvencioniranje stanarin, a tudi tu velja enako?
Župan potrdi. Danes smo dobili obvestilo, da namerava država prevzeti nekaj stroškov iz tega
naslova, tudi nekaj stroškov iz mrliških ogledov in še katerih drugih naslovov. Če se bo to
zgodilo, bomo pri naslednjem rebalansu te postavke še malo zmanjšali in namenili za kaj
drugega, kar je naša naloga. Recimo za pomoč na domu, da so ljudje zadovoljni in ostajajo
dlje doma. Redko kdo gre raje v institucionalno varstvo, ko je še sposoben sam zase skrbeti.
Večina gre tja, ko rabijo resno pomoč in resno oskrbo, ki navadno tudi ni poceni.
Vlasta Mozetič nadaljuje, da kje bi lahko črpali sredstva za Hišo dobre volje? Ali imamo
namen, da bo to vzpostavljeno v naši občini?
Župan odgovori, da odvisno zakaj bi šlo. Če bi potrebovali nakup stavbe, bi za to morali imeti
postavko. Če bi šlo za novogradnjo, bi morali načrtovati postavko za novogradnjo. Tu ne vidi
posebnih težav, če bi to dejansko rabili in imeli možnosti izvesti, bi to s prvim naslednjim
proračunom predlagal. Občina ima toliko sredstev, da bi zagotovila za to primeren prostor,
ampak tudi če ga ima, to še ni rečeno, da dobi voljnega izvajalca. To je lahko velik problem.
DU, ustanovljen za neko območje, gre izvajati svoje dejavnosti v oddaljena območja. V
svojem lastnem območju pa se to ne zdi vredno ali potrebno ali da so zamudili z vlogo ali da
prostori ne ustrezajo…
Upa, da bo to štajersko podjetje uspešno s prijavo na koncesijo. Oddali so popolno vlogo.
Pričakuje se, da bo država do konca leta odločila o oddaji koncesije. So tudi v nadaljevanju
poslov z DUTB glede objekta. Če bodo koncesijo dobili, meni da bodo naredili svoj namen
tam vzpostaviti center, hišo dobre volje. Prav je, da to naredijo v tistem objektu.
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Če bi se to zopet kaj zalomilo in najdemo dobro rešitev z dobrim prostorom in zemljiščem,
kjer bi to lahko zgradili, je pripravljen kadarkoli predlagati rebalans.
V zadnjem času se je pokazala priložnost, da kupimo en poslovni prostor ob centru za dnevne
aktivnosti Šempeter v objektu PSO. Udeležiti se bomo morali javne dražbe in tisti prostor tudi
kupili, razen če ne bo kakšen dražitelj pretirano dvignil cene. To je smiselno, ker je ob naših
prostorih. Naproša, da če še kdo ve za prostor, kjer bi občina uredila hišo dobre volje, naj nas
o tem čimprej obvesti. Posebej za to sedaj ni predvidena postavka.
Sara Krošelj sklene, da imamo proračun težek skoraj 11 milijonov. Naša odločitev o opredelitvi
glede sprejema je precej težka. Veseli nas, da bomo v naslednjih 2 letih športno in kulturno
razmigali občino. Veseli smo, da smo odkupili športni center, saj smo to predlagali že maja
2019, sklicali uporabnike in prisluhnili njihovim željam. Podpiramo prej omenjeno povišanje za
15.000 EUR za sofinanciranje najema športnih objektov. Razveselili smo se tudi novih
kolesarskih poti. Pozdravljamo vse proračunske postavke, ki opredeljujejo projekte, ki smo jih
tudi sami umestili v naš volilne program in jih že od začetka aktivno predlagali za začetku sej.
Kar bi si edino želeli, je koherentnost proračunski postavk. Da bi se postavke vsebinsko
povezale med seboj v celoto in bi jim na ta način v realizaciji ulili novih vsebin. Kot je prej
omenil svetnik Rupar, naj se kolesarske poti poveže v celoto, da vodijo po celotni občini in jo
povežejo z ostalimi občinami. Pravilno naj se jih označi, skupaj z na primer novim
postajališčem za avtokampe, trim stezo, rekreacijskim centrom in športnim centrom.
Ponujajo odlično infrastrukturo za razvoj športnega turizma. Če bi aktivno vključili tudi
lokalne gostinske ponudnike, naredimo občino turistično privlačno.
Ko bomo obnovili kinodvorano, bi bilo mogoče smiselno navezati aktivnosti na projekt
evropske prestolnice kulture, saj se je razvoj začel ravno na območju Vrtojbe in Šempetra.
Želimo si, da bi postavke našle prostor. Ker so ga našle že v proračunu, da zaživijo tudi v
naravi. V preteklosti se je prevečkrat dogajalo, da so bile postavke zastavljene in se je to
potem le prelagalo iz leta v leto. Dobile so naziv škodljivi projekti. Ena od njih je bil nakup
Mercatorjeve stavbe, kjer smo si želeli hiše dobre volje. Prišel je tudi direktor in rekel, da naj
bi bil prostor primeren. Sedaj ste dobili novo rešitev, da bo noter režijski obrat.
Aktivno reševanje problematike socialnega centra. Želeli smo si oživitve, da mu vrnemo
osnovni namen, za kar smo se trudili veliko let in potem je rešitev nekako priplavala čez noč.
Štajerci so nekako vzeli stvari v svoje roke in upajmo, da bo zaživela na način kot je
zamišljena, čeprav ne bo rešitev takšna, kot smo si jo vsi predstavljali.
Z gledanjem v prihodnost bomo opozorili na trajnostni razvoj, ki si ga predstavlja kot način
razvoja, ki zadošča današnjim potrebam in pri tem ne ogroža možnosti zadovoljevanja
potreb prihodnjih generacij. Pri tem se gre vprašati, ali smo naredili vse, da bodo mladi lahko
zadovoljevali svoje potrebe in na dolgi rok ostali v naši občini. A smo jim ponudili prostor za
stanovanje, za ureditev svojega lastnega doma, možnosti za druženja za razvijanje idej. Za
stanovanjsko politiko je 90.000 EUR, kar je verjetno ovrednoteno za nakup enega
stanovanja. Če gre kdo v gradnjo nove hiše, kako je s komunalnim prispevkom? Bomo
pomislili tudi na mlade osebe v okviru lažjega vstopa na trg dela glede na razpoložljivost
delovnih mest? Imamo osrednjo institucijo ZZZS, ampak tudi občina lahko ponudi dodatne
možnosti subvencioniranja novih delovnih mest in zaposlitev.
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Za obrtnike ali je primerna višina NUSZ, da jim omogoči obstoj in ali smo jim namenili dovolj
sredstev za razvoj? V okviru postavke za gospodarske dejavnosti je res 2.792.220 EUR, ampak
če pogledamo bliže, je le 160.000 EUR, torej 5.7 celotne postavke namenjene razvoju.
Naglas je razmišljala o možnostih za naprej. Da se v redu počutimo v svoji občini, moramo
imeti tudi čisto okolje in jim ponuditi čim več možnosti za zadovoljevanje potreb. Preveč časa
se vleče problematika z asfaltno bazo in svetnik Koglot je opozoril na fekalije, kar zaenkrat ni
še rešeno.
Pri trajnostnem razvoju se ne smemo omejevati samo na zakone, pravilnike in številke – na
omejena določila in dobrine, ampak moramo razmišljati tudi neomejene možnosti našega
razuma in ustvarjalnosti. Le na tak način bomo razvili gospodarsko razvito in vsem nam
prijazno občino.
Nadaljnje razprave ni bilo, zato župan predlaga in da na glasovanje predlog sklepa:
Občinski svet Občine Šempeter-Vrtojba je opravil splošno razpravo o predlogu proračuna
Občine Šempeter-Vrtojba za leto 2021.
O predlogu proračuna se opravi javna razprava.
Glasovanje svetnic in svetnikov:
PRISOTNI
12
ZA
6
PROTI
5
Sklep je bil sprejet.

