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Z A P I S N I K 
21. redne seje Občinskega sveta Občine Šempeter-Vrtojba, ki je bila v četrtek,  
17. 12. 2020 ob 16.30 v veliki dvorani v 1. nadstropju  Občine Šempeter-Vrtojba 

 
Posnetek 20. redne seje je dostopen na naslovu: http://www.sempeter-vrtojba.si/posnetek-
zadnje-seje-obcinskega-sveta/  do naslednje seje občinskega sveta.  
 
Gradivo so člani občinskega sveta prejeli po e-pošti in je objavljeno tudi na občinski spletni strani: 
http://www.sempeter-vrtojba.si/o-obcini/OS/seje/dnevni-red-in-gradivo-2018-2022/2020/21-redna-
seja-obcinskega-sveta-17-12-2020/  
 

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: Sebastjan Arčon, Aleksander Čerče, Danijel Derman, Monika Gorjan 
Zavadlav2, Dejan Koglot, mag. Matej Koglot3, Sara Krošelj, Janja Makovec, Anita Manfreda, 
Ivo Podbersič, Alenka Poljšak, Stanislav Rijavec, Jože Rupar. 
 
OPRAVIČENI ČLANI OS: Klavdija Bizjak, Tina Gorkič, Vlasta Mozetič.  
 
DRUGI PRISOTNI: Občinska uprava: mag. Peter Ptičak – tajnik občine, Lucija Mikuš Vidmar – 
računovodja VII/2-II, Regina Dragoljević - Strokovna sodelavka VII/2-II, Valentina Bratuš – 
dokumentalistka  
 
Župan je odprl razpravo na predlagani dnevni red.  
 
Razprave ni bilo, zato župan predlaga in da na glasovanje predlagani  dnevni red 21. redne 
seje. 
 

Dnevni red:  
1. Predlog zapisnika 2. izredne seje z dne 29. 9. 2020 in 20. redne seje občinskega sveta z 

dne 5. 11. 2020 
2. Pobude in vprašanja svetnic in svetnikov 
3. Odlok o proračunu Občine Šempeter-Vrtojba za leto 2021 – druga obravnava 
4. Načrt ravnanja s stvarnim premoženjem za leto 2021  
5. Odlok o proračunu Občine Šempeter-Vrtojba za leto 2022 – druga obravnava 
6. Načrt ravnanja s stvarnim premoženjem za leto 2022  
7. Plan dela Občinskega sveta Občine Šempeter – Vrtojba v letu 2021 
8. Imenovanje štirih kandidatov za sodnike porotnike pri Okrožnem sodišču v Novi Gorici 
9. Imenovanje kandidata za predstavnika Občine Šempeter-Vrtojba v Svetu zavoda 

Zdravstveni dom - osnovno varstvo Nova Gorica  

 
1 Po abecednem vrstnem redu priimka 
2 Monika Gorjan Zavadlav se je seje udeležila ob 17. uri. 
3 mag. Matej Koglot se je seje udeležil ob 1. točki dnevnega reda. 

http://www.sempeter-vrtojba.si/posnetek-zadnje-seje-obcinskega-sveta/
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10. Imenovanje kandidata za predstavnika Občine Šempeter-Vrtojba v Svetu knjižnice Goriška 
knjižnica Franceta Bevka Nova Gorica 

 

Glasovanje svetnic in svetnikov: 

PRISOTNI 11 

ZA 11 

PROTI 0 

Dnevni red je bil sprejet. 
    

 

1 točka: PREDLOG ZAPISNIKA 2. IZREDNE SEJE Z DNE 29. 9. 2020 IN 20. 
REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA Z DNE 5. 11. 2020 

 

Člani občinskega sveta so gradivo prejeli s sklicem seje. 
 

Mag. Matej Koglot se je udeležil seje občinskega sveta 

 
Župan je odprl razpravo na predlog zapisnika 2. izredne seje, ki je ni bilo. Zato predlaga in da 
na glasovanje:  

Sprejme se zapisnik 2. izredne seje občinskega, ki je bila 29. 9. 2020. 
 

Glasovanje svetnic in svetnikov: 

PRISOTNI 12 

ZA 12 

PROTI 0 

Zapisniki 2. izredne seje je bil sprejet. 
 
Župan je odprl razpravo na predlog zapisnika 20. redne seje, ki je ni bilo. Zato predlaga in da 
na glasovanje:  

Sprejme se zapisnik 19. redne seje občinskega sveta, ki je bila 5. 11. 2020. 
 

Glasovanje svetnic in svetnikov: 

PRISOTNI 12 

ZA 12 

PROTI 0 

Zapisniki 20. redne seje je bil sprejet. 
 
 

2. točka: POBUDE IN VPRAŠANJA SVETNIC IN SVETNIKOV 

 
Člani občinskega sveta so gradivo prejeli s sklicem seje.  
 
Ustne pobude in vprašanja so podali sledeči člani občinskega sveta: 
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Anita Manfreda poda pobudo nekaj stanovalcev ulice Na Kemperšče. Ni potrebe odgovoriti 
danes, ker bo verjetno treba preveriti tehnične podatke. Vprašali so ali je res potrebno, da se 
periodika posipanja ceste s soljo izvaja dokaj pogosto. Sedaj je bilo dvakrat posipano s soljo, a 
vremenske razmere niso kazale na to. Zaveda se, da je težko predvideti. Prosili so, da se 
preveri pri pristojnih koncesionarjih, če bi lahko bili malo pozorni, da ne bi kar po defoltu sol 
metali, ampak bi prej preverili. 
 
Župan odgovori, da je posipanje sicer videl le en dan, a mu je lahko ušlo. Tisti dan res ni bilo 
potrebno in je koncesionar precej posipal, tudi po pločnikih, a se temperature niso spustile. 
Drži pa tudi, da je težko predvideti in bo še preveril, če je bilo še kak drugi dan. Smo pa tisti 
dan že preverjali in tudi več ljudi nas je na to opozorilo. Je pa bilo napovedano tudi 
potencialno zmrzal in če pride do tega, zmanjka službam časa, da vse pravočasno posujejo.  
 
Sara Krošelj pove, da MONG ponuja občanom, starejšim od 65 let, storitev GO šofer, ki 
vključuje brezplačne prevoze za obisk zdravnika, bolnišnice, lekarne, občine, banke in 
trgovine. Storitev koordinira medobčinsko društvo slepih in slabovidnih Nova Gorica, izvajajo 
pa jo prostovoljci. Na sprejemu prostovoljcev pri županu MONG je bila dana pobuda, da se 
storitev ponudi širše s sosednjimi občinami, kar je z navdušenjem sprejel. Glede na to, da je 
bilo na klicni številki zaznati povpraševanje tudi v naši občini, predlagamo da se storitvi 
priključi tudi Občina Šempeter-Vrtojba. O tem dajo pisno pobudo in prosijo za pisni odgovor. 
 
Župan odgovori, da bomo dali tudi pisni odgovor. Smo se pogovarjali glede tega, ko so nam 
ponujali to storitev, ki je brezplačna samo za uporabnike, saj jo na koncu plača občina. 
Prostovoljci niso plačani, ampak dobijo le neka nadomestila ali ne ve točno kaj. Ta društva za 
svoje posredovanje nekaj zaračunajo občinam. Povedali vam bomo kako smo se takrat 
odločali in zakaj. Pretežno zaradi tega, ker imamo urejen brezplačni mestni promet in je 
potreb relativno malo, a ne trdi da ne bi kdo kdaj rabil. 
 
