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Z A P I S N I K 
22. redne seje Občinskega sveta Občine Šempeter-Vrtojba, ki je bila v četrtek,  
25. 2. 2021 ob 16.30 v veliki dvorani v 1. nadstropju  Občine Šempeter-Vrtojba 

 
Posnetek 22. 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-2018-2022/2021/22-redna-
seja-obcinskega-sveta-25-2-2021/  
 

Seja se je pričela ob 16:35 uri. Vodil jo je župan Občine Šempeter-Vrtojba, mag. Milan Turk, ki 
je ugotovil, da je občinski svet sklepčen. Prisotnih je bilo 11 članov občinskega sveta. 
 
PRISOTNI1 ČLANI OS: Klavdija Bizjak, Aleksander Čerče, Danijel Derman, Dejan Koglot, mag. 
Matej Koglot, Sara Krošelj, Janja Makovec, Vlasta Mozetič, Ivo Podbersič, Alenka Poljšak, 
Jože Rupar. 
 
OPRAVIČENI ČLANI OS: Sebastjan Arčon, Tina Gorkič, Monika Gorjan Zavadlav, Anita 
Manfreda, Stanislav Rijavec.  
 
DRUGI PRISOTNI: Občinska uprava: mag. Peter Ptičak – tajnik občine, Katja Nardin – 
računovodja, Ksenija Ušaj – višja svetovalka za družbene dejavnosti, Bogdan Nemec – višji 
svetovalec za investicije, Valentina Bratuš – dokumentalistka  
Zunanji poročevalci: Bernarda Pirih – vodja centra za pomoč na domu, DU NG, Boštjan Mljač, 
dipl. gosp. Ing, namestnik direktorja GOLEA, Matjaž Klemše, referent za varnost cest 
Kolektor CPG d.o.o. 
Predstavniki medijev: Radio Robin, Radio Koper 
 
Župan pri obravnavi predlaganega dnevnega reda predlaga umik 7. točke: Poročilo o delu 
Nadzornega odbora Občine Šempeter-Vrtojba za let0 2020 –informacija. Točka bo obravnavana 
na naslednji seji.  
Opraviči se za pozneje poslano gradivo za 9. in 11. točko predlaganega dnevnega reda:  

• 9. točka: Sklep o določitvi novih cen storitev gospodarskih javnih služb oskrbe s pitno vodo in 
odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode → s 1. 3. 2021 se bo cena v občini 
spremenila, glede na februarja 2020 sprejeti sklep, v zvezi s poravnavo glede stroškov 
poskusnega obratovanja čistilne naprave. Smiselno se mu je zdelo obenem določiti vse, ker 
bo verjetno potrebno cene spreminjati v kratkem. Kar predlagajo in se mu je zdelo 
sprejemljivo, meni da je smiselno, da naredimo čimprej in pojasni zakaj. 

• 11. točka: Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o načinu izvajanja obvezne občinske 
gospodarske javne službe zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov v Občini Šempeter–
Vrtojba → gre za dve manjši spremembi v odloku  (prva je določitev možnosti, da pavšalni  
uporabniki postanejo tudi poslovni uporabniki, ki imajo več kot 75m2 in vse do 500m2 
poslovne površine. To se po neki lestvici pretvori v število ekvivalentnih porabnikov. Druga je, 

 
1 Po abecednem vrstnem redu priimka 

http://www.sempeter-vrtojba.si/posnetek-zadnje-seje-obcinskega-sveta/
http://www.sempeter-vrtojba.si/posnetek-zadnje-seje-obcinskega-sveta/
http://www.sempeter-vrtojba.si/o-obcini/OS/seje/dnevni-red-in-gradivo-2018-2022/2021/22-redna-seja-obcinskega-sveta-25-2-2021/
http://www.sempeter-vrtojba.si/o-obcini/OS/seje/dnevni-red-in-gradivo-2018-2022/2021/22-redna-seja-obcinskega-sveta-25-2-2021/


 

 

 
Gradivo za 23. redno sejo občinskega sveta OŠ-V, ki bo 18. 3. 2021                        Stran 3 od 33 

da bi poslovni uporabniki, ki dokažejo da nimajo poslovnih prostorov, nimajo zaposlenih in 
manj kot 5000EUR letnih prihodkov, se bi štelo, da ne povzročajo komunalnih odpadkov) 

Če za predelati gradivo ni bilo dovolj časa, ga bo sam umaknil.     
 