4. točka: NAČRT RAVNANJA S STVARNIM PREMOŽENJEM OBČINE ŠEMPETER-VRTOJBA
V LETU 2021
Člani občinskega sveta so gradivo prejeli s sklicem seje.
Monika Gorjan Zavadlav se je udeležila seje od 18:36 uri

Uvodno obrazložitev je podala Regina Dragoljević – strokovna sodelavka (v gradivu).
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 načrt
ravnanja s stvarnim premoženjem občine Šempeter-Vrtojba za leto 2021 v vseh štirih točkah.«
(Vir: zapisnik 11. seje OGR)
Župan je odprl razpravo.
Razprave ni bilo, zato je župan predlagal in dal na glasovanje predlog sklepa:
SKLEP
1. Občinski svet sprejme načrt ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Šempeter - Vrtojba
za leto 2021.
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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 proračunu Občine Šempeter - Vrtojba za
leto 2021.
Glasovanje svetnic in svetnikov:
PRISOTNI
13
ZA
7
PROTI
5
Sklep je bil sprejet.

5. točka: ODLOK O PRORAČUNU OBČINE ŠEMPETER-VRTOJBA ZA LETO 2022 – prva
obravnava

Člani občinskega sveta so gradivo prejeli s sklicem seje.
Župan je dal besedo članu Odbora za gospodarski razvoj, svetniku Aleksandru Čerče, ki je
povedal sledeče:
» Odbor za gospodarski razvoj je opravil splošno razpravo o predlogu proračuna Občine
Šempeter-Vrtojba za leto 2022 (1. branje) in predlaga, da se opravi javna razprava.«
(Vir: zapisnik 11. seje OGR)
Župan je odprl razpravo.
Aleksander Čerče se naveže na prvi amandma iz 2021 glede hortikulturne postavke, ki je sicer
v letu 2022 združena in je v višini 25.000 EUR. Predlaga na 50.000 EUR na račun športnega
parka.
Župan odgovori, da bomo vse te pripombe preučili in pripravili dopolnjen in spremenjen
predlog proračuna za drugo branje. Upoštevali bomo tudi, če bo kaj poslal še kdo od javnosti.
Nadaljnje razprave ni bilo, zato je župan predlagal in dal na glasovanje predlog sklepa:
Občinski svet Občine Šempeter-Vrtojba je opravil splošno razpravo o predlogu proračuna
Občine Šempeter-Vrtojba za leto 2021.
O predlogu proračuna se opravi javna razprava.
Glasovanje svetnic in svetnikov:
PRISOTNI
13
ZA
7
PROTI
5
Sklep je bil sprejet.
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6. točka: NAČRT RAVNANJA S STVARNIM PREMOŽENJEM OBČINE ŠEMPETER-VRTOJBA
V LETU 2022
Člani občinskega sveta so gradivo prejeli s sklicem seje.
Uvodno obrazložitev je podala Regina Dragoljević – strokovna sodelavka (v gradivu).
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 načrt ravnanja z
stvarnim premoženjem za leto 2022 v vseh štirih točkah.«
(Vir: zapisnik 11. seje OGR)
Župan je odprl razpravo.
Razprave ni bilo, zato je župan predlagal in dal na glasovanje predlog sklepa:
SKLEP
1. Občinski svet sprejme načrt ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Šempeter - Vrtojba
za leto 2022.
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 proračunu Občine Šempeter - Vrtojba za
leto 2022.
Glasovanje svetnic in svetnikov:
PRISOTNI
13
ZA
7
PROTI
5
Sklep je bil sprejet.

7. točka: POROČILO O DELU MEDOBČINSKE UPRAVE OBČIN ŠEMPETER-VRTOJBA,
RENČE-VOGRSKO, MIREN-KOSTANJEVICA, VIPAVA IN AJDOVŠČINA V LETU 2019 –
informacija