Stanislav Rijavec vpraša, ker je župan omenil brezplačni prevoz, kako je pa v času ko ta 
prevoz ne sme voziti? Ima potem občina stroške in če jih nima, potem te stroške lahko 
preusmerimo v to, kar je kolegica predlagala.   
 
Župan meni da stroškov sedaj ni, čeprav jih je koncesionar prosil, da bi mu delno krili fiksne 
stroške, čeprav jih nima. Po koncesijski pogodbi do tega ni upravičen, tako da meni da mu 
nismo plačevali ko ni izvajal storitev predvidenih po koncesijski pogodbi. Lahko tudi 
sprejmemo odlok, kjer bi vsakemu plačali taksi. Ni nemogoče, a mi o tem nismo razmišljali, 
ker velikih potreb glede tega v naši občini ni bilo, da bi se množično veliko ljudi javljalo. Če 
ima kdo resno potrebo, da se ga pelje do zdravnika in nima svojcev. So bile pa tudi zanimive 
ideje predstavljene od teh društev, da bi se okoli prevažalo tudi te, ki potrebujejo prevoz 
zaradi druženja. Je stvar občinskega sveta, da se odloči kam bo dal davkoplačevalski denar. 
Morda bi se še odločili, da bi vse otroke vozili v vrtec. Takih stroškov je lahko zelo hitro zelo 
veliko.  
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Stanislav Rijavec pove, da ga je zgolj skozi razpravo začelo zanimati, da če s koncesionarjem 
javnega prevoza trenutno nimamo stroškov, torej jih lahko trenutno razporedimo nekam 
drugam. Bilo je mišljeno zgolj tako, kot je v NG in drugih občinah. 
 
Župan odgovori, da če bi bili mi MONG, bi verjetno delali vse tako kot MONG. Ker nismo in 
izgleda, da imamo tudi drugačne potrebe in kdaj ne naredimo vsega enako kot MONG. Tudi 
MONG ne ravna vedno enako kot mi in nima vsega tako velikega nadstandarda, kot ga 
imamo mi. Njegova želja je, da bi bili občina, ki ima vse najvišje. Če bi imeli take prihodke, bi 
jih lahko tako uporabljali. Res je, da so izpadli stroški prevoza v javnem potniškem prometu, a 
je izpadlo tudi veliko prihodkov. Ne trdi, da ne bi bilo možno plačati 1000 EUR za koga, ki 
nujno rabi prevoz. Zaenkrat takih velikih potreb ni bilo. Te službe tudi obstajajo in taksi si 
lahko vsak naroči. Če je pa treba plačevati določenim društvom dispečarske storitve, zato, da 
prostovoljci potem vozijo starejše osebe ali pa mlajši ali pa ne vem koga naokoli, je tudi 
možno. Ampak tako kot smo mi pogledali, bi ti stroški ne bi bili zelo majhni glede na učinek, 
ki bi ga to imelo.  Bomo dali pisni odgovor.   
 
Ivo Podbersič replicira na to, o čemer je potekala razprava z vprašanjem in pobudo: 
Ali se da dobiti informacijo o tem koliko bi bilo povpraševanja po tem, naprimer 1 oseba na 
dan, 1 oseba na uro in iz katerega okoliša v naši občini? Kakšna je starostna struktura, ali so to 
upokojenci, ali so pokretni itn, da bi videli, ali se lahko stvari tudi potem malo združi. Predlaga 
da opravimo širšo razpravo. Vemo, da imamo z avtobusnimi linijami stalne težave. V 
postopku je preoblikovanje mestnega brezplačnega prometa, zato bi morali tudi okoli tega 
nekaj doreči, da ne bomo plačevali oboje in bo na ¾ prazno. Kar sedaj opaža je to, da je 
brezplačen potniški promet v veliki večini ne koriščen. Vozijo nezasedeni avtobusi, razen ko 
zjutraj hodi mladina v šolo. Sedaj še šole ni, tako da krožijo prazni. To že plačujemo in sedaj 
bomo še nekaj drugega plačevali? Moramo se odločiti, te stvari združiti in racionalizirati 
stroške, hkrati pa storitev spraviti na višji nivo.   
 
Župan odgovori, da je treba neke odločitve sprejeti. Če bi imeli neomejene vire, bi lahko 
vsakomur omogočali, da se brezplačno pelje kamor želi in še kaj drugega. Lahko je še kakšna 
druga bolj nujna potreba, ki jo ne plačuje občina. Ampak je stvar odločitve, ne trdi, da se ne 
da tega narediti. 
 
Dejan Koglot poda pobudo za v športnem parku v Šempetru. So ga opozorili, da opažajo pri 
nekateri klopcah, da večkrat pride do onesnaženja in smeti, zato predlagajo, da bi se dodalo 
koš med potjo od igral do našega piknik prostora. Tam se nekateri zadržujejo in pustijo 
onesnaženo, zato predlaga en dodaten koš. S tem mogoče ne bomo rešili, a bomo dali vsaj 
možnost, da odložijo v pravilen prostor. 
Druga pobuda je, da bi v Vrtojbi na Štandreški cesti, od Obmejne ceste in ceste, kjer smo lepo 
uredili krožišče in pripravili pločnik do obvoznice. Tam je grdo videti, da je na koncu znak, ki 
prepoveduje pešcem prehod čez obvoznico. Predlaga, da se vpraša na direkcijo in poskuša 
urediti. Ve da to ni lahko ena najboljših rešitev, a en prehod čez obvoznico v Vrtojbensko 
polje je tudi ena glavna žila iz Vrtojbe na Vrtojbensko polje, kjer bi lahko pešci in kolesarji 
uradno prečkali to obvoznico. Misli, da so stebri že postavljeni. Lahko bi bila tudi ena luč in 
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meni, da nas to ne bi veliko stalo. Tako bi uradno uredili to pot, ker sedaj se opaža veliko 
pešcev, ki to prečkajo in naj nebi smeli. Zato daje pobudo, da se tam skuša urediti en prehod. 
Verjame, da bo verjetno težko in da se sogovornik ne bo strinjal. Bi pa prosil, da se vpraša in 
proba urediti. 
 