Župan odpre razpravo na predlagani dnevni red, vključno s podano spremembo umika 7. točke: 
 
Sara Krošelj skladno s 31. členom poslovnika, predlaga umik 9. in 11. točke dnevnega reda. 
 
Nadaljnje razprave ni bilo. 
 

Nadaljnje razprave ni bilo, zato župan predlaga in da na glasovanje predlagani  dnevni red 
22. redne seje z umikom 7. 9. in 11. točke dnevnega reda. Točke se preštevilčijo. 

Dnevni red:  
1. Predlog zapisnika občinskega sveta 21. redne seje z dne 17. 12. 2020  
2. Pobude in vprašanja svetnic in svetnikov 
3. Sklep o določitvi nove cene storitev pomoči na domu v letu 2021  
4. Poročilo o izvedenih aktivnostih iz LEK v letu 2020 in plan aktivnosti za leto 2021 – 

informacija  
5. Plan rednega vzdrževanja lokalnih cest v letu 2021 – informacija  
6. Poročilo o delu  koncesionarja za izvajanje gospodarne javne službe vzdrževanja 

občinskih javnih cest v občini Šempeter-Vrtojba v letu 2020 – informacija  
7. Poročilo o delu Nadzornega odbora Občine Šempeter-Vrtojba za let0 2020 – informacija    
8. Odpis terjatev  
9. Sklep o določitvi novih cen storitev gospodarskih javnih služb oskrbe s pitno vodo in 

odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode 
10. Sklep o določitvi cen storitev obvezne gospodarske javne službe zbiranja določenih vrst 

komunalnih odpadkov v Občini Šempeter-Vrtojba  
11. Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o načinu izvajanja obvezne občinske 

gospodarske javne službe zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov v Občini 
Šempeter–Vrtojba -skrajšani postopek  

12. Tehnični pravilnik o ravnanju s komunalnimi odpadki v občini Šempeter-Vrtojba - 
seznanitev  

13. Program ravnanja z odpadki v občini Šempeter-Vrtojba za leto 2021 - seznanitev  
14. Letni program športa v Občini Šempeter-Vrtojba za leto 2021  
15. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o sofinanciranju letnega programa športa v 

Občini Šempeter-Vrtojba 2021 – skrajšani postopek 
16. Kandidatura za članstvo v Razvojni svet Severne Primorske (Goriške) razvojne regije   
 

Glasovanje svetnic in svetnikov: 

PRISOTNI 11 

ZA 11 

PROTI 0 

Dnevni red je bil sprejet. 
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1 točka: PREDLOG ZAPISNIKA 21. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA OBČINE 
ŠEMPETER-VRTOJBA z dne 17. 12. 2020  

 
Člani občinskega sveta so gradivo prejeli s sklicem seje. 
 
Župan je odprl razpravo na predlog zapisnika 21. redne seje, ki je ni bilo. Zato predlaga in da 
na glasovanje:  

Sprejme se zapisnik 21. redne seje Občinskega sveta Občine Šempeter-Vrtojba, ki je bila 17. 
12. 2020. 

 

Glasovanje svetnic in svetnikov: 

PRISOTNI 11 

ZA 11 

PROTI 0 

Zapisniki 21. redne seje je bil sprejet. 
 
 

2. točka: POBUDE IN VPRAŠANJA SVETNIC IN SVETNIKOV 

 
Ustne pobude in vprašanja so podali sledeči člani občinskega sveta: 
 
Dejan Koglot predlaga, da kjer je bil bivši ekološki otok v Vrtojbi, se odstrani robnike, 
betonske zidove in malo uredi odvodnjavanje. Tam je malo nevarno in voda, ki ostaja, se ne 
da preko peš. Situacija pri mladinskem centru bolje teče, saj je bolj urejeno in čisto.  
 
Župan pritrdi in pove, da smo glede tega že v akciji, a ne bo čez noč. Pripravili bomo predlog 
ureditve, a moramo še malo razmisliti in drži, da je treba urediti tudi odvodnjavanje.  
  
Jože Rupar poda dve vprašanji: 

• Prvo se nanaša na pobudo krajanov Vrtojbe iz Obmejne ceste, v zvezi z namenom 
nakupa parcele za namen ureditve parkirišča in ekološkega otoka.  

• Druga se nanaša na območje gričev. V zadnjem času smo priča kar velikim 
spremembam in zato sprašuje, ali so takšne korenite spremembe dovoljene in skladne 
s predpisi? Tudi znižalo se je celoten hrib in neka dolina se je nasula. Ali je bila občina o 
tako velikih spremembah  obveščena, ker to ni občinsko zemljišče. Kljub vsemu ne 
smemo ostati indiferentni na take spremembe, ker se bo poznal vpliv na okolje in na 
morebitno poslabšanje življenjskih razmer v naši občini. Bili smo že priča povečanem 
zamakanju iz naslova teh ureditev. Ali smo bili v kontaktu s Skladom kmetijskih 
zemljišč in ali so oni o tem obveščeni ter ali so dali privolitev za takšne posege? 

 
Župan pove, da so se tudi na občino obrnili krajani Vrtojbe iz Obmejne ceste, ker so v Načrtu 
ravnanja zasledili namen nakupa parcele ob Obmejni cesti. Občina bi to odkupila za potrebe 
ureditve morebitnega javnega parkirišča in ekološkega otoka. Krajani, ki tam živijo, verjetno 
temu nasprotujejo, ker so napisali, da imamo v Vrtojbi dovolj parkirišč in ekoloških otokov. 
Naše mnenje ni takšno, ker imamo veliko drugih mnenj, ki izražajo diametralno nasprotna 
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stališča. Tisti, ki tam zraven stanujejo, imajo verjetno dovolj parkirišč. Občina ima pri vsakem 
urejanju ekološkega otoka, talne ali vertikalne prometne signalizacije, manjšega parkirišča, 
robnika itn vedno koga, ki mu to ne ustreza, ali je zaskrbljen.  Če se le da, poskusimo urediti v 
zadovoljstvo vseh, a se tudi zgodi, da potem ne izvedemo nič. Nima smisla narediti velik 
razdor med stanovalci ali neko nezaupanje v občinsko upravo. Če ljudje nekega posega, za 
katerega ocenjujemo, da je smiseln in potreben ne sprejmejo, je boljše, da se ga ne izvede. 
Zaenkrat v nakup ne bomo šli, čeprav bi bili določeni lastniki pripravljeni prodati. Bomo 
počakali, kako se bo zadeva razvila. Njihovo mnenje bomo poslali še KO Vrtojba. Delamo pa 
kaj drugega namesto tega. 
Kar se tiče Vrtojbensko-Biljenskih gričev, samo zaznali problematiko ob večjih nalivih. V zvezi 
s tem smo urgirali pri Skladu kmetijskih zemljišč in jih obvestili, da se povzroča škoda. Ne zna 
pa odgovoriti, ali so posegi ustrezni, v skladu s predpisi, ali jih je odobril Sklad kmetijskih 
zemljišč ipd. Odgovora na kar jim je občina pisala, še nismo dobili. To bi kompetentno 
ugotovila pristojna inšpekcija za kmetijska zemljišča, bodisi inšpekcija, ki je pristojna za 
urejanje voda. Če bi to radi zanesljivo izvedeli, svetuje da se obrnete direktno na njih, lahko 
tudi anonimno. Oni bodo  izpeljali ustrezne postopke.  
 

Jože Rupar se zahvali za odgovora in predlaga glede drugega vprašanja, da bi se 
vseeno občina obrnila na Sklad kmetijskih zemljišč, da najprej od njih pridobimo neko 
mnenje in odgovor. Potem se s tem mnenjem lahko obrne naprej na ustrezno 
inštanco. V koliko že oni ugotavljajo, da ti posegi morda niso skladni ali so prekomerni, 
potem je tudi na njih, da zadeve urgirajo.   

 
Župan odgovori, da smo skladu že pisali in bomo lahko dali tudi kopijo tega dopisa. Bomo jih 
še enkrat obvestili, tudi  o svetniškem vprašanju. Zapisali bomo tudi, da sedaj zares 
pričakujemo odgovor. 
 
Danijel Derman pove, da je obveščen s strani stanovalcev na ulici Laze, da razsvetljava na 
enem drugu, nasproti stanovanjske hiše št. 3, že nekaj časa ne deluje. Poudarek je, da večkrat 
pregoreva.  Treba je najti razlog, zakaj pregoreva oziroma se kvari. 
 
Župan odgovori, da bomo preverili in ne zna odgovoriti. Verjetno je nekaj v okvari, ker imamo 
vse svetilke zamenjane. Lahko je kje kakšna ostala, ki niti ni gotovo, da je naša, ki bi lahko 
pregorevala. Drugače se pokvari, ker led svetilke ne pregorijo, ker nimajo nitke. 
 
Janja Makovec vpraša kdo je zadolžen za odvoz smeti iz bivšega zbirnega centra Lavžnik. 
Zakaj izvajalec ne poskrbi, da v 2 mesecih ne morejo od tam odpeljati smeti, saj so tam tudi 
zelo nevarni odpadki? So tam vrečke, ploščice, azbest, barve, papirji, škatle itn 
 
Župan odgovori, da natančno ne ve, a misli da v zbirnem centru Lavžnik ni več nobenih 
odpadkov, ker je zaklenjen in nedostopen. Je pa danes slišal, da so pa pred zbirnim centrom 
Lavžnik. Da smo že davno naročili odvoz teh odpadkov bivšemu izvajalcu, Komunali. Da bodo 
šli vseeno to odpeljati, ker gre za azbestne odpadke, ki so nevarni gradbeni odpadki, s 
katerimi ne more ravnati režijski obrat, ker nima dovoljenj. Plačala bo občina. Kar se tiče 
odpadkov, ki so komunalni, bi jih pospravili sami. 
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Janja Makovec pove, da tam ljudi ne zanima, ali je to Komunala NG ali naša nova komunala. 
Njim je v interesu, da se od tam odstranijo, ker kvarijo izgled in je na parceli od občine. 
 
Župan odgovori, da je občina naročila tistemu, ki je za to usposobljen in ima vsa potrebna 
dovoljenja, da bi lahko to naredil. Naša odgovornost je, da ga nismo bolj hitro preganjali, a je 
pa obljubil, da bo sedaj odpeljal. Ne ve pa zakaj tega ni šel narediti, saj je bilo naročeno že 
davno. 
Vsekakor bo tam treba še nekaj narediti, ograditi ali nekako drugače preprečiti, ker bodo 
verjetno še nekaj časa ljudje mislili, da se lahko tam meče okoli oziroma odlaga, kakor kdo 
želi. To je prekršek, za katerega je tudi zagrožena globa. Ni pa dovolj inšpektorjev, kolikor je 
kršiteljev. Zbirni center na mejnem prehodu je dovolj odprt, da se lahko pelje tja. Gradbene 
odpadke je pa še zmeraj treba peljati v Staro Goro ali h komu drugemu, ki je pooblaščen za 
ravnanje z njimi.  
 
Nadaljnje razprave ni bilo, zato je župan zaključil točko. 

 
3. točka:  SKLEP O DOLOČITVI NOVE CENE STORITEV POMOČI NA DOMU V 

LETU 2021 

 
Člani občinskega sveta so gradivo prejeli s sklicem seje. 
 
Uvodno obrazložitev je podala Ksenija Ušaj, višja svetovalka za družbene dejavnosti (v 
gradivu). 
 
Župan je dal besedo Klavdiji Bizjak, predsednici Odbora za družbene dejavnosti – sociala in 
zdravstvo, ki pove, da je odbor predlog sklepa obravnaval, a o njem ni glasoval, ker niso bili 
sklepčni. 
 
Župan je odprl razpravo. 
 
Vlasta Mozetič z zadovoljstvom sprejema novice v zvezi s ceno in podpira podani predlog, saj 
smo si za to prizadevali tudi v preteklih letih. Upa, da bodo občani še naprej zadovoljni s temi 
storitvami.  Zahvali se tudi prisotni iz tega oddelka in tudi vsem oskrbovalkam, ki skrbijo za 
naše občane. Je težko delo in se zahvali za ta prizadevanja, za kar se bodo SD prizadevali tudi 
v bodoče.  
 
Nadaljnje razprave ni bilo, zato župan predlaga in da na glasovanje predlog sklepa: 

S K L E P  O SOGLASJU K CENI STORITVE POMOČI DRUŽINI NA DOMU 
1. 

Občinski svet Občine Šempeter-Vrtojba daje soglasje k predlagani ekonomski ceni socialno 
varstvene storitve,  pomoč družini na domu Doma upokojencev Nova Gorica, v višini 21,64 
EUR za efektivno uro. 

2. 
Subvencionirana cena socialno varstvene storitve pomoč družini na domu za uporabnika 
znaša 3,50 EUR na uro.  
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3. 
Cena storitve pomoč družini na domu, na uro, opravljene na dan nedelje, se poveča za 40 %, 
na dan državnega praznika ali dela prostega dne pa za 50 %.  

4. 
Ta sklep prične veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, 
uporablja pa se od 1. 3. 2021 dalje. 

 

Glasovanje svetnic in svetnikov: 

PRISOTNI 11 

ZA 11 

PROTI - 

Sklep je bil sprejet. 
 
 
 

4. točka:  POROČILO O IZVEDENIH AKTIVNOSTIH IZ LEK V LETU 2020 IN PLAN 
AKTIVNOSTI ZA LETO 2021 – informacija  

 
Člani občinskega sveta so gradivo prejeli s sklicem seje. 
 
Uvodno obrazložitev je podal Boštjan Mljač, dipl. gosp. Ing, namestnik direktorja GOLEA (v 
gradivu). 
 
Župan je dal besedo Danijelu Dermanu, predsedniku Odbora za okolje in prostor, ki je sprejel 
naslednji SKLEP: OOP sprejema poročilo o izvedenih aktivnostih LEK v letu 2020 in plan 

aktivnosti za leto 2021, ter predlaga OS v potrditev. Sklep je soglasno sprejet.   (Vir: zapisnik 18. 
seje OOP)  
 
Župan je odprl razpravo. 
 
Aleksander Čerče pove, da je že na odboru razpravljal na temu svetlobnega onesnaževanja. 
Kot občina smo šli v akcijo temno nebo in smo razrešili vse glede javne razsvetljave. Imamo 
pa nekaj industrijskih objektov ali trgovin, ki svetlobno onesnažujejo okolje. To bi se moralo 
na nek način uskladiti, da bi se prilagodili naši občini. 
Drugo je glede naše elektrarne. Na dolžini cca 100metrov. Zmeraj manjkajo električni paneli. 
Mogoče bi v bodoče pogledali zakaj in kako lahko nadgradimo. S tem bi pridobili več energije 
in bi zmanjšali hrup. 
 
Boštjan Mljač odgovori kot na odboru. Gotovo je kar nekaj uporabnikov takih, ki se mogoče ne 
zaveda tematike svetlobnega onesnaženja in niso zadostili uredbi. Občina je v preteklosti namenila 
precej truda ozaveščanju. Mogoče se vseeno lahko pridobi še tretjo priliko, v kateri bi se bolj 
ozavestilo določene industrijske in ostale uporabnike. 
Glede sončne elektrarne je trenutno politika države ta, da se vzpodbuja samooskrbo z elektriko. 
Lahko bi se namestilo še na preostali del protihrupne ograje te panele in se tako zadosti elektriko za 
kakšen javno občinski objekt. 
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Župan pove, da je fotovoltaična elektrarna za občino zanimiva, v kolikor je možno pridobiti 
nepovratna sredstva, sicer trenutno ni teh možnosti. Če bo še kdaj možno, ne izključuje te 
možnosti. Se pa pogovarjamo o tem, da bi se neke vrste sončna elektrarna postavila na 
zemljiščih v bližini čistilne naprave v Vrtojbi, kjer je nekaj zemljišča, ki so sedaj popolnoma 
neuporabljena. So stavba zemljišča, ki se jih ne da uporabiti niti za kmetijstvo. Občina je 
postala lastnica teh zemljišč in so se tudi že oglasili pri nas. 
 
Alenka Poljšak se pridružuje svetniku Čerčetu in želi izpostaviti tudi problem preveč 
osvetljenih reklam. Ko se pelješ iz Šempetra v Novo Gorico, je tu vse v skladu, da je čim manj 
osvetljeno, potem se pa vidi tisto reklamo verjetno od HIT-a, ker to ponoči prav udari ven. Tu 
bi bilo treba pritisniti na samo firmo, da jakost nekako zniža, ker izniči vsa naša prizadevanja.   
 
Župan pove, da je tudi sam opazil te reklame. Sicer ne te, a eno drugo, ki je ne bo je sedaj tu 
imenoval, ki je zelo velika trgovina. Če greste na Mark, boste videli samo to. Mogoče jih 
bomo kdaj še na kak lep način opomnili, a je drugače za to pristojna okolijska inšpekcija. 
Navadno je lepo človeka najprej malo opomniti in če ni rezultatov, je to edina pot. Mi se je na 
občini ne želimo posluževati, ker zmeraj gradi neke zamere in odpor. A včasih probamo koga 
tudi na lep način opomniti 
 
Dejan Koglot ima vprašanje v zvezi s postajališči za kolesa. 295.000 sofinancirano in ni % in ne 
zneska. Koliko smo mi to financirali, ali smo dobili brezplačno? 
 
Boštjan Mljač odgovori, da ima podatke RRA in lahko jih dobimo in bo posredoval. 
 

Župan pove, da jih tudi mi imamo nekje, a ni tu sedaj sodelavca Boštjana, ki je pri tem 
sodeloval. Kar se tiče postajališča za izposojo koles, občina ne bo tega financirala. Financirali 
smo pa dela za  izgradnjo električnega priključka in še nekaterih drugih stvari tam v bližini. Naročena 
je še postavitev kolesarnice, ki se je žal malček zavlekla, ampak bo v kratkem postavljena tudi 
kolesarnica in tudi to bo plačala občina. Same naprave za izposojo koles pa nismo plačali, ker je to 
financirano iz projekta, katerega za nas pelje RRA.  
 

Dejan Koglot vpraša, da ker čez 3 leta poteče upravljanje in vzdrževanje, je potem to naše? 
 
Župan pove, da kar on ve, je bil tu javni razpis. 
 
Tajnik občine pove, da bo potem treba pripraviti nov razpis za upravljalca.  
 
Župan pove, da je ta sistem zamišljen enotno na območju MONG, OŠ-V in verjetno še koga. 
Želje so, da bi bila vključena tudi sosednja Gorica (I). Ne ve koliko daleč so in so te stvari 
precej zahtevne. Zadnje če se spomnimo, so bile nekatere naprave iz NG odstranjene samo 
zato, ker izvajalec ni uspel zagotoviti Slovenskega jezika. Pogodbo so imeli z istimi, ki so to 
dobavljali v sosednji Gorici in potem se je zgodil stečaj ali nekaj podobnega in niso uspeli 
spremeniti jezika, kar je seveda nesprejemljivo in potem so to odpeljali. Sedaj upa da bomo 
dosegli to, da bo na vsem tem območju somestja pa tudi bližnjih krajev, si možno izposodit 
kolo v enotnem sistemu, kar je edino smiselno, ker je drugače to zelo omejena uporabnost. 
Začeli smo z eno postajo in če se bo to prijelo in ne bo predrago, bo verjetno druga v Vrtojbi. 
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Vzdrževanje vsakega sistema skozi leta zna prinesti zelo velike stroške, zato je to potrebno 
pravočasno na nek način s primerno gradnjo in tehnologijo zagotoviti, da je mogoča 
konkurenca. Če ni konkurence, imamo lahko hitro tako visoke stroške, da se sistema sploh ne 
splača imeti. Treba bo dobiti izvajalca, ki bo po primerni ceni s tem upravljal. 
 
Boštjan Mljač poudari, da je res smiselno imeti sistem povezan, enovit, ker je tudi interes bližnjih 
občin. Ni smiselno, da bi gradili svoj sistem. Prej naj se preveri možnosti, da bi se povezalo proti 
Renčam ali še kam. Da se z enim načinom izposoje