Člani občinskega sveta so gradivo prejeli s sklicem seje.
Uvodno obrazložitev je podal Tadej Mori, inšpektor svetnik – Vodja medobčinske uprave (v
gradivu).
Župan je dal besedo članu Odbora za gospodarski razvoj, svetniku Aleksandru Čerče, ki je
povedal sledeče:
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» Občinski odbor za Gospodarski razvoj predlaga občinskemu svetu, da sprejme poročilo o
delu Medobčinske uprave za leto 2019.«
(Vir: zapisnik 11. seje OGR)
Župan je odprl razpravo.
Stanislav Rijavec pove, da ga moti malo statistika. Preveri, da sta bila v letu 2019 zaposlena 2
inšpektorja, od tega en inšpektor za promet, 4 redarji in 1 sodelavka.
Tadej Mori odgovori, da sta bila v letu 2019 zaposlena 1 inšpektor vodja in 1 inšpektor, kateri
ni bil samo za promet, ampak za vse. 5 občinskih redarjev in 1 svetovalka za 5 občin.
Stanislav Rijavec nadaljuje, da če se gleda redarsko službo, ga moti statistika, saj je iz nje
razbrati, da redarska služba v 2019 obravnava manj kot 1 zadevo na dan (če se deli s 5 redarji
deljeno na 200 dni (čeprav je 365 dni, ki jih morajo organizirati). Za inšpektorja bo v redu, ker
mora drugače to delati. Če pogleda še tabelo št. 3, kjer so bili udeleženi vsi, njega 2200 ustnih
opozoril in obveščanja, lahko napišejo karkoli. To zadnje ni nobena statistika in ne more biti
neko merilo učinkovitosti… To v bodoče mora ven. Iz tabele 1 nekdo naredi približno 1 na
dan, iz tabele 3 pa približno 3 na dan, kar pomeni 4 stvari v 8 urah. To se mu zdi malo. Štel je
vse občine.
Tadej Mori odgovori, da ob gleda razmere tako. Če gre po Šempetru in vidi vozila narobe
parkirana, ki so bila že opozorjena, nato dobijo prekršek in to je v redu. V Ajdovščini ravno
tako dobijo opozorilo, kar je ravno tako ukrep, kot če bi izdal plačilni nalog. Tega lahko ne
pišemo več. Izdali smo 1767 plačilnih nalogov v celoti v letu 2019, od tega je bilo največ
izdanih v Občini Ajdovščina, nato v Šempetru in potem v Vipavi, ki je manjša in ima manj
frekventno problematiko. Če gre pogledati, vidi red. Zaveda se pa, da absolutnega reda ne
bo. Lahko se gre tudi v skrajne konsekvence in vsak prekršek sankcionirajo. To je možno in se
da do delati. Bo malo več ugovorov in administracije, a kar on gleda naokrog, se mu zdijo
zadeve dovolj dobro urejene glede prometne varnosti.
Druga stvar, ki je ključna, je da ko je bilo 5 občin, ko se je 1 redar zjutraj, ko je štartal in se
zapeljal po 5 občinah, je bil ob vrnitvi njegov delovnik že skoraj končan. Za vožnjo porabi
veliko časa, kar je nujno, ker bo tako lahko kaj videl in sproti reagiral. Zato on ne vidi ovire v
tem, da se ne bi nadziralo, da se ne bi hodilo naokrog. Se pa usmerjamo v tiste zadeve, ki so
bolj problematične. Trenutno smo na meji, ker so se tam usredile zadeve s prometnimi znaki.
Tam sankcioniramo in smo videli, da je tudi velik problem, da ko kamionisti parkirajo,
izmečejo ven vse smeti. Težko je ugotoviti kdo je bil, zato je najboljše sankcionirati čim več
kamionistov, ker bodo od tam šli in potem teh problemov s smetmi ne bomo imeli.
Glede števila zadev se mu zdi veliko. Z opozorilom z normalnimi ljudmi porabiš zelo malo. Z
10% se pa porabi veliko in iščejo vse izgovore. Opozorila lahko odstrani iz statistike, a to je
ukrep namesto globe. To je diskrecijska pravica redarja. Tudi ugovorov na globe je zelo malo,
ker skušajo delati strokovno in zakonito. Res pa je, da če bi bilo še več kazni, bi lahko bil še
kakšen ugovor več.
Župan glede kaznovanja in opozarjanja meni, da je bistveno, da imamo red. Ni cilj da
kaznujemo in opozorilo je koristno. Če ne zaleže nič drugega, je tudi globa vzgojna.
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Medobčinsko upravo v veliki meri subvencionira država in ne predstavlja velikega stroška.
Moramo imeti tako inšpekcijo, kot redarje. Red moramo izvajati.
Dejan Koglot vpraša, da če gresta jutri on in njegov kolega na medobčinsko upravo, jima bo
dal blok, kjer je jasno odtrgano od 1 do 673, koliko opozoril ste dal. Drži? To je za njega
opozorilo, s katerim se strinja in je prav, da se ga zalepi na avto. Tako mora biti in vse ostalo
ne velja nič.
Tadej Mori strokovno odgovori, da ne. Glede opozorila ne smeš voditi nobenih osebnih
podatkov. Možni sta dve stvari: da na avto daš opozorilo, da je bilo narobe parkirano in bo
naslednjič prekršek. Druga stvar pa je, ko se pove gospodu, da je večkrat parkiral narobe, za
kar je globa, ampak je ne izrečemo, ampak se izreče opozorilo. Teh opozoril je precej več. A
to je en segment.