Župan odgovori glede koša za odpadke, da ga bomo verjetno lahko namestili. Vseeno je to 
en izmed nadstandardnih dosežkov. Vse te odpadke ljudje prinesejo s sabo in bi jih na enak 
način lahko tudi s sabo odnesli, kamor navadno odlagajo in ne bi bilo nobenega problema. Ni 
problem strošek koša za smeti, ampak je treba te koše vsak dan obdelati, izprazniti, kar dela 
pridna oseba v režijskem obratu, in bomo tudi naprej skrbeli. En koš več ne bo težava.  
Glede Štandreške se trudimo, da bi na tiste mestu uredili možnost prehoda tudi za pešce in 
kolesarje. Tudi sicer da bi tisto krožišče boljše uredili, a je to sedaj bolj vizija in pobožne želje. 
Malo razkrije strategijo, da gredo stvari naprej v dobri smeri. Podpisana je pogodba za 
projektiranje krožišča pri Lesnini. Vključuje tudi projektiranje kolesarske povezave med 
obema krožiščema, med tistim pri Lesnini in tistim pri ABKju. Predvidoma bo to projektiranje 
skupaj z recenzijo končano enkrat do poletja. To je naročila država in upamo da bodo to 
krožišče začeli graditi v najkrajšem možnem času. Kolesarske povezave in peš bomo verjetno 
morali sofinancirati iz občine. Zemljo smo skoraj že odkupili oziroma smo v zaključnih 
pogovorih.  
Nekaj smo že pripravili za Načrte ravnanja. Po tem ko bo to križišče izvedeno, je pa še 
krožišče na Štandreški oziroma na Vrtojbenski obvoznici, to bi bilo eno naprej od Lesnine. To 
bi bila naša želja in upa, da se je tudi na državi spremenilo glede vseh teh strategij glede 
prometa. Njihovo dozdajšnje stališče je bilo, da se hitrosti na državnih cestah ne omejuje. 
Krožišča pa hitrost omejujejo, ampak so veliko bolj varna. Menimo, brez velike strokovne 
podlage, da še eno dodatno krožišče tam bistveno ne vpliva na samo pretočnost prometa, bi 
pa veliko pripomoglo v temu, da se omogoči nek varen prehod za motorna vozila, za pešce in 
kolesarje. Verjetno bo problem opravičiti stroške za krožišče na državni cesti in bi v tem 
primeru morali ponuditi državi, da ga financiramo mi. Ampak to bo potem naslednja faza 
pogajanja. Bi pa počakal, da najprej končamo tisto pri Lesnini. S krožiščem bi ta prehod za 
pešce in kolesarje najbolj varno uredili. Ne moremo pa o tem sami odločati.  
 
Dejan Koglot pove da verjame in se strinja. A če razmišlja tako, bomo sedaj v roku dveh let 
izvedli krožišče pri vhodu k Lesnini, potem še dve leti verjetno neke dokumentacije, odkupa 
določenih zemljišč in podobno…skratka čez cca 5 let. Če bi pa dobili možnost narisati par črt 
in dve svetilke, to ne bi bil tako velik strošek za občino, bi to lahko uredili v hitrem času.  
 
Župan odgovori, da imamo že narisano idejo za prehode in jo bomo lahko državi še enkrat 
posredovali. Tudi ta procedura bo trajala nekaj časa. Vemo, da je bil drugi del Vrtojbenske 
obvoznice odprt oktobra 2010 in prvi del še prej. Verjetno bi bilo najboljše, da bi bilo to že 
takrat urejeno. Država težko dovoljuje take prehode na državnih cestah in mi to težko 
utemeljimo. Se pa tudi doktrine urejanja prometa nekoliko menjajo. Lahko bomo tudi to 
predlagali za en prehod za pešce in bomo videli kakšen bo odgovor. Strinja pa se s tem, da 
izvedba krožišča ne bo takoj. 
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SOCIALNI DEMOKRATI 
Občinski odbor  
Šempeter Vrtojba 
 
Tel.:05 333 00 23 
 
socialnidemokrati.ng@siol.net 
 

Jože Rupar poda pohvalo, saj smo bili prepoznavni in prejeli nagrado kot ena redkih občin v 
Sloveniji, za knjigi prijazno občino. Veseli nas, da so naša prizadevanja, predvsem v prejšnjem  
in tudi v zdajšnjem občinskem svetu, bila prepoznana in obrodila sadove. In da je tudi občina 
znala prisluhniti našim predlogom in kot vidimo, smo prepoznavni. Meni, da so tudi občani 
zadovoljni s tem in da uspešno deluje. Čestitke vsem skupaj. 
 
Župan se strinja. Glavni razlog za to priznanje, čeprav ni prineslo nobene posebne nagrade, je 
ta, da smo v februarju 2019 za kulturni praznik odprli knjižnico. Tudi ostale občine, ki so to 
prejele, so večinoma nekaj urejale v svojih knjižnicah, krajevnih ali osrednjih. Tudi sicer se 
trudimo in podpiramo vse pobude, kar se tega tiče. Spomni se še pobudnikov iz krajevne 
skupnosti. To so bile želje, ki so se v tem mandatu uresničile s krajevno knjižnico.  
 
Nadaljnje razprave ni bilo, zato je župan zaključil točko. 
 
 

3. točka: ODLOK O PRORAČUNU OBČINE ŠEMPETER-VRTOJBA ZA LETO 2021 – druga 

obravnava 

 
Člani občinskega sveta so gradivo prejeli s sklicem seje. 
 
Uvodno obrazložitev je podala Lucija Mikuš Vidmar, računovodja (v gradivu). 

 
Župan je dal besedo Danijelu Dermanu, predsedniku Odbora za okolje in prostor, ki je sprejel 
naslednji SKLEP: OOP je opravil drugo obravnavo na predlog proračuna za leto 2021 in 
predlaga OS v sprejem.  Od petih prisotnih članov so ZA glasovali trije, dva pa vzdržala.   
          (Vir: zapisnik 17. seje OOP)  

 
Župan je dal besedo Sebastjanu Arčonu, predsedniku Odbora za gospodarski razvoj, ki je 
sprejel sledeči SKLEP: »Odbor za gospodarski razvoj je obravnaval točko Odlok o proračunu 
Občine Šempeter-Vrtojba za leto 2021 – druga obravnava  in  predlaga, da se sprejme.    
 Za so bili  3 člani, proti 2 člana in vzdržan 1 član.«     (Vir: zapisnik 12. seje OGR)  
 
Župan poda besedo svetniški skupini SD, ki je podala sledeče amandmaje: 
 
Sara Krošelj poda vložene amandmaje: 
 
Občinski svetniki Socialnih demokratov Občine Šempeter-Vrtojba 

           

          15. 2. 2020 

Občina Šempeter-Vrtojba 

Mag. Milan Turk, župan 

Trg Ivana Roba 3/a 

5290 Šempeter pri Gorici 
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Zadeva:  Predlogi k Proračunu Občine Šempeter-Vrtojba za leto 2021 

 
 
Spoštovani! 
 
Skladno z določilom 91. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Šempeter-Vrtojba 
podpisani člani Občinskega sveta Občine Šempeter-Vrtojba vlagamo naslednje 
pripombe in predloge (amandmaje) k predlogu proračuna Občine Šempeter-Vrtojba za 
leto 2021: 
 

 PREDLOG št. 1: Spodbujanje podjetništva 

 
V predlogu proračuna za leto 2021 zmanjšati postavko 041318 Stroški izvajanja GJS 
rednega  vzdrževanja občinskih javnih cest za 20.000 EUR in postavko 0413181 Drugo 
in tekoče vzdrževanje (4025 Tekoče vzdrževanje) za 10.000 EUR ter povečati postavko 
041422 Spodbujanje podjetništva in zaposlovanja v smislu promocije gospodarstva za 
30.000 EUR. 
 
Namen in cilj 
Povišanje postavke naj bo namenjeno finančnim spodbudam podjetnikom za 
spodbujanje razvoja podjetništva v smislu promocije gospodarske dejavnosti. 

 
  

 PREDLOG št. 2: Spodbujanje športnega turizma 

V predlogu proračuna za leto 2021 zmanjšati postavko 0413018 Urejanje Krožne ceste  
za 15.000 EUR in povišati postavko 14039002 Spodbujanje razvoja turizma in 
gostinstva za 15.000 EUR. 
 
Namen in cilj 
Povečati prepoznavnost Občine Šempeter-Vrtojba kot zanimive turistične destinacije ter 
povečati obseg turistične in druge s turizmom povezane dejavnosti. Vrtojbensko-
biljenski griči in Vrtojbensko polje (in z njim najmanjši muzej v Evropi), ki jih povezujejo 
kolearske poti in pešpoti, predstavljajo velik potencial za razvoj športnega turizma. 
Potrebno jih je povezati v celoto in poskrbeti za razvoj športnega turizma.  
 

 PREDLOG št. 3: Spodbujanje športnih društev in programov  
 
V predlogu proračuna za leto 2021 zmanjšati postavko 04039002 Izvedba 
protokolarnih dogodkov za 5.000 EUR in povečati postavko 041841 Športna 
društva, programi in drugo za 5.000 EUR.  
 

 
Namen in cilj 
V Občini Šempeter-Vrtojba deluje veliko športnih društev, ki otrokom in mladini 
zagotavljajo kakovostno preživljanje prostega časa. Športniki dosegajo odlične rezultate 
in tako skrbijo za promocijo občine, zato je potrebno dvigniti postavko za 5.000 EUR za 
potrebe najema športnih objektov oz. zagotoviti dodatna sredstva za najem športnih 
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prostorov v okviru rebalansa(-ov) proračuna za leto 2021. 
 

 PREDLOG št. 4: Spodbujanje zaposlovanja s pomočjo štipendij 
 
V predlogu proračuna za leto 2021 zmanjšati postavko 040669 Materialni stroški 
občinske uprave za 10.000 EUR in povečati postavko 041905 Štipendije za 
10.000 EUR. 
 

Zasebni zavod, ki bo prevzel upravljanje Socialnega centra Vrtojba, je povedal, da bo 
največji problem zagotoviti ustrezen kader. Prav tako se s pomanjkanjem kadra soočajo 
tudi druga večja podjetja v Občini Šempeter-Vrtojba. Zato naj se poviša postavka za 
štipendije v višini 10.000 EUR (za potrebe poklicev zdravstvene nege in drugih 
deficitarnih poklicev).  
 

 PREDLOG št. 5: Hiša dobre volje 

V NRP dodati postavko za vzpostavitev centra po zgledu Hiše dobre 
volje v vrednosti 50.000 EUR.  

 
Podali smo jasen predlog za vzpostavitev centra po zgledu Hiše dobre volje, 
a je bivši Mercatorjev objekt sredi Vrtojbe sedaj namenjen za vzpostavitev 
režijskega obrata, zato predlagamo, da se v NRP vključi postavka za 
vzpostavitev Hiše dobre volje. Prostori so predvideni v objektu Socialnega 
centra. V primeru, da zasebna družba, ki je objekt odkupila, ne bi izvajala te 
storitve, predlagamo, da se v okviru NRP (ali z rebalansom) zagotovi 
sredstva za vzpostavitev Hiše dobre volje (prostor, oprema, kader). 

 
Pripombe in predlogi upoštevajo pravilo o ravnovesju med proračunskimi prejemki in 
izdatki. 
            Lep pozdrav, 
 
 Člani občinskega sveta SD Šempeter Vrtojba: 
Tina Gorkič, Dejan Koglot, Sara Krošelj, Vlasta Mozetič, Stanislav Rijavec in Jože 
Rupar 

 
Župan odgovori, da se mora po poslovniku pred glasovanjem izjasniti o vsakem amandmaju 
posebej. To bi najprej komentiral in na koncu predlagal, kaj bi naredili, kar se njemu zdi 
smiselno. Če se bodo strinjali bo prav, sicer bomo o vsakem vašem amandmaju glasovali. Tudi 
razprava bo na vse. 
Komentira: stroškov vzdrževanja cest in drugih stvari samo s tem, ko bomo rekli, da ne damo 
denarja, jih ne bomo znižali. Ali pa bomo imeli razbite ceste. Zagotavlja, da prebivalstvu več 
pomagamo s tem, da imamo urejeno infrastrukturo, kot da razdelimo neke subvencije v takih 
zneskih v smislu promocije gospodarstva. Ne trdi, da tudi komu taka subvencija ne nekaj 
pomaga, tako da bi predlagal, da bo vseeno za 10.000EUR povečali to postavko 41422, 
vsekakor pa ne bi zniževali postavk stroški izvajanja gospodarske javne službe rednega 
vzdrževanja občinskih cest in drugo tekoče vzdrževanje. 
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Naslednji predlog glede urejanja krožne ceste; če vzamemo polovico denarja s te postavke, je 
vprašanje, če jo bomo lahko sploh uredili. To nima smisla. Eksaktno ne vemo koliko bo stalo, 
ker moramo stvari naročit in tudi nimamo še končane projektne dokumentacije. Če vzamemo 
denar, je najbolje da vzamemo vse, ker s 15.000EUR ne bomo mogli urediti. Tako da tega tudi 
ne bi predlagal. 
Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva bi jih prosil, kako so mislili s tem, ker sta na tem 
dve postavki. Ena je namenjena razpisu za turistična društva in druga zavodu KŠTM. Sedaj 
lahko povečamo eno ali drugo. V samem programu je treba povedati tudi katero postavko. 
Če damo več denarja za turistična društva je sicer on ZA, a ne ve kdo jo bo počrpal, ker se boji 
da jih ni takih v stanju narediti tisto, kar bi pričakovali od njih. Če veste kdo bo to izvedel, 
potem rade volje poveča še več, kot ste predlagali, ker bi bilo res dobro, da bi se nekaj uredilo 
na področju turizma. Sam predlaga, da se ena izmed postavk, ali 041407 turistični programi 
ali pa 041408 KŠTM pa ima še tam turizem, poveča za 5000EUR.  
Spodbujanje športnih društev in programov: že sam je predlagal za proračun, da se ta 
sredstva povečajo, a očitno ste vi ocenili, da je premalo. Da naredimo kompromis in rečemo, 
da se tudi ta postavka za 5000EUR za društva poveča. Vsekakor se pa lepo sliši, da bomo 
šparali pri protokoli in takih stvareh. Zagotavlja, da se občina glede tega obnaša zelo 
racionalno. V letošnjem letu sploh, ker nismo smeli nič takega organizirati. Ljudje tudi to 
potrebujejo. Ali potrebujejo tega manj, pa naj povedo. Ali ne bomo organizirali občinskega 
praznika, ob kulturnem dnevu itn. Morate konkretno povedati za kaj zmanjšamo. Vsako leto 
nam na teh postavkah kaj ostane, ker se obnašamo racionalno. 
Spodbujanje zaposlovanja s pomočjo štipendij: tu je naša občina zelo napredna in imamo 
relativno veliko štipendij na število prebivalcev. Letos smo v Sloveniji na 2. mestu po število 
diplomantov na število prebivalcev in se gotovo tu poznajo tudi štipendije. Ne nasprotuje 
temu, da bi še za 5000EUR povečali to postavko 041905. Vi ste predlagali 10000EUR. Že sedaj 
veliko denarja namenjamo za to.  
Kar se tiče Hiše dobre volje, je lep predlog, da bi to imeli, ampak nima smisla to ustavljati v 
Načrt razvojnih programov. Trenutno poteka razpis države za oddajo koncesije za socialni 
center. Zelo verjetno bodo rezultati razpisa znani v začetku naslednjega leta. Premika se tudi 
kar se tiče nakupa premičnin. Ni pa še take pogodbe, da bi se nakup zgodil, ker imajo 
verjetno kakšno klavzulo, da kupijo če bodo izbrani kot koncesionar. Zadnjič ste slišali to 
družbo, ki je to pripravljena organizirati, da ima namen izvajati tudi varstvo starejših občanov 
v dnevnih centrih. Zato ne vidi neke potrebe po tem, da bi še občina v proračunu za to 
postavljala neke postavke. Če pa bi se izkazalo, da bi to rabili, bomo to naredili s rebalansom 
ali kako drugače, tako kot smo naredili sedaj s centrom, ki ga imamo ob objektu PSO. Tam se 
en prostor prodaja na javni dražbi in ni bilo še javne obravnave, ki je preklicana do nadaljnjega 
zaradi epidemije. Ne vidi težav v tem, da bi sredstva za to zagotovili, če bodo potrebna. Le 
dati v NRP je premalo in bi prej morali narediti DIIP.  
Strne: 10.000EUR za gospodarstvo, 5000EUR za turistične programe (povedo naj ali dajo za 
društva ali KŠTM), 5000EUR štipendije in 5000EUR za šport. To bi bil njegov predlog in viri za 
to so ostali na račun letošnjega leta, ko bi lahko več naredili in zato ni treba zmanjševati 
nobene postavke.  
 
Župan je odprl razpravo. 
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Svetnik Rijavec naproša, da se seja za nekaj minut prekine. 
 
Župan prekine sejo za 5 minut. 
 

Župan nadaljuje sejo pri razpravi za proračun za leto 2021.  
 

Jože Rupar pove, da smo v svetniški skupini SD preučili županove pobude, vezane na naše 
amandmaje. Z njimi se strinjamo. Kar se tiče spodbujanja turizma, bi predlagali povečanje 
postavke za KŠTM, saj menimo da KŠTM kot upravljalec športnega centra, bi mu to 
povečanje prišlo prav v smislu promoviranja športnega turizma. Športni center bo treba 
promovirati na lokalnem, regijskem in čezmejnem nivoju.  
Kar se tiče hiše dobre volje se strinjamo, da je to težje dodati v NRP. Počakati moramo tudi na 
kaj se bo dogajalo z našim socialnim centrom v Vrtojbi, kajti zagotovljeno je bilo, da bo hiša 
dobre volje bila možnost v sklopu, v kolikor bo podjetje prevzelo in dobilo koncesijo. 
Razmišljali bi o vzpostavitvi Hiše dobre volje. V kolikor pa do tega ne bi prišlo, da podjetje ne 
prejme koncesije ali pa se ne odloči ureditve v sklopu socialnega centra tudi za to hišo dobre 
volje, pa potem predlagamo, da bi na rebalansu oziroma kmalu po tem, ko bodo znani 
dogodki, bi se morali spet temeljito pogovoriti o hiši dobre volje, kako naprej. Ali tu občina 
pristopi aktivno k reševanju. Ali z zagotavljanjem prostorov, sredstva, ali se aktivno 
pogovarja s kupcem socialnega centra. Z ostalimi predlogi se strinjamo, to je povečanje na 
gospodarstvu, povečanje postavke za štipendija in športni programi društev.  
 
Župan odgovori, da če je pravilno razumel, smo uskladili. Pri Hiši dobre volje: če bi se zalomilo 
s potencialnim koncesionarjem, lahko tudi naredimo DIIP in damo 200.000EUR v NRP. Lahko 
vlečemo še druge poteze. A če ne bomo našli upravljalca – do sedaj smo se vedno pogovarjali 
z DU Nova Gorica – ki bi bil to pripravljen imeti, nam ne pomaga niti prostor. V naslednji fazi, 
če najdemo upravljalca, moramo najti primeren prostor. Ne zato, ker smo začeli obnavljati 
prostor bivšega Mercatorja za potrebe režijskega obrata, tudi sicer meni, da tam Hiša dobre 
volje ne bi bila na ustrezni lokaciji in tudi prostori za to niso ustrezni. Ampak dajte tudi vi se 
potrudit najti primeren prostor, ali zemljišče, ali karkoli. Mi ga ves čas iščemo. Tega ni veliko 
in tudi vedno se nam je zdelo škoda prostore, ki so bili grajeni za to v Vrtojbi reči, da sedaj 
bomo pa nekaj drugega. Če se karkoli tam sfiži, je pripravljen z rebalansom kadarkoli dati v 
proračun zadostna sredstva, da se zagotovijo prostori. 
 
Danijel Derman pove, da je stranka SDS dala amandma za povečanje sredstev za 
posodobitev kakšnega vrtca. Primer je Mavrica v Šempetru. Občina je dala odgovor, da 
sredstva, ki so trenutno v proračunu, zagotavljajo primerno obratovanje vrtcev. Ampak starši 
in stari starši, ki večkrat obiskujemo vrtec zaradi dviga otrok ugotavljamo, da je marsikdaj, 
predvsem v dežju, problem igranja in tekanja otrok zunaj prostorov. Je potreba po postavitvi 
kakšnega nadstreška in po posodobitvi ali povečanju števila igral, kar bi bilo zelo v prid 
otrokom.  
Pri občini je posluh, da bi bilo projekt tržnica in oblikovanje okolice, še zmeraj v postopku 
izvajanja oziroma priprav. Zavzema se za tak pristop in upa, da bo šla tudi v prihodnje stvar 
naprej. Vidi problem dobiti zasebnika, ki bi zgradil novo stavbo na tisti lokaciji, a upa da se bo 
to enkrat zgodilo. Od občine pričakuje nekatere aktivnosti. 



 

 

 
                        Stran 11 od 24 

Župan odgovori, da je bil glede vrtcev predlog drugačen, sicer sprejemljiv, ampak ne še 
dovolj dodelan. Podobno velja za to Hišo dobre volje. Približno vrsto let zagotavljamo za 
investicijsko vzdrževanje v vrtcih 20.000EUR in v osnovni šoli 50.000EUR. Sredstva navadno 
zadoščajo. Večje investicije naročamo posebej izven teh postavk. Šola v Vrtojbi je komplet 
prenovljena. Vrtci so v relativno dobrem stanju. Z javnim zavodom nimamo nekih konkretnih 
predlogov, kaj bi se v teh prostorih urejalo. Tudi letos za vrtce niso porabili niti teh 
20.000EUR. Potem smo to prerazporedili na investicijsko vzdrževanje v šoli, ker je bilo treba 
streho na večji telovadnici na hitro popravljati, ker je še vedno poškodovana od toče. Začasna 
sanacija počasi popušča in so bila velika puščanja. V ne vidi težave, če se odločimo za 
investicijo v vrtcu skupaj z javnim zavodom, s predstavniki staršev, s predstavniki v svetu 
zavoda, lahko se naredi ena skupina in se pride do konkretnega predloga, kaj bi želeli. Rade 
volje bomo to vključili v to investicijsko vzdrževanje. Bi pa tudi povečali sredstva, če se nam 
bo zdelo smiselno. Ker pa zaenkrat potreb ni, nima smisla da napihujemo proračun.  
 
Janja Makovec pove, da ima informacijo, da v letu 2019 oziroma v začetku tega leta, ste dobil 
s strani vrtca ponudbe za nabavo zastarelih igral in popravilo strehe Mavrica. Zanima jo zakaj 
se ne realizira? 
 
Župan odgovori, da se ne spomni, da je kaj dobil. Občina je dobivala in dobiva še veliko razno 
raznih pobud, ki so bile zelo različne. Na primer da se vse omarice v osnovni šoli zamenjajo za 
120.000EUR. Prav vse pobude niso vedno smiselne, a ne trdi, da kakšna ni bila. Za zamenjavo 
vseh igral v vrtcih naenkrat v letu, ko smo naredili kompletno novo igrišče za otroke v 
športnem parku za 110.000EUR, je bilo pač neizvedljivo. A smo jim že takrat povedali, naj 
naredijo nek plan rednega sistematičnega zamenjavanja igral. Takega plana niso naredili in so 
igrala prebarvali in potem je bilo naenkrat vse dobro. Tudi niso realizirali niti tistega, kar so 
imeli odobrenega z investicijskim vzdrževanjem. Mogoče bo sedaj kaj drugače, ker je nekaj 
drugačno vodstvo, a morajo biti stvari tudi malo smiselne. Vedno je stvar diskusije kar je 
treba narediti in moramo priti skupaj. 
 
Janja Makovec vpraša kaj pa popravilo strehe? 
 
Župan odgovori, da če bi bili mi gotovi, da jo je za popravit, bi jo popravili takoj, tako kot smo 
jo tudi v telovadnici v Šempetru. Kar naenkrat je začela puščati in smo streho popravili. Enako 
velja za vrtec – če nam pokažejo kje pušča, rade volje. Ampak šola kot javni zavod mora dati 
napoved občini, kaj želi narediti. Letos nismo dobili ničesar. Z njimi vedno usklajujemo. Lahko 
bi naredili tudi skupino. Tudi o senci smo se že pogovarjali, a do nekega konkretnega 
predloga nismo nikoli prišli. Nikoli ni bilo rečeno, da občina tega ne bo podprla. 
 
Janja Makovec meni, da kot dober gospodar bi občina morala malček več prisluhniti tudi iz 
strani vrtca. Ne le reči povejte kje streha pušča itn. En boljši konsenz med obema stranema bi 
prinesel boljše rezultate. 
 
Župan odgovori, da so rezultati že sedaj zelo dobri. So nam predlagali tudi, da zgradimo 
dvigalo iz pritličja v prvo nadstropje. S tem smo se strinjali. Investicija je bila najprej ocenjena 
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na 20.000EUR. Potem so rabili še neke predelne stene. In potem so prinesli predlog, da bi 
projektant za 20.000EUR samo projektiral. In potem se je pri temu ustavilo. Če stane projekt 
za dvigalo 20.000EUR, potem koliko stane šele dvigalo. Na koncu dvigala sedaj nihče ne rabi. 
Stvari morajo dozoreti in če se res rabi, rade volje. Mi bi jim naredili dvigalo, ker je bila želja za 
vozit hrano iz pritličja v prvo nadstropje. Še kakšna taka stvar je vedno bila. Če so imeli še 
kakšno konkretno željo, smo jim prisluhnili, od posaditve dreves, do igral itn. Rade volje, a 
moramo vedeti, kaj bomo financirali. Objekte vzdržujemo v dobrem stanju, ker bi bili drugače 
stroški le večji.  
Ni samo vprašanje nekaj dati v proračun, ampak je vprašanje konkretnega projekta, ali je 
izvedljiv, ali je potreben. Sam ne odloča o tem. 98% stvari v proračunu se premika mimo 
njega, a mora pa vse podpisati in za vse odgovarja.  
 
Danijel Derman vpraša glede prenove in adaptacije kinodvorane oziroma bodočega 
Kulturnega doma Šempeter. Na seji OOP smo že nekaj govorili o tem, ko jim je župan 
povedal, da so vsi prostorski akti urejeni. Odkupljeno je zemljišče naokrog in prizidek. 
Prostor, čeprav je nekako utesnjen, zagotavlja širitev, ki je zelo potrebna. O tej dvorani je bil 
že narejen idejni projekt, ki po mnenju župana in njegovem mnenju, ni primeren. Izvedba z še 
eno majhno dvorano v nadstropju ni preveč primerna, kar ima on izkušnje iz razno raznih 
dvoran po Sloveniji in v tujini. V 50 letih pevskega delovanja pri pevskih zborih je videl veliko 
dvoran, ki so bile bolj skromne od te, boljše in imenitne, zato nekaj ve o tem kakšne potrebe 
so. Nujno so potrebni pomožni prostori, saj je brez tega aktualna dvorana nefunkcionalna. Še 
za občinstvo ni dovolj pomožnega prostora, kaj pa šele za nastopajoče, še posebej večje 
skupine. Potreben je prostor za pripravo, garderobo, sanitarije itn. Vse te zahteve mora 
vsebovati ta nov projekt. Zato prosi župana, da bi takrat, ko bo to zrelo, to obravnavali na 
odboru za šolstvo, kulturo in šport in odboru za okolje in prostor. Poglobili bi se v to stvar na 
podlagi idejnega načrta, ki bi bil primeren za izdelavo glavnega projekta. 
 
Župan odgovori, da je potrebno izvesti javno naročilo, da bomo to za projektiranje naredili.  
Za potrebe tega javnega naročila smo naročili projektno nalogo. Mogoče bi to projektno 
nalogo, preden bi šli v razpis, ki je predviden za naslednje leto in za to so tudi rezervirana 
sredstva, ki so bila že za to leto, ampak je ta, ki je izdeloval projektno nalogo, na žalost 
zamujal. Zamujanja s strani projektantov je veliko več, kot smo si mislili. Projektno nalogo bi 
lahko obravnavali, a tu ne gre za risbe, ampak za pričakovanja občine, kaj naj bi projektant z 
projektno dokumentacijo in predlogom zrisal in uredil. Po optimistični varianti bi lahko prišli 
do gradbenega dovoljenja v naslednjem letu, ker imamo zemljišča in ostale stvari urejene. 
Sredstva, ki so sedaj v proračunu za 2021, 2022 in tudi v NRP so znatna. V resnici še ne vemo 
kaj se bo dogajalo v 2022, ali bodo vsi prihodki taki, kot jih predvidevamo. Tudi za 2021 ne 
vemo. Mi imamo dejansko namen za 2022 začet gradnjo oziroma obnovo. Če se bo to res 
izvedlo, sedaj ne zna povedati. Ko se to enkrat začne, je treba dokončati. Namen je resen. 
 
Nadaljnje razprave ni bilo, zato župan predlaga po poslovniku najprej glasovanje o 
usklajenem amandmaju: 
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Uskladitveni amandma: 
Za 10.000EUR se poveča postavka 041422. Za 5000EUR poveča postavka 041408, ki se nanaša 
na KŠTM. Za 5000EUR se poveča postavka 041841. Za 5000EUR se poveča postavka 041905. 
Vir za povečanje teh postavk je postavka v splošnem delu, sredstva ki bodo ostala na računu 
31. 12. 2020 za 25.000EUR.  

 

Glasovanje svetnic in svetnikov: 

PRISOTNI 13 

ZA 11 

PROTI - 

Amandma je bil sprejet. 
 
Nadaljnje razprave ni bilo, zato župan predlaga in da na glasovanje predlog sklepa: 

Občinski svet Občine Šempeter-Vrtojba sprejme Odlok o proračunu Občine Šempeter-
Vrtojba za leto 2021, vključno s sprejetim amandmajem in pripadajočimi prilogami. 

 

Glasovanje svetnic in svetnikov: 

PRISOTNI 13 

ZA 11 

PROTI - 

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. 
 
Uvodno obrazložitev je podala Regina Dragoljević – strokovna sodelavka (v gradivu). 
 
Župan je dal besedo Danijelu Dermanu, predsedniku Odbora za okolje in prostor, ki je sprejel 
naslednji SKLEP: OOP je obravnaval Načrt ravnanja s stvarnim premoženjem Občine in ga 
predlaga OS v sprejem. Trije člani so glasovali ZA, dva pa vzdržala.   (Vir: zapisnik 17. seje OOP)  
 
Župan je dal besedo Sebastjanu Arčonu, predsedniku Odbora za gospodarski razvoj, ki je 
sprejel sledeči SKLEP: »Odbor za gospodarski razvoj je obravnaval točko: Načrt ravnanja s 
stvarnim premoženjem Občine Šempeter-Vrtojba v letu 2021 in  predlaga, da se sprejme.     
Za so bili  3 člani, proti 2 člana in vzdržan 1 član.«            (Vir: zapisnik 12. seje OGR)  
 
Župan je odprl razpravo. 
 
Razprave ni bilo, zato je župan predlagal in dal na glasovanje predlog sklepa: 
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S K L E P 
1. Občinski svet sprejme načrt ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Šempeter - Vrtojba 
za leto 2021. 
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 12 

PROTI - 

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. 
 
Člani občinskega sveta so gradivo prejeli s sklicem seje. 
 
Uvodno obrazložitev je podala Lucija Mikuš Vidmar, računovodja (v gradivu). 

 
Župan je dal besedo Danijelu Dermanu, predsedniku Odbora za okolje in prostor, ki je sprejel 
naslednji SKLEP: OOP je obravnaval odlok o proračunu Občine Š-V za leto 2022, ter predlaga 
OS v sprejem. ZA sklep so glasovali trije člani, dva pa vzdržala.         (Vir: zapisnik 17. seje OOP)  
 

Župan je dal besedo Sebastjanu Arčonu, predsedniku Odbora za gospodarski razvoj, ki je 
sprejel sledeči SKLEP: Odbor za gospodarski razvoj je obravnaval točko Odlok o proračunu 
Občine Šempeter-Vrtojba za leto 2022 – druga obravnava  in  predlaga, da se sprejme.  Za so 
bili  3 člani, proti 2 člana in vzdržan 1 član. «           (Vir: zapisnik 12. seje OGR)  
 

Župan je odprl razpravo. 
 

Razprave ni bilo, zato je župan predlagal in dal na glasovanje predlog sklepa: 

Občinski svet Občine Šempeter-Vrtojba sprejme Odlok o proračunu Občine Šempeter-
Vrtojba za leto 2022, vključno s pripadajočimi prilogami. 

 

Glasovanje svetnic in svetnikov: 

PRISOTNI 13 

ZA 7 

PROTI 4 

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 Danijelu Dermanu, predsedniku Odbora za okolje in prostor, ki je sprejel 
naslednji SKLEP: OOP predlaga OS sprejem načrta stvarnega premoženja Občine Š-V v letu 
2022. Glasovanje: trije ZA, dva vzdržana.          (Vir: zapisnik 17. seje OOP)  
 
Župan je dal besedo Sebastjanu Arčonu, predsedniku Odbora za gospodarski razvoj, ki je 
sprejel naslednji SKLEP: »Odbor za gospodarski razvoj je obravnaval točko: Načrt ravnanja s 
stvarnim premoženjem Občine Šempeter-Vrtojba v letu 2022 in  predlaga, da se sprejme.     
Za so bili  3 člani, proti 2 člana in vzdržan 1 član.«          (Vir: zapisnik 12. seje OGR)  
 
Župan je odprl razpravo. 
 
Razprave ni bilo, zato je župan predlagal in dal na glasovanje predlog sklepa: 

S K L E P 
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 4 

Sklep je bil sprejet. 

 

Sebastjan Arčon in Janja Makovec sta zapustila sejo. 

 
 

7. točka PLAN DELA OBČINSKEGA SVETA OBČINE ŠEMPETER – VRTOJBA V LETU 
2021 

 
Člani občinskega sveta so gradivo prejeli s sklicem seje. 
 
Uvodno obrazložitev je podal mag. Peter Ptičak, tajnik občine (v gradivu). 
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Župan je odprl razpravo. 
 
Razprave ni bilo, zato je župan predlagal in dal na glasovanje predlog sklepa: 

Občinski svet Občine Šempeter-Vrtojba sprejme plan dela Občinskega sveta Občine 
Šempeter-Vrtojba za leto 2021.  
 

Glasovanje svetnic in svetnikov: 

PRISOTNI 11 

ZA 11 

PROTI - 

Sklep je bil sprejet. 
 
 

8. točka: IMENOVANJE ŠTIRIH KANDIDATOV ZA SODNIKE POROTNIKE PRI 
OKROŽNEM SODIŠČU V NOVI GORICI 

 
Člani občinskega sveta so gradivo prejeli s sklicem seje in predlog KMVVI dne 16. 12. 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 predlaga za sodnico porotnico Jano Lukrecijo 
Valenčak, roj. 8. 1. 1970, stanujočo v Šempetru pri Gorici, Stjenkova ulica 24.  
 

Glasovanje svetnic in svetnikov: 

PRISOTNI 11 

ZA 11 

PROTI - 

Sklep je bil sprejet. 
 
 

9. točka: IMENOVANJE PREDSTAVNIKA OBČINE ŠEMPETER-VRTOJBA V SVETU 
ZAVODA ZDRAVSTVENI DOM – OSNOVNO VARSTVO NOVA GORICA 

 
Člani občinskega sveta so gradivo prejeli s sklicem seje in predlog KMVVI dne 16. 12. 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 imenuje Jano Lukrecijo Valenčak, stanujočo v 
Šempetru pri Gorici, Stjenkova ulica 24, za predstavnico Občine Šempeter-Vrtojba v svetu 
zavoda Zdravstveni dom - osnovno varstvo Nova Gorica, za mandatno obdobje štirih let.   
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Glasovanje svetnic in svetnikov: 

PRISOTNI 11 

ZA 10 

PROTI - 

Sklep je bil sprejet. 
 
 

10. točka: IMENOVANJE KANDIDATA ZA PREDSTAVNIKA OBČINE ŠEMPETER-
VRTOJBA V SVETU KNJIŽNICE GORIŠKA KNJIŽNICA FRANCETA BEVKA NOVA 
GORICA  

 
Člani občinskega sveta so gradivo prejeli s sklicem seje in predlog KMVVI dne 16. 12. 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 imenuje Haidejo Černe iz Vrtojbe, Obmejna cesta 
28, 5290 Šempeter pri Gorici, za predstavnico Občine Šempeter-Vrtojba v svetu zavoda 
Goriške knjižnice Franceta Bevka Nova Gorica, za mandatno obdobje pet let.   
 

Glasovanje svetnic in svetnikov: 

PRISOTNI 11 

ZA 11 

PROTI - 

Sklep je bil sprejet. 
 
Župan ob 18:30 zaključil sejo občinskega sveta. 
 
 
Zapisala: Valentina Bratuš 
 
Številka: 0320-12/2020-4 

Šempeter pri Gorici, 25. 2. 2020                   Župan 
mag. Milan Turk  



SPREJETI AKTI 
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Objavljeno v Uradnem listu RS 

Odlok o proračunu Občine Šempeter-Vrtojba za leto 2021, objava v UL RS št. 194/2020 z dne 
23. 12. 2020 
Odlok o proračunu Občine Šempeter-Vrtojba za leto 2022, objava v UL RS št. 194/2020 z dne 
23. 12. 2020 
 

 

Sprejeti akti: 
 

Zapisnik 2. izredne seje OS OŠ-V dne 29. 9. 2020 št.: 0320-12/2020-2 
Zapisnik 20. redne seje OS OŠ-V dne 5. 11. 2020 št.: 0320-10/2020-2 

 

 
• Odlok o proračunu Občine Šempeter-Vrtojba za leto 2021 
• Obrazložitev proračuna za leto 2021  
• Splošni del 2021 
• Posebni del 2021 
• NRP 2021-2024 
• Kadrovski načrt delovnih mest v občinski upravi za 2021 

 

https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-3466/odlok-o-proracunu-obcine-sempeter---vrtojba-za-leto-2021?h=
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-3466/odlok-o-proracunu-obcine-sempeter---vrtojba-za-leto-2021?h=
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-3467/odlok-o-proracunu-obcine-sempeter---vrtojba-za-leto-2022?h=
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-3467/odlok-o-proracunu-obcine-sempeter---vrtojba-za-leto-2022?h=
http://www.sempeter-vrtojba.si/scripts/download.php?file=/data/Obcinski_svet_2018_2022/2020/21_SEJA_17_12_2020/sprejeto/1._tocka_A_Predlog_zapisnika_2._izredne_seje_OS_Os_V_dne_29._9._2020.pdf
http://www.sempeter-vrtojba.si/scripts/download.php?file=/data/Obcinski_svet_2018_2022/2020/21_SEJA_17_12_2020/sprejeto/1._tocka_B_Predlog_zapisnika_20._redne_seje_OS_Os_V_dne_5._11._2020.pdf
http://www.sempeter-vrtojba.si/scripts/download.php?file=/data/Obcinski_svet_2018_2022/2020/21_SEJA_17_12_2020/sprejeto/3._TOcKA_A_ODLOK_O__PRORAcUNU_2021_2._obravnava.pdf
http://www.sempeter-vrtojba.si/scripts/download.php?file=/data/Obcinski_svet_2018_2022/2020/21_SEJA_17_12_2020/GRADIVO/3._TOcKA_B_obrazlozitve_2021_2.obravnava.pdf
http://www.sempeter-vrtojba.si/scripts/download.php?file=/data/Obcinski_svet_2018_2022/2020/21_SEJA_17_12_2020/sprejeto/SPL.DEL_2021_2branje_4M.pdf
http://www.sempeter-vrtojba.si/scripts/download.php?file=/data/Obcinski_svet_2018_2022/2020/21_SEJA_17_12_2020/sprejeto/POS.DEL_2021_2branje_4M.pdf
http://www.sempeter-vrtojba.si/scripts/download.php?file=/data/Obcinski_svet_2018_2022/2020/21_SEJA_17_12_2020/GRADIVO/3._TOcKA_E_NRP_2021_2024_2.obravnava.pdf
http://www.sempeter-vrtojba.si/scripts/download.php?file=/data/Obcinski_svet_2018_2022/2020/21_SEJA_17_12_2020/sprejeto/3.TOcKA_F_Kadrovski_nacrt__2021_2022.pdf
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Sklep št 4780-5/2020-3 
Načrt ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Šempeter-Vrtojba za leto 2021  

http://www.sempeter-vrtojba.si/scripts/download.php?file=/data/Obcinski_svet_2018_2022/2020/21_SEJA_17_12_2020/sprejeto/4._TOcKA_NAcRT_RAVNANJA__2021_december.pdf


SPREJETI AKTI 
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• Odlok o proračunu Občine Šempeter-Vrtojba za leto 2022 
• Obrazložitev proračuna za leto 2022  
• Splošni del 2022 
• Posebni del 2022 
• NRP 2022-2025  
• Kadrovski načrt delovnih mest v občinski upravi za 2022 

http://www.sempeter-vrtojba.si/scripts/download.php?file=/data/Obcinski_svet_2018_2022/2020/21_SEJA_17_12_2020/sprejeto/5._TOcKA_A_ODLOK_O__PRORAcUNU_2022_2.obravnava.pdf
http://www.sempeter-vrtojba.si/scripts/download.php?file=/data/Obcinski_svet_2018_2022/2020/21_SEJA_17_12_2020/GRADIVO/5._TOcKA_B_Obrazlozitve_2022_2._obravnava.pdf
http://www.sempeter-vrtojba.si/scripts/download.php?file=/data/Obcinski_svet_2018_2022/2020/21_SEJA_17_12_2020/GRADIVO/5._TOcKA_C_SPL.DEL_2022_2.obravnava.pdf
http://www.sempeter-vrtojba.si/scripts/download.php?file=/data/Obcinski_svet_2018_2022/2020/21_SEJA_17_12_2020/GRADIVO/5._TOcKA_D_POS.DEL_2022_2.obravnava.pdf
http://www.sempeter-vrtojba.si/scripts/download.php?file=/data/Obcinski_svet_2018_2022/2020/21_SEJA_17_12_2020/GRADIVO/5._TOcKA_E_NRP_2022_2025_2.obravnava.pdf
http://www.sempeter-vrtojba.si/scripts/download.php?file=/data/Obcinski_svet_2018_2022/2020/21_SEJA_17_12_2020/sprejeto/5._tocka_F_Kadrovski_nacrt__2022_2023.pdf
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Sklep št.: 4780-6/2020-2 
Načrt ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Šempeter-Vrtojba za leto 2022  
 

http://www.sempeter-vrtojba.si/scripts/download.php?file=/data/Obcinski_svet_2018_2022/2020/21_SEJA_17_12_2020/sprejeto/6._TOcKA_NAcRT_RAVNANJA__2022_december.pdf
http://www.sempeter-vrtojba.si/scripts/download.php?file=/data/Obcinski_svet_2018_2022/2020/20_seja_5_11_2020/gradivo/6._tocka__NAcRT_RAVNANJA_2022.pdf
http://www.sempeter-vrtojba.si/scripts/download.php?file=/data/Obcinski_svet_2018_2022/2020/20_seja_5_11_2020/gradivo/6._tocka__NAcRT_RAVNANJA_2022.pdf
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