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ZAPISNIK
18. redne seje Občinskega sveta Občine Šempeter-Vrtojba,
ki je bila v četrtek, 18. 6. 2020 ob 16.30 v veliki dvorani v 1. nadstropju Občine ŠempeterVrtojba
Posnetek 18. redne seje je dostopen na naslovu: http://www.sempetervrtojba.si/posnetek-zadnje-seje-obcinskega-sveta/ do naslednje seje občinskega sveta.
Gradivo so člani občinskega sveta prejeli po e-pošti in je objavljeno tudi na občinski spletni
strani:
http://www.sempeter-vrtojba.si/o-obcini/OS/seje/dnevni-red-in-gradivo-20182022/2020/18-seja-obcinskega-sveta-os-v-dne-18-6-2020/

Seja se je pričela ob 16:33 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: Sebastjan Arčon, Klavdija Bizjak, Aleksander Čerče, Danijel Derman, Monika
Gorjan Zavadlav, Tina Gorkič, Dejan Koglot, mag. Matej Koglot2, Sara Krošelj, Anita
Manfreda, Ivo Podbersič, Alenka Poljšak, Stanislav Rijavec.
OPRAVIČENI: Janja Makovec, Vlasta Mozetič, Jože Rupar.
Župan je odprl razpravo na predlagani dnevni red. Predlagal je spremembo dnevnega
reda na način, da se točko 7. umesti na 2. točko dnevnega reda in se ostale smiselno
preštevilčijo.
K razpravi se ni prijavil nihče, zato je predlagal in dal na glasovanje predlagani dnevni red
18. redne seje s spremenjenim vrstnim redom.
Dnevni red:
1. Predlog zapisnika 16. redne seje občinskega sveta, ki je bila 21. 5. 2020 in 17. dopisne seje
občinskega sveta, ki je potekala do 3. 6. 2020 do 12. ure
2. Sklep o določitvi cene storitev in tarife obveznih gospodarskih javnih služb ravnanja s
komunalnimi odpadki
3. Pobude in vprašanja svetnic in svetnikov
4. Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje občinskega lokacijskega
načrta Smete v občini Šempeter-Vrtojba – prva obravnava
5. Poročilo o delu koncesionarja za izvajanje gospodarske javne službe dejavnost
sistemskega operaterja distribucijskega omrežja toplote v občini Šempeter-Vrtojba v letu
2019 – informacija
6. Soglasje k letnemu poročilu Javnega sklada malega gospodarstva Goriške za leto 2019 in
soglasje k poslovnemu in finančnemu načrtu za leto 2020
7. Poročilo o delu Osnovne šole Ivana Roba Šempeter pri Gorici za leto 2019 – informacija
8. Sklep o subvencioniranju dijaških vozovnic v šolskem letu 2020/2021

1
2

Po abecednem vrstnem redu priimka
Matej Koglot se je seje udeležil kmalu po začetku seje, med obravnavo predloga dnevnega reda (ob 16:35).
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9. Imenovanje kandidata Občine Šempeter-Vrtojba za člana sveta območne izpostave JSKD
OI Nova Gorica
10. Priznanja in nagrade Občine Šempeter-Vrtojba

Glasovanje svetnic in svetnikov:
PRISOTNI
13
ZA
12
PROTI
0
Dnevni red je bil sprejet.

1. točka: PREDLOG ZAPISNIKA 16. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA, KI JE BILA 21. 5.
2020 IN 17. DOPISNE SEJE OBČINSKEGA SVETA, KI JE POTEKALA DO 3. 6. 2020 DO
12. URE
Člani občinskega sveta so gradivo prejeli s sklicem seje.
Župan je odprl razpravo na oba zapisnika, ki je ni bilo in je zato predlagal in dal na
glasovanje:
Sprejme se zapisnik 16. redne seje občinskega sveta, ki je bila 21. 5. 2020.
Glasovanje svetnic in svetnikov:
PRISOTNI
13
ZA
13
PROTI
0
Zapisniki 16. redne seje je bil sprejet.
Sprejme se zapisnik 17. dopisne seje občinskega sveta, ki je potekala do 3. 6. 2020 do 12.
ure.
Glasovanje svetnic in svetnikov:
PRISOTNI
13
ZA
13
PROTI
0
Zapisnik 17. dopisne seje je bil sprejet.

2. točka: SKLEP O DOLOČITVI CENE STORITEV IN TARIFE OBVEZNIH GOSPODARSKIH
JAVNIH SLUŽB RAVNANJA S KOMUNALNIMI ODPADKI
Člani občinskega sveta so gradivo prejeli s sklicem seje.
Uvodno obrazložitev je podal Darko Ličen, direktor družbe Komunala Nova Gorica d.d., ki
izvaja to javno službo (v gradivu).
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Uvodno obrazložitev je podal tudi mag. Milan Turk, župan Občine Šempeter-Vrtojba (v
gradivu).
Župan je dal besedo predsedniku Odbora za okolje in prostor, svetniku Danijelu
Dermanu, ki je povedal sledeče:
»Odbor za okolje in prostor predlaga občinskemu svetu sprejem cen storitev, kot so
zapisane v Sklepu o določitvi cene storitev in tarife obveznih gospodarskih javnih služb
ravnanja s komunalnimi odpadki.
Od 5 prisotnih članov odbora so trije glasovali ZA, nihče PROTI.«
Župan je dal besedo predsedniku Odbora za gospodarski razvoj, svetniku Sebastjanu
Arčonu, ki je povedal sledeče:
»Odbor za gospodarski razvoj predlaga občinskemu svetu sprejem Sklepa o določitvi cene
storitev in tarife obveznih gospodarskih javnih služb ravnanja s komunalnimi odpadki«
Od 6 prisotnih, so trije glasovali ZA, trije vzdržani.
Župan prisotne obvesti, da se je svetnica Anita Manfreda samo izločila pri tej točki.
Župan je odprl razpravo.
Dejan Koglot pove, kot so že zadnjič dali pobudo in povedali, da so bili ekološki otoki v
katastrofalnem stanju. Iz zapisnika piše, da mora izvajalec skrbeti za čistočo in urejenost
ekoloških otokov, kar je bilo v tem času zelo slabo in so se ljudje pritoževali. Zadnjič je tudi
postavil vprašanje o tem, kdo plača kar očistite, ko naročijo redarji. Ker v poročilu od
redarske službe je pisalo, da oni naročijo in vi počistite in da je vse super.
Pove še kaj je en dan videl, ko so prišli vaši izvajalci oziroma uslužbenci. Smeti so vmes
dveh kontejnerjev. Prime vrečko in jo da zraven. Nato »skipa« kontejnersko mesto v
kamion in vrečko pusti tam. Je očividec. Direktorja vpraša, kaj bi Vi rekel na to?
Direktor Darko Ličen odgovori, da smo imeli od 13. 3. do konca maja uradno razglašeno
pandemijo. Ko je bila razglašena, smo zaprli manjše zbirne centre po občinah in zadržali
edinega centralnega odprtega v Stari Gori. To pa zato, ker so bili naši zaposleni v času
epidemije izpostavljeni vsem tveganjem, takim in drugačnim, pred morebitno okužbo.
Zato smo imeli zaradi varnosti določeno število ljudi doma na čakanju. Če bi se zgodila
kakšna okužba pri nas, bi morali poslati domov v karanteno cele ekipe (šoferja
spremljevalca in mogoče še koga) in takrat bi to izredno ekipo poklicali nazaj. V firmi je
organizacijsko potekalo vse zelo dobro. Moramo si pa sami pri sebi enkrat nalit čistega
vina, ker je bila večina doma in je večina teh ljudi imela čistilne akcije. Vse vrste kosovnih
odpadkov je puščala na ekoloških otokih. Mi smo šli kljub vsej epidemiji in so naši ljudje
delali popoldneve, sobote in še na dela proste dneve (2.5. in 27.4.). V petek smo imeli zbor
delavcev in on se je zaposlenim zahvalil za dobro delo, ki so ga opravljali, zato da je bilo
95% gospodarske javne službe izvedene brezhibno. V tem času se je slišal tudi z vsemi
župani, glede na to da so v tem času zaprli manjše zbirne centre, ni noben o tem delal
kakšne strašne polemike. Zato se je tudi njim zahvalil, da ni bilo kakšnega problema kar se
tega tiče. Smo pa vse počistili v najkrajšem času.
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Kdo plača odvoz:
- če je divje odlagališče nekje zunaj, je prav da pride inšpekcijska služba, da izda
odločbo, ker mi ne vemo ali je ta parcela javna ali privat. Če je odločba inšpekcije,
potem plača občina za ta odvoz.
- Če pa je nepravilno odložen odpadek na ekološkem otoku (kosovni odpadki), smo
mi te stroške obračunavali v elaboratu v okviru gospodarske javne službe. Dosti
občin po Sloveniji za tako čiščenje počakajo inšpekcijsko službo, se izda odločba in
plača občina. V tem primeru bi bili stroški v elaboratu nižji. Enostavno je za
povedat kaj bi želeli imeti za naslednje koncesijsko obdobje.
Navede primer, ko pride zaposleni in pobira plastiko. Če je tam po tleh kartonska škatla, je
ne more pobrati, ker je ne more vreči med plastiko. Res pa je, da so maksimalno
»našponani« šoferji s standardi. Zato imamo tudi sledilne naprave na kamionih, da vidimo
da točno določeno število ekoloških otokov sprazni, da tudi vemo kdaj in ob kakšnih
dnevih so spraznjeni ti ekološki otoki. Res je, da so nepravilno odloženi odpadki rak rana
v vseh občinah.
A ni samo za kritizirati, saj se je na področju 6 občin od leta 2016 do 2019 izboljšal odstotek
ločevanja odpadkov za 8%. Je pa še lahko dosti boljše..
Dejan Koglot vpraša, kaj vi smatrate kot vzdrževanje ekološkega otoka? Če je vrečka tam
po tleh, je to vaše delo?
Direktor Darko Ličen odgovori, da je to čiščenje. Vzdrževanje gradbenega dela, ograje in
vse skupaj pa občina, ker je lastnica ekološkega otoka. Čiščenje je naše delo, a včasih bi
bilo dobro, da bi tudi inšpektor prišel pogledati za nepravilno odložene odpadke. Če
bomo delali, kar pa vseeno delamo, bo postala normala, da bodo ljudje začeli nepravilno
odlagati odpadke.
Župan pojasni da to, da nismo delali nobenih polemik v zvezi z zaprtjem teh manjših
zbirnih centrov, povsem ne drži, saj je on takoj protestiral. Je pa res, da argumentacija v
zvezi z rezervnimi ekipami na nek način zdrži. Dejansko če bi prišlo do okužb zaposlenih,
bi bile težave z zagotavljanjem nadomestnih ekip, ki bi izvajale javne službe. Enako veljala
tudi za kakšno drugo javno službo. Pošteno je povedati, da so se zaposleni okužb ustrašili
in je kar naenkrat marsikdo imel težave z opravljanjem dela. Ne ve za njihove, a ve za
druge, ki so kar naenkrat zboleli… Prve dni je bilo dejansko kar zoprno. Tudi nekateri
ljudje so bili precej nestrpni. V času epidemije in po epidemiji opaža, da so še nekatere
druge javne službe manj redno. Tudi vzdrževanje javnih površin… Pri nas se pozna, da
nismo še zagnali vsega tako, kot bi moralo biti. Je pa bilo malo več dežja in je zato bolj
rastla trava, ampak kje tudi ni opleto. Se pozna, da ni še polna delovna vnema.
Da pa ne bi kdo mislil, da občina plača vsak odvoz odpadkov, kjer koli jih kdo pusti, ker to
ne drži. Tudi če odredi inšpekcija, občina plača odvoz odpadkov v kolikor se povzročitelja
ne najde in v kolikor so ti odpadki na javni površini ali na zemljišču v lasti občine. Sicer pa
plača odvoz odpadkov lastnik zemljišča. Ni lepo, da občani ali kdorkoli že je, to počnejo.
Dejstvo pa je, da mora to na koncu vseeno počistiti izvajalec javne službe. Stroške ima
pokrite, bodisi od občine, bodisi od najdenega povzročitelja. Prav je, da bi inšpekcija, tudi
občinska, kdaj pa kdaj koga našla in ustrezno kaznovala ter mu naročila plačilo stroškov
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pospravljanja za njim. Redno čiščenje ekoloških otokov v smislu tistih delčkov odpadkov
ali pa listja, ki ga je sedaj veliko in podobnih stvari, je naloga izvajalca. Tekoče vzdrževanje
in investicijsko vzdrževanje pa bremeni občino, ker ekoloških otokov nismo dali v najem
izvajalcu. Jih bomo pa po opravljenem naslednjem razpisu dali, tako da bo investicijsko
vzdrževanje bremenilo občino. Tekoč vzdrževanje v smislu barvanja ali takih manjših
popravil pa izvajalca, ampak bo to šlo v stroške javne službe infrastrukture.
Tina Gorkič na podlagi slišanih obeh zgodb pove, da bo svetniška skupina SD glasovala
»proti« predlaganemu sklepu in sicer zato, ker se ji zdi glede na vse, kar se je dogajalo,
tudi koronavirus, da nas bodo šele doletele posledice le-tega, zato smo proti kakšnemu
koli zvišanju cen v trenutni situaciji.
Dejan Koglot meni, da smo se prej napačno razumeli. Moje razmišljanje na trenutno
situacijo je bilo od 15. maja naprej. Za takrat mu je popolnoma jasno, da ste imeli druge
razmere in sigurno ni bilo smiselno izpostavljati zaposlenih. Za tisto prej se lahko tudi
mora opravičiti, od 15. maja naprej pa ostaja nekako isto.
Župan pove, da tudi sam ne bi nikoli dražil javnih služb, ampak stroške je na nek način
treba pokrivati, sicer se bodo ustavile in se ne bodo odvijale. Ne da se to financirati brez
sredstev, saj nihče ne more delati, brez da je za to plačan.
Njegov predlog je malenkostno povišanje in je samo za eno leto, ker se poračun opravi v
enem letu. Po enem letu bo ceno treba dvigniti tako, kot je predlagal izvajalec, če ne bo
kakšnih drugih okoliščin. Razlogi, ki jih je izvajalec v zadnjem elaboratu navedel, so
utemeljeni, v smislu povišanja minimalne plače in tudi kar se tiče obdelave in odlaganja
mešanih komunalnih odpadkov pa tudi ravnanja s kosovnimi odpadki. Slednjega sicer ni
preverjal. Se pa tudi sam strinja, da bi se dalo te gospodarske javne službe še bolj
racionalno organizirati, a je to verjetno razprava za kakšno drugo srečanje. Lepo je biti
proti dvigu cen, a nekaj je vseeno treba narediti.
Tina Gorkič pove, da kot je že rekla, smo slišali dve zgodbi, a je na nas svetnikih, da se o
podražitvi odločimo. Bi bilo pa tudi lepo, da bi enkrat glasovali o predlogu sklepa, kjer bi
bila cena usklajena med občino in komunalo. Da bi enkrat prišli do tega in bi mi o tem
glasovali. Tako nikoli ne vemo, ker mogoče imate vi župan prav, mogoč ima prav
Komunala. Če danes župan dvignemo roko za Vaš predlog in ne za njihovega, ker mogoče
se bo izkazalo kaj je na temu, bomo čez 5 mesecev morali dvigniti za 5 EUR podražitve.
Tega ne vemo, zato stojimo na stališču, da bomo glasovali proti, ker ne vemo kaj bo. Meni
da si zaslužimo svetniki, da bi glasovali o usklajenem predlogu, ker to je le javno podjetje,
katerega delni lastniki smo tudi mi. Meni, da bi moralo priti do nekega dogovora, ki bi bil
takšen, da bi o njemu lahko glasovali.
Župan odgovori, da se žal o ceni ne dogovarjamo in ne barantamo, ker je metodologija
kako se ceno določi predpisana s predpisi in o tem mora na koncu nekdo odločiti. O ceni
odloči občinski svet in ne izvajalec in ne v barantanju med županom in direktorjem
izvajalca. Predloge občinskemu svetu podaja župan ali pa lahko drugi po poslovniku.
Strokovno podlago za pripravo tega predloga pa pripravi izvajalec z elaboratom. Tudi sam
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bi si želel, da bi samo potrjevali to, kar pripravi izvajalec, ampak žal on ne more pogledati
proč pri takih presežkih. Zato je predlog drugačen.
Podžupan pove, da bo glasoval »za« in podprl predlog župana. Zato ker se mu zdi prav in
fer, da stroške izvajalcu pokrivamo, kar je župan v tem predlogu utemeljil in naredil.
Poračun je pa tudi prav da se naredi in da se stvari uskladi.
Darko Ličen pove, da ravno zaradi tega, ker vemo tudi v preteklosti kako so bile
obrazložitve, smo tudi mi sami že od januarja 2019 zahtevali, da pride neodvisna
institucija, ki bi pregledala gradivo o poslovanju Komunale. Pripravila je. Bili so kar nekaj
časa v hiši in nam pobrali en kup časa. Ampak prav, z velikim veseljem, tudi zato da prideš
do enega zaupanja, rezultata. A tudi žal, ker si na koncu nekatere določene zadeve
razlagamo vsak po svoje.
Župan komentira, da neodvisne finančne institucije ni. Obstajajo inšpekcije, obstaja
Računsko sodišče. Občino nadzira Ministrstvo za okolje in prostor v smislu izvajanja
gospodarskih javnih služb, ki se tičejo ravnanja z okoljem oziroma varstva okolja. Te lahko
edine ugotovijo, če je nekaj narobe ali ne. Sicer pa je občinska uprava tista, ki nadzira
izvajanje javne službe in je ugotovila, kar je ugotovila. Vi imate še vedno možnosti prositi
kakšno bolj sposobno inšpekcijo. Ne boste pa dobili neodvisne finančne institucije, ki bo
vam lahko relevantno potrdila pravilnost ali pa nepravilnost elaborata. Tega ni. V zakonu
in uredbah točno piše, kdo je tisti, ki sprejema ceno, kdo to potrjuje in kdo to nadzira.
Družba, ki je z naročilom občine pregledovala ta elaborat, je ugotovila, da ti stroški
oziroma prihodki, ki sem jih jaz navedel, niso bili vključeni v poračun. Tega ni zanikala, ni
pa znala tudi povedati, zakaj niso vključeni v poračun, ker tudi ne more povedati, ker ni za
to pristojna. Moje mnenje je gotovo pravilno, da prihodki javne službe sodijo v poračun in
ne morejo ostati izvajalcu. Sedaj pa če želite, lahko to predlagate še Računskemu sodišču,
pa naj ono to pregleda in reče, da sodi v dobiček izvajalca in da se izplača dividende
lastnikom. Ni nobenega problema, se vam bom rade volje opravičil za krivico, ki je bila
narejena.
Matej Koglot pove, da ker poslušamo samo o rasti stroškov, ga zanima ali se tudi kaj
ukvarjate z optimizacijo stroškov ali internim zmanjševanjem stroškov, da ne bi vse te
stroške samo računali v plus uporabnikom.
Darko Ličen odgovori, da je bilo slišati tudi to. V letu 2017 smo pridelali dobiček. Lahko
vam zagotovim, da smo bili na področju odlaganja kosovnih odpadkov najcenejši v
Sloveniji. Na področju obdelave in odlaganja mešanih komunalnih odpadkov najcenejši v
Sloveniji. Da smo dve leti nazaj pri odvozu embalaže po interventnem zakonu drugi v
Sloveniji, podpisali pogodbo in sčistili vso odvečno embalažo, ki je bila na naših dvoriščih.
Da racionaliziramo poslovanje, da ga digitaliziramo. Dejstvo pa je, da sem vam povedal
samo štiri stroške, ki predstavljajo 80% tega dviga. Samo štiri, na katere žal mi nismo mogli
vplivati. Še vedno si upa trditi, da je obdelava mešanih komunalnih odpadkov druga
najcenejših v Sloveniji. Odlaganje kosovnih odpadkov – iščemo variante take in drugačne
in si upa trditi, da smo eni od najcenejših v Sloveniji. Obdelava kuhinjskih bioloških
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odpadkov smo trenutno najcenejši v Sloveniji. To so zadeve, ki smo jih dokazovali tudi KF
Finance3 pri upravičenosti dviga cen. Tudi to, mogoče je res dal še premalo poudarka,
ampak tisti dobiček iz leta 2017 je tukaj noter poračunan, da so stroški v minus. Tako da
jaz stojim za tem 100%. In smo racionalni. Nikoli pa ne dovolj, če smo na tem, tako da se
razumemo dobro.
Nadaljnje razprave ni bilo, zato je dal župan na glasovanje predlog sklepa
1.
Cene storitev gospodarskih javnih služb ravnanja s komunalnimi odpadki (brez DDV) so:
1.1.
Cena javne infrastrukture za zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov znaša 0,0006 EUR/kg.
Pavšalna mesečna količina na osebo znaša 20,61 kg.
1.2.
Cena storitve za zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov znaša 0,1618 EUR/kg. Pavšalna
mesečna količina na osebo znaša 20,61 kg.
2.1.
Cena javne infrastrukture za zbiranje bioloških komunalnih odpadkov znaša 0,0243 EUR/kg.
Pavšalna mesečna količina na osebo znaša 3,71 kg.
2.2.
Cena storitve za zbiranje bioloških komunalnih odpadkov znaša 0,1925 EUR/kg. Pavšalna mesečna
količina na osebo znaša 3,71 kg.
3.1.
Cena javne infrastrukture za obdelavo komunalnih odpadkov znaša 0,0133 EUR/kg. Pavšalna
mesečna količina na osebo znaša 12,00 kg.
3.2.
Cena storitve za obdelavo komunalnih odpadkov znaša 0,0701 EUR/kg. Pavšalna mesečna količina
na osebo znaša 12,00 kg.
4.1.
Cena javne infrastrukture za odlaganje komunalnih odpadkov znaša 0,0026 EUR/kg. Pavšalna
mesečna količina na osebo znaša 4,20 kg.
4.2.
Cena storitve za odlaganje komunalnih odpadkov znaša 0,0221 EUR/kg. Pavšalna mesečna količina
na osebo znaša 4,20 kg.
2.
Ta sklep začne veljati takoj, uporabljati pa se začne s 1. 7. 2020. Istočasno preneha veljati sklep številka
01101-12/2018-6 z dne 21. 6. 2018.

Glasovanje svetnic in svetnikov:
PRISOTNI
124
ZA
7
PROTI
5
Sklep je bil sprejet.

3. točka: POBUDE IN VPRAŠANJA SVETNIC IN SVETNIKOV
Pisno pobudo ali vprašanje ni podal nihče.
Ustne pobude in vprašanja so podali sledeči člani občinskega sveta:

3

http://sub1.kf-finance.si/
Svetnica Anita Manfreda je obvestila občinsko upravo, da predsedujoči na seji obvesti občinski svet o njeni
samoizločitvi (skladno s 37. in 38. čl. ZIntPK) pri obravnavi točke dnevnega reda: Sklep o določitvi cene storitev
in tarife obveznih gospodarskih javnih služb ravnanja s komunalnimi odpadki
4
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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.
Župan odgovori, da 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. Bi bilo dobro prej predstavit kje bo.
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.
Župan odgovori, da nas je banka 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.
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:
- 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.
Župan odgovori, da 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
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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.
Župan odgovori, da bo začetek 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.
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?
Župan odgovori, da si dne 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.
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?
Župan odgovori, da 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.
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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?
Župan odgovori, da 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 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.
Župan odgovori, da je uporabno dovoljenje 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.
Župan odgovori, da je iz več vidikov premik tega malega zbirnega centra in morda tudi
ureditev takega zbirnega centra, ki se ga potem lahko uporablja tudi za predobdelavo in
odvoz odpadkov do centra za ravnanje z odpadki, kjer se izvaja obdelava. Trenutno je to
pri Krškem, Kostak. En izmed ter je tudi to, da imamo tam 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
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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.
Župan odgovori, da 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
urejen, 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. Torej da bi naredili tak zbirni
center, da je za potrebe, kot je na Lavžniku plus tudi za pretovarjanje in odvoz odpadkov
naprej na obdelavo.
Nadaljnje razprave ni bilo, zato je župan zaključil točko.
Seja je bila prekinjena za odmor ob 17:36 do 17:51.

Župan predlaga in da na glasovanje spremembo dnevnega reda, da se obravnava najprej
točka: Soglasje k letnemu poročilu Javnega sklada malega gospodarstva Goriške za leto 2019
in soglasje k poslovnemu in finančnemu načrtu za leto 2020, ker mora tudi poročevalka Iris
Podobnik poročati danes še na seji občinskega sveta v Občini Kanal.
Prisotni: 13
ZA: 13
Sprememba dnevnega reda je bila sprejeta.
Preostali Dnevni red:
…
4. Soglasje k letnemu poročilu Javnega sklada malega gospodarstva Goriške za leto 2019 in
soglasje k poslovnemu in finančnemu načrtu za leto 2020
5. Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje občinskega lokacijskega
načrta Smete v občini Šempeter-Vrtojba – prva obravnava
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6. Poročilo o delu koncesionarja za izvajanje gospodarske javne službe dejavnost
sistemskega operaterja distribucijskega omrežja toplote v občini Šempeter-Vrtojba v letu
2019 – informacija
7. Poročilo o delu Osnovne šole Ivana Roba Šempeter pri Gorici za leto 2019 – informacija
8. Sklep o subvencioniranju dijaških vozovnic v šolskem letu 2020/2021
9. Imenovanje kandidata Občine Šempeter-Vrtojba za člana sveta območne izpostave JSKD
OI Nova Gorica
10. Priznanja in nagrade Občine Šempeter-Vrtojba

4. točka: SOGLASJE K LETNEMU POROČILU JAVNEGA SKLADA MALEGA
GOSPODARSTVA GORIŠKE ZA LETO 2019 IN SOGLASJE K POSLOVNEMU IN
FINANČNEMU NAČRTU ZA LETO 2020 - informacija
Člani občinskega sveta so gradivo prejeli s sklicem seje.
Uvodno obrazložitev je podala Iris Podobnik, direktorica Javnega sklada malega
gospodarstva Goriške (v gradivu).
Župan je dal besedo predsedniku Odbora za gospodarski razvoj, svetniku Sebastjanu
Arčonu, ki je povedal sledeče:
» Odbor za gospodarski razvoj je obravnaval točko Soglasje k letnemu poročilu Javnega
sklada malega gospodarstva Goriške za leto 2019 in soglasje k poslovnemu in finančnemu
načrtu za leto 2020 in v večini predlaga, da se sprejme.«
Vir: zapisnik 9. seje OGR
Župan je odprl razpravo.
Razprave ni bilo, zato župan predlaga in da na glasovanje predlog sklepa:
Občinski svet Občine Šempeter-Vrtojba sprejme
Sklep št.: 30312-2/2019-11
1. Občinski svet Občine Šempeter-Vrtojba na podlagi stališča Nadzornega sveta Javnega
sklada malega gospodarstva Goriške, sprejetega na njegovi 5. redni seji dne 19. 5. 2020,
sprejme »Letno poročilo Javnega sklada malega gospodarstva Goriške za leto 2019«.
2. Presežek odhodkov nad prihodki v letu 2019 v višini 194.212,84 EUR se na predlog
Nadzornega sveta Javnega sklada malega gospodarstva Goriške pokriva iz nerazporejenih
prihodkov nad odhodki iz preteklih let.
3. Občinski svet Občine Šempeter-Vrtojba na podlagi stališča Nadzornega sveta Javnega
sklada malega gospodarstva Goriške, sprejetega na njegovi 5. redni seji dne 19. 5. 2020,
sprejme »Poslovni in finančni načrt Javnega sklada malega gospodarstva Goriške za leto
2020«.
4. Občinski svet Občine Šempeter-Vrtojba potrjuje vplačila sredstev za delovanje Javnega
sklada malega gospodarstva v višini 192.072 EUR, sorazmerno z namenskim
premoženjem, vpisanim v sodni register, pri čemer znesek za posamezno občino znaša:
Mestna občina Nova Gorica 102.782 EUR
Občina Brda 17.776 EUR
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Občina Kanal ob Soči 18.917 EUR
Občina Miren-Kostanjevica 16.228 EUR
Občina Šempeter-Vrtojba 22.464 EUR
Občina Renče-Vogrsko 13.905 EUR
5. Sklep velja takoj.
Glasovanje svetnic in svetnikov:
PRISOTNI
13
ZA
13
PROTI
0
Sklep je bil sprejet.
Matej Koglot zapusti sejo ob 18:03.
5. točka: ODLOK O PROGRAMU OPREMLJANJA STAVBNIH ZEMLJIŠČ ZA OBMOČJE
OBČINSKEGA LOKACIJSKEGA NAČRTA SMETE V OBČINI ŠEMPETER-VRTOJBA –
prva obravnava

Člani občinskega sveta so gradivo prejeli s sklicem seje.
Uvodno obrazložitev je podal Gvido Modrijan, Structura d.o.o. (v gradivu).
Župan je dal besedo predsedniku Odbora za okolje in prostor, svetniku Danijelu
Dermanu, ki je povedal sledeče:
»Odbor za okolje in prostor je obravnaval Odlok ter ga soglasno sprejel in enako
priporoča OS v prvem branju.«
(vir: Zapisnik 14. seje OOP)
Župan je odprl razpravo.
Ker se k razpravi ni prijavil nihče, župan predlaga, da se skladno s 76. členom Poslovnika
Občinskega sveta Občine Šempeter-Vrtojba (UL RS 5/2018) združi prva in druga
obravnava predloga odloka.
Župan je dal na glasovanje predlog, da se združi obe obravnavi:
PRISOTNI: 12
ZA: 12
Predlog je bil sprejet in zato za glasovanje preoblikovan sklep v:
Občinski svet Občine Vrtojba sprejme Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč
za območje OLN Smete v občini Šempeter–Vrtojba.
Glasovanje svetnic in svetnikov:
PRISOTNI
12
ZA
12
PROTI
0
Sklep je bil sprejet.
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6. točka: POROČILO O DELU KONCESIONARJA ZA IZVAJANJE GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE
DEJAVNOST SISTEMSKEGA OPERATERJA DISTRIBUCIJSKEGA OMREŽJA TOPLOTE V
OBČINI ŠEMPETER-VRTOJBA V LETU 2019 – informacija

Člani občinskega sveta so gradivo prejeli s sklicem seje.
Uvodno obrazložitev je podal Marko Vetrih, E3 (v gradivu).
Župan je dal besedo predsedniku Odbora za gospodarski razvoj, svetniku Sebastjanu
Arčonu, ki je povedal sledeče:
» Odbor za gospodarski razvoj je obravnaval točko Poročilo o delu koncesionarja za
izvajanje gospodarske javne službe dejavnost sistemskega operaterja distribucijskega
omrežja toplote v občini Šempeter-Vrtojba v letu 2019 – informacija in v večini predlaga,
da se sprejme. «
Vir: zapisnik 9. 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 letnem poročilu
koncesionarja, družbe E3 d.o.o., za izvajanje izbirne gospodarske javne službe dejavnost
sistemskega operaterja distribucijskega omrežja toplote v občini Šempeter-Vrtojba v letu
2019.
Glasovanje svetnic in svetnikov:
PRISOTNI
12
ZA
12
PROTI
0
Sklep je bil sprejet.

Župan predlaga spremembo dnevnega reda, ker še ni poročevalca, ravnatelja OŠ Ivana Roba.
Preostali spremenjen Dnevni red:
…

−
−
−
−

Sklep o subvencioniranju dijaških vozovnic v šolskem letu 2020/2021
Imenovanje kandidata Občine Šempeter-Vrtojba za člana sveta območne izpostave
JSKD OI Nova Gorica
Priznanja in nagrade Občine Šempeter-Vrtojba
Poročilo o delu Osnovne šole Ivana Roba Šempeter pri Gorici za leto 2019 – informacija

Anita Manfreda zapusti sejo občinskega sveta ob 18:11
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7. točka: SKLEP O SUBVENCIONIRANJU DIJAŠKIH VOZOVNIC ŠOLSKO LETO 2020/2021
Člani občinskega sveta so gradivo prejeli s sklicem seje.
Uvodno obrazložitev je podal mag. Peter Ptičak, tajnik občine (v gradivu).
Župan je odprl razpravo.
Razprave ni bilo, zato je dal župan ba glasovanje predlog sklepa:
Občina Šempeter-Vrtojba zagotavlja v šolskem letu 2020/2021, od 1. septembra 2020
dalje, subvencioniranje mesečnih dijaških vozovnic za dijake s stalnim bivališčem v
Občini Šempeter-Vrtojba, v višini 40% od končne cene vozovnice, ki jo dijak plača
javnemu prevozniku.
Glasovanje svetnic in svetnikov:
PRISOTNI
11
ZA
11
PROTI
0
Sklep je bil sprejet.

8. točka: IMENOVANJE KANDIDATA OBČINE ŠEMPETER-VRTOJBA ZA ČLANA SVETA

OBMOČNE IZPOSTAVE JSKD OI NOVA GORICA
Člani občinskega sveta so gradivo prejeli po sklicu Komisije za mandatna vprašanja,
volitve in imenovanja.
Uvodno obrazložitev je podala predsednica Komisije za mandatna vprašanja, volitve in
imenovanja, Monika Gorjan Zavadlav (v gradivu).
Župan je odprl razpravo.
Razprave ni bilo, zato je dal župan na glasovanje predlog sklepa:
Občinski svet Občine Šempeter-Vrtojba imenuje Sandro Devetak, stanujočo na naslovu
Vrtojbenska cesta 58, Šempeter pri Gorici, za predstavnico Občine Šempeter-Vrtojba v
Svetu območne izpostave Javnega sklada Republike Slovenije za kulturne dejavnosti.
Glasovanje svetnic in svetnikov:
PRISOTNI
12
ZA
12
PROTI
0
Sklep je bil sprejet.
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Stanislav Rijavec je zapustil sejo občinskega sveta ob 18:16.
PREKINITEV VIDEO SNEMANJA SEJE OB 18:19 .

9. točka: PRIZNANJA IN NAGRADE OBČINE ŠEMPETER-VRTOJBA
Člani občinskega sveta so bili s predlogom seznanjeni na seji.
Uvodno obrazložitev je podala predsednica Komisije za mandatna vprašanja, volitve in
imenovanja, Monika Gorjan Zavadlav (v gradivu).
Župan je odprl razpravo.
Razprave ni bilo, zato je dal župan na glasovanje predlog sklepa:
Občinski svet Občine Šempeter-Vrtojba podeljuje naslednje nagrade in priznanja v letu
2020:
• NAGRADA OBČINE ŠEMPETER-VRTOJBA
Podeli se posameznikom, podjetjem, zavodom, organizacijam, skupnostim, združenjem,
društvom za pomembnejše in izjemne uspehe na gospodarskem, znanstvenem,
kulturnem, športnem, vzgojno-izobraževalnem, literarnem, naravovarstvenem in
humanitarnem področju.
•

PAVEL ČERNE

• NAGRADA ZA MLADE OBČINE ŠEMPETER-VRTOJBA
Nagrada za mlade se podeli mladim do dopolnjenega 25. leta starosti za uspehe in
dosežke ob začetku ustvarjanja oziroma delovanja.
• TJAŠA RIJAVEC
2. Nagradi bosta podeljeni ob občinskem prazniku na slavnostni seji občinskega sveta, ki
bo 22. julija 2020.
Glasovanje svetnic in svetnikov:
PRISOTNI
11
ZA
11
PROTI
0
Sklep je bil sprejet.
PONOVNO VIDEO SNEMANJE SEJE OB 18:42 .
Stanislav Rijavec se je udeležil seje.
Anita Manfreda je zapustila sejo.
11 prisotnih članov Občinskega sveta
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10. točka: POROČILO O DELU OSNOVNE ŠOLE IVANA ROBA ŠEMPETER PRI GORICI ZA
LETO 2019
Člani občinskega sveta so gradivo prejeli s sklicem seje.
Uvodno obrazložitev je podal ravnatelj Osnovne šole Ivana Roba, Primož Hvala
Klamenščak (v gradivu).
Župan je dal besedo Tini Gorkič, predsednici Odbora za družbene dejavnosti – šolstvo,
predšolsko varstvo, kultura in šport, ki je povedala sledeče:
Odbor za družbene dejavnosti – šolstvo, predšolsko varstvo, kultura in šport je
obravnaval poročilo in predlaga občinskemu svetu, da sprejme informacijo.
Župan je odprl razpravo.
Tina Gorkič pove, da je bil včerajšnji odbor konstruktiven in so izvedli veliko novega. Med
drugim vemo tudi to, da se ravnatelju izteka mandat in poteka izbira. Na podlagi vsega
tega, kar že vemo in kar smo včeraj slišali, smo prišli do zaključka, da je to ena res
najboljših šol v Sloveniji in da se je nivo zelo dvignil. Da smo prišli do te stopnje, kar je
meni zelo všeč, da veliko učiteljev in delavcev na šoli zna otrokom pokazati njihovo
veličino in ne svojo. Zato se Vam zato želim zahvaliti ter verjetno še kdo tukaj in Vam želim
srečno na izboru.
Ravnatelj pove, da se predvsem želi zahvaliti vam, da sem imel v teh petih letih možnost
delati v tem okolju, izkazati moje delo, nekako povezati celoten kolektiv in dvignit malo
višje. Ne morem pripisati vso zahvalo meni, ker sem le ravnatelj, en izmed. Potrebno je
bilo predvsem delo na področju učiteljev. Najbolj vesel je za to, da je uspel dobiti dober
stik z otroci, kar je bistvo osnovnega šolstva. Vedno poudarja, da je v osnovni šoli na eni
strani znanje, na drugi pa predvsem človek v današnji družbi, zato je treba pogledati na
popolnoma vsakega posameznega otroka. Najbolj ga veseli, da smo prišli do te točke,
čeprav je šola izredno velika, in tudi vrtec, kar je vsega skupaj cca 1100 otrok, da
pogledamo vsakega otroka, njegove interese in njegove potrebe pomoči. Njegova odlika
je ta, da pozna vsakega otroka in da so njim vrata prvo odprta, potem učiteljem in potem
staršem. Ve, da je za starše včasih malo težko, ampak tak je proces.
Ko gre za konstruktivne dialoge, je vedno za, ampak velikokrat se zgodi do učitelja ali do
otroka ali tudi do mene provokacija, in takrat je moja naloga, da ustavljam stvari. Mogoče
komu ta stvar ni všeč, ampak če hočemo doseči nek razvoj in doprinos, je to nujno
potrebno narediti. Tisto, na kar je res najbolj ponosen, da se je šola dvignila navzgor,
povezala, zlasti pa to, da otroci čutijo sprejetost, odprtost in da gledajo s srcem. Je pa to
zasluga celotne skupnosti, ki mi je dala to priložnost. V kolikor mi boste izkazali ponovno
zaupanje, bom počaščen in se bom trudil naprej. Končam s »hvala« vsem vam za prvih 5
let.
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Župan pove, da mi smo svoje naredili in imate pozitivno mnenje,. Ima ga sicer tudi drugi
kandidat. Sedaj bo naprej odločal Svet zavoda.
Sara Krošelj se kot mama pridružuje pohvalam svoje kolegice, predvsem za to, ker je šola
lepo vpeta v lokalno okolje. Namenja prireditve. Tudi za prepoznavnost po celo Sloveniji,
naj se spomnimo na našega kuharja. Najbolj pohvalno je to, kot ste že sam omenil, da ko
se pojavi problem, da celovito pristopite.
Nadaljnje razprave ni bilo, zato je dal župan na glasovanje predlog sklepa:
Občinski svet Občine Šempeter-Vrtojba sprejme informacijo o Letnem poročilu za šolsko
leto 2019 Javnega zavoda Osnovna šola Ivana Roba Šempeter pri Gorici.
Glasovanje svetnic in svetnikov:
PRISOTNI
11
ZA
11
PROTI
0
Sklep je bil sprejet.

Župan ob 18:52 zaključil sejo občinskega sveta.

Zapisala: Valentina Bratuš
Številka:: ___________________
Šempeter pri Gorici, ________________
mag. Milan Turk
župan
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Sprejeti akti 18. redne seje

Odgovori na pobude in vprašanja iz prejšnje seje:
Odgovori na pobude in vprašanja so bili podani na sami seji občinskega sveta in so
zapisani v zapisniku seje. Glede ponovnega delovanja bankomata v Vrtojbi:
https://www.mojaobcina.si/sempeter-vrtojba/novice/obcinske/bankomat-v-vrtojbiponovno-deluje.html?RSSb78f4cee86acbc23ff7800929e423740
3. 7. 2020
Občanke in občane obveščamo, da bankomat Nove KBM v središču Vrtojbe znova
obratuje

Objavljeno v UL RS
Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje občinskega lokacijskega načrta
Smete v občini Šempeter-Vrtojba , UL RS št. 93/2020 z dne 3. 7. 2020

Sprejeti akti:
- zapisnik 16. redne sej občinskega sveta, ki je bila 21. 5. 2020
- zapisnik 17. dopisne seje občinskega sveta, ki je potekala do 3. 6. 2020 do 12. ure

- Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje OLN Smete v občini
Šempeter–Vrtojba, objavljeno v UL RS št.:93/2020 z dne 3. 7. 2020
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Sprejeti akti 18. redne seje
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Sprejeti akti 18. redne seje

Gradivo za 19. redno sejo občinskega sveta OŠ-V, ki bo 17. 9. 2020

Stran 22 od 27

Sprejeti akti 18. redne seje
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Sprejeti akti 18. redne seje
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Sprejeti akti 18. redne seje
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Sprejeti akti 18. redne seje
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Sprejeti akti 18. redne seje
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