Župan preveri, da obstaja tudi ustno opozorilo, ki je skladno s predpisi in se ne vodi v
nobenem bloku.
Dejan Koglot vpraša, da če zakonsko smejo šteti ustna opozorila in jih dati v poročilo?
Tadej Mori odgovori, da ne smejo voditi evidenc komu so jih izdali, lahko le številko.
Dejan Koglot vpraša, glede na to, da se bo znižal ta procent, bo tudi manj zaposlenih. Zvišalo
se je bo pa od prihodkov iz glob.
Župan odgovori, da sta se procent in tudi število zaposlenih znižala že z letom 2020, s tem ko
je izstopila Občina Ajdovščina. Pri sprejemu odloka od medobčinski upravi je predlagal, da
obdržijo še enega redarja in to obrazložil. Sofinanciranje države se je iz leta 2019 spremenilo
iz 50% na 35%, kar je še vedno največ kar lahko dobimo, ker imamo v medobčinski upravi 4
občine. Strošek zaposlenih se je znižal za stroške dela 1 inšpektorja in 1 redarja. Se pa
materialni stroški za najem razdelijo na manj, ker nismo odpovedali najemnine za kakšno
pisarno, ki bi jo sicer lahko, ampak funkcionalno se ne da tako tam organizirati dela. Glede
prihodkov iz glob bi si pa raje želel, da jih ne bi bilo, ker bi to pomenilo, da bi imeli red.
Materialni stroški so pa minimalni.
Dejan Koglot pove, da ga večkrat ustavljajo ljudje in vprašajo, ker popoldan in za vikende ne
vidijo redarja. Zanima ga, če ste planirali kaj spremeniti ta način na dvoizmensko delo ali
karkoli? Vpraša če menijo, da bi morali še koga zaposliti ali če je kakšna rešitev na vidiku?
Tadej Mori odgovori, da so v letošnjem letu izvedli veliko popoldanskih nadzorov. V obdobju
korona krize mesec in pol, je bilo pokrito dopoldan in dopoldan. Prej so bile občasne
kontrole, ki so pokazale, da popoldan ni bistvenih razlik. Kar se tiče parkiranja je bila
popoldan situacija dosti boljša. Glede smeti pa, da jih ljudje mečejo ob vseh urah. Ima
podatek za 1. 11. ob 16:25, so bili v zbirnem centru na kup metani kosovno odpadki. Ni pravila.
V kolikor bo uspelo, lahko pridemo še do te globe. Mogoče smo tudi ljudje ratali do določenih
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stvari indiferentni. Vidijo nekoga, da dela narobe, pa mu ne rečejo, da dela narobe. In tudi ko
je treba povedati, kdo je to naredil, tega ne storijo. Če bi bilo več zaposlenih, je možen večji
nadzor in bi več ljudi lahko krožilo, a bi to zopet potegnilo dodatne stroške.
Dejan Koglot preveri, da potem ni predvidenega nekega popoldanskega dela.
Župan odgovori, da ni problema s tem, da bi redarji in inšpekcija delali tudi popoldne, če je
potreba. Mi skupaj preverjamo kakšen smisel je in koliko je teh rešitev, ki se dogajajo
popoldne. Včasih je treba preventivno kakšen obhod narediti tudi popoldne, ampak se
dejansko izkaže, da težav s parkiranjem popoldne skoraj da ni, razen tam, kjer so vedno. Tam
je pa boljše da redarji ne pridejo, ker so to ulice in zaparkirani pločniki pred hišami itn. To so
prekrški, ki jih nihče noče razumeti. Tisti, ki je pogrešal redarja popoldne, verjetno ni bil
kaznovan, ampak je mislil, da bo sosed kaznovan. Ljudje hočemo redarje, ko je treba delati pri
drugih in ne pri nas. Če zaznamo kakšno težavo, redarji pridejo in nima nihče kakšnih
sindikalnih problemov, da ne bo delal ob drugih dnevih. V bistvu ni takih potreb, a ne trdi, da
jih nikoli ni. Kdaj jim tudi naročimo.
Alensander Čerče pove, da zadnje čase, ko se sprehajamo po trim stezah, Cerju itn., nas
motijo motoristi z neregistriranimi motorji, ko se izživljajo, smradijo in povzročajo nevarnost.
Vpraša ali je to vaša naloga, da jih kontrolirate oziroma da jim preprečite to dejavnost?
Tadej Mori pritrdi, da ima v enem delu tudi občinski redar pooblastilo, da ustavi takega, ki
divja po naravnem okolju. Glede na to, da smo v stalnem stiku s policijo, so že policisti
povedali, kako ga ustaviš. Policisti z gozdarskim inšpektorjem so imeli skupne akcije in so šli
na lokacije, kamor so se pripeljali s kombijem in počakali tam, da so se pripeljali nazaj in jih
potem popišejo in kaznujejo. Ker v naravi ga ne boš dobil. To so problemi, ki se dogajajo
občasno. V zadnjem času niso bilo toliko obveščeni o po Cerju, je bila pa to pred leti kar huda
problematika. Pred leti niso imeli pooblastil, sedaj jih imajo.
Jože Rupar pove, da smo slišali informacijo, da ste več prisotni na mejnem prehodu, na
katerem se že vrsto let pojavljajo isti problemi. To je parkiranje kamionov. Pustimo to, da sta
dve kategoriji cest, kjer imate in kjer nimate pristojnosti. Verjetno med vikendi niste uspeli
toliko teh problemov rešiti, kolikor jih uspete med tednom. Sprašuje zato ker se predvideva
ureditev rampe na avtoparkirišču. Posledično se bo lahko pojavil problem parkiranja osebnih
avtomobilov, kjer so sedaj tovornjaki. Marsikomu ne bo, da bo vstopil in plačal to parkirišče.
Na ta problem morate biti tudi pripravljeni, da se zna zopet pokazati na tem področju.
Omenili ste, da se procent sofinanciranja niža na 35% oziroma v kolikor bi dodali neke
dodatne naloge, bi lahko da procent obdržali. Zanima ga kakšne bi bile te dodatke naloge in
ali ste razmišljali o uvedbi le teh, tako da bi bila medobčinska uprava še vedno sofinancirana v
polovičnem znesku s strani države.
Tadej Mori pove, da glede mejnega prehoda smo na zvezi tudi s policijo. Ko mi ne delamo, je
dogovor, da dela policija. Vsak ki jih pokliče, bi oni morali priti, če imajo čas da pridejo. V
primeru, da smo delali ob vikendih, so šli tudi naši tja. Se pa zavedamo, da če se bo tam
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zmanjšalo število možnih parkiranj, bodo ti avto lahko kje drugje parkirani in takrat bomo
morali biti prisotni in bomo te zadeve morali reševati. Apelira na to, da se lahko pokliče tudi
na policijo, ki za to vedo in imamo partnerski odnos. Oni če imajo čar, morajo priti, kar je tudi
naročeno.
Glede sofinanciranja v višini 35%, je na to opozarjal že dve leti, da se bo spremenilo. Tam je
nabor enih 10 nalog. Lahko je notranja revizija, lahko je okolje in prostor itn. Res pa je, da
vsaka naloga, ki bi se na novo vzela, mira biti dogovorjena z vsemi občinami, da se lahko
sofinancira. To pomeni novo zaposlitev, ki tudi nekaj stane. Sedaj se morajo občine skupaj
dogovoriti, če imajo kje kako skupno točko, lahko okolje in prostor, lahko občinski urbanist,
lahko pravna služba, itn. To nekateri prakticirajo. Najboljši na tem področju je Ptuj, ki ima
izredno veliko nalog in je prišla do 55% sofinanciranja, ampak tudi uprava sama stane zelo
veliko. Tu je potrebna meja zdravega razum in da se župani dogovorijo med sabo, v katerih
točkah bi se videli v tem, da potem predlagajo občinskim svetom, da to sprejmete skozi
proračun.
Župan pove, da smo v zvezi s tem naredili neke svoje izračune in želje, kaj bi lahko še
organizirali v medobčinski upravi, ampak na žalost nismo našli nekega učinkovitega ali za vse
sprejemljivega načina. Vsak občina ima svoje službe na nek način organizirane in se potem
dosti držijo neke tradicije. Smo iskali če bi lahko še kaj skupaj organizirali, da bi dvignili način
sofinanciranja, a smo na koncu presodili, da bi na koncu verjetno imeli več težav glede na
stopnjo sofinanciranja pa z drugimi stroški, ki so povezani s tem, da mora tista oseba bit tu pa
tam. Nikoli se ne ve za koga je delo opravljala in je težavno. Medtem ko so inšpektorji in
redarji relativno samostojni pri opravljanju svojega dela.
Jože Rupar vpraša ali lahko pričakujejo izstop še kakšne druge občine, konkretno Vipave,
glede na to, kar slišimo iz javnosti?
Napaka, tako kot se je zgodila v NG?
Tadej Mori odgovori, da glede drugega vprašanja bo verjetno bolj tajnik pojasnil. To ni
njegova stvar. Je njegova stvar plača, ampak ne kako je do tega prišlo.
Na prvo vprašanje lahko le špekulira, saj je o tem prebral v medijih, da naj bi imela občina
Vipava željo izstopiti iz naše uprave, češ da niso več teritorialno povezani. Po njegovem to ne
zdrži, ker so oni prej prišli na svojo željo, ker se z Ajdovščino niso mogli zmeniti in so nas
prosili, če jih vzamemo. Njemu pa o tem nihče ni nič omenil in je to le prebral v medijih.
Pravica vsake občine pa je, da kadarkoli izstopi, le da mora poravnati svoje obveznosti.
Župan potrdi povedano. Govoril je o svojih razmišljanjih o tem z županom Vipave. Meni, da se
bodo sami težje organizirali, tudi glede zagotovitve kadra, s kom drugim pa lahko. Zaenkrat
nimajo namena izstopiti.
Tajnik odgovori, da ne gre za plačo, ampak za poračun. Še preden sta on in župan prišla na
občino, je bilo delovno mesto inšpektorja narobe sistematizirano. Zato smo morali to
popraviti in vprašali ministrstvo, kako je to za rešit. To smo rešili in izplačali manko na nazaj.
Zato je bilo v tistem mesecu tako visoko izplačilo, sicer ni.
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Nadaljnje razprave ni bilo, zato je župan predlagal in dal na glasovanje predlog sklepa:
Občinski svet Občine Šempeter-Vrtojba sprejme informacijo o Poročilu o delu Medobčinske
uprave občin Šempeter-Vrtojba, Renče-Vogrsko, Miren-Kostanjevica, Vipava in Ajdovščina
za leto 2019.
Glasovanje svetnic in svetnikov:
PRISOTNI
13
ZA
7
PROTI
0
Sklep je bil sprejet.

8. točka: SKLEP O PORABI PRESEŽKA PRIHODKOV NAD ODHODKI JAVNEGA ZAVODA
GORIŠKA KNJIŽNICA FRANCETA BEVKA NOVA GORICA
Člani občinskega sveta so gradivo prejeli s sklicem seje.
Uvodno obrazložitev je podala Ksenija Ušaj – višja svetovalka za družbene dejavnosti (v
gradivu).
Razprave ni bilo, zato je župan predlagal in dal na glasovanje predlog sklepa:
1. Javni zavod Goriška knjižnica Franceta Bevka Nova Gorica, Trg Edvarda Kardelja 4, 5000
Nova Gorica, presežek prihodkov nad odhodki iz leta 2019, v višini 18.327,44 EUR in presežek
prihodkov nad odhodki iz preteklih let, v višini 25.702,56 EUR, nameni za:
- nakup računalnikov in licenc za zaščito računalnikov, v višini 5.330,00 EUR,
- nakup RFID delovne postaje za zaposlene (čitalci), v višini 2.700,00 EUR ter
- nakup in montaža zunanjega knjigomata, v višini 36.000,00 EUR.

2. Ta sklep začne veljati, ko ga v sprejmejo vse občine soustanoviteljice Javnega zavoda
Goriška knjižnica Franceta Bevka Nova Gorica.
Glasovanje svetnic in svetnikov:
PRISOTNI
13
ZA
13
PROTI
0
Sklep je bil sprejet.

9. točka: SOGLASJE K IMENOVANJU DIREKTORICE JAVNEGA SKLADA MALEGA
GOSPODARSTVA GORIŠKE
Člani občinskega sveta so gradivo prejeli s sklicem seje in predlog KMVVI dne 4. 11. 2020.
Uvodno obrazložitev je podala predsednica Komisije za mandatna vprašanja, volitve in
imenovanja, Monika Gorjan Zavadlav (v gradivu).
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Razprave ni bilo, zato je župan predlagal in dal na glasovanje predlog sklepa:
Občinski svet Občine Šempeter-Vrtojba sprejme informacijo o Poročilu o delu Medobčinske
uprave občin Šempeter-Vrtojba, Renče-Vogrsko, Miren-Kostanjevica, Vipava in Ajdovščina
za leto 2019.
Glasovanje svetnic in svetnikov:
PRISOTNI
13
ZA
13
PROTI
0
Sklep je bil sprejet.

10. točka: IMENOVANJE PREDSTAVNIKA OBČINE ŠEMPETER-VRTOJBA V SVETU ZAVODA
ZDRAVSTVENI DOM - ZOBOZDRAVSTVENO VARSTVO NOVA GORICA
Člani občinskega sveta so gradivo prejeli s sklicem seje in predlog KMVVI dne 4. 11. 2020.
Uvodno obrazložitev je podala predsednica Komisije za mandatna vprašanja, volitve in
imenovanja, Monika Gorjan Zavadlav (v gradivu).
Razprave ni bilo, zato je župan predlagal in dal na glasovanje predlog sklepa:
Občinski svet Občine Šempeter-Vrtojba sprejme informacijo o Poročilu o delu Medobčinske
uprave občin Šempeter-Vrtojba, Renče-Vogrsko, Miren-Kostanjevica, Vipava in Ajdovščina
za leto 2019.
Glasovanje svetnic in svetnikov:
PRISOTNI
13
ZA
12
PROTI
0
Sklep je bil sprejet.

11. točka: IMENOVANJE ČLANA STATUTARNO PRAVNE KOMISIJE OBČINSKEGA SVETA
OBČINE ŠEMPETER-VRTOJBA DO IZTEKA MANDATA OBČINSKEMU SVETU
Člani občinskega sveta so gradivo prejeli s sklicem seje in predlog KMVVI dne 4. 11. 2020.
Uvodno obrazložitev je podala predsednica Komisije za mandatna vprašanja, volitve in
imenovanja, Monika Gorjan Zavadlav (v gradivu).
Razprave ni bilo, zato je župan predlagal in dal na glasovanje predlog sklepa:
Občinski svet Občine Šempeter-Vrtojba na predlog komisije za mandatna vprašanja, volitve in
imenovanja ugotavlja, da nepreklicno odstopa s funkcije članice statutarno pravne komisije:
- Nataša Valentinčič, Na Pristavi 28a, 5290 Šempeter pri Gorici.
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Glasovanje svetnic in svetnikov:
PRISOTNI
13
ZA
13
PROTI
0
Sklep je bil sprejet.
Občinski svet Občine Šempeter-Vrtojba imenuje Natašo Turel Čoha, stanujočo na naslovu
Ulica bratov Nemec 7, Šempeter pri Gorici za članico statutarno pravne komisije občinskega
sveta Občine Šempeter - Vrtojba.
Glasovanje svetnic in svetnikov:
PRISOTNI
13
ZA
11
PROTI
0
Sklep je bil sprejet.

13. točka: PREDLAGANJE PET KANDIDATOV ZA SODNIKE POROTNIKE
Člani občinskega sveta so gradivo prejeli s sklicem sej in predlog KMVVI dne 4. 11. 2020e.
Uvodno obrazložitev je podala predsednica Komisije za mandatna vprašanja, volitve in
imenovanja, Monika Gorjan Zavadlav (v gradivu).
Razprave ni bilo, zato je župan predlagal in dal na glasovanje predlog sklepa:
Občinski svet Občine Šempeter-Vrtojba predlaga za sodnico porotnico Marjeto Šibav, roj.
22. 7. 1951, stanujočo v Šempetru pri Gorici, V mlinu 53.
Glasovanje svetnic in svetnikov:
PRISOTNI
13
ZA
13
PROTI
0
Sklep je bil sprejet.
Župan ob 19:30 zaključil sejo občinskega sveta.

Zapisala: Valentina Bratuš
Številka: 0320-11/2020Šempeter pri Gorici, ________________
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SPREJETI AKTI

Objavljeno v Uradnem listu RS
Ni bilo.

Sprejeti akti:
Zapisnik 19. redne seje občinskega sveta, ki je bila 17. 9. 2020 št.: 0320-9/2020-2
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Odgovori na pobude in vprašanja iz prejšnje 19. redne seje
Šempeter pri Gorici, 20. 10. 2020
Številka: 0320-11/2020-1-3

ODGOVORI NA POBUDE IN VPRAŠANJA SVETNIC IN SVETNIKOV
NA 19. REDNI SEJI, podani na sami seji občinskega sveta IN
NAKNADNO ODGOVORJENO.
Pisno pobudo ali vprašanje na seji občinskega sveta 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 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
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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.

ODGOVOR PO SEJI OBČINSKEGA SVETA:
Občinska uprava si je omenjeno javno pot že večkrat ogledala. Najmanj enkrat tudi v
prisotnosti stanovalcev in to tistih, ki so se obrnili na občinsko upravo. Prek kratkim smo od
občana prejeli predlog, da bi z občino uredil služnost gradnje in vzdrževanja svojega
vodovodnega priključka. Z občanom smo opravili sestanek in v njegovi prisotnosti smo si
stanje na terenu ponovno ogledali.
Gre za približno 200 m makadamske javne poti, ki se nadaljuje s približno enako dolgo
zasebno potjo do enega stanovanjskega objekta. Občinska javna pot nima ustrezno
urejenega odvodnjavanja, jo pa občina redno vzdržuje. Glede na to, da so na obeh straneh
občinske poti stavbna zemljišča, na katerih bi po ukinitvi OPPN bila mogoča gradnja, če
javna kapacitete javne infrastrukture to dopuščajo, in da je na tem območju naročena
projektna dokumentacija za gradnjo kanalizacijskega omrežja in obnovo vodovoda, je
smiselno vso infrastrukturo, ki jo je potrebno vkopati v pot istočasno sprojektirati.
Ob poti bomo v kratkem naročili ureditev odtočnih kanalov in prepustov za vodo. V nekaj
letih bo v poti smiselno zgraditi kanalizacijo in vodovod ter pot bolje urediti. Če bo na
stavbnih zemljiščih interes za gradnjo, bo smiselno javno pot tudi kategorizirati in
asfaltirati.
Bogdan Nemec, višji svetovalec za investicije
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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-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 na Čukljah (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.
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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.
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.

ODGOVOR PO SEJI OBČINSKEGA SVETA:
Vlasti Mozetič je bil pri 13. točki dnevnega reda obljubljen pisni odgovor glede vprašanja 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 naproša, če poveste zakaj so se znižala.
ODGOVOR: Postavka št. 042006 – Center za pomoč na domu - DUNG, se je znižala za
5.000,00 EUR glede na planirano. Izkazalo se je, da so (bile) potrebe manjše od predvidenih
in bo poraba sredstev dejansko nižja. Ne bi bilo smiselno zadrževati sredstev na tej
postavki, ker jih potrebujemo na institucionalnem varstvu in subvencijah stanarin.
Ksenija Ušaj, višja svetovalka za družbene dejavnosti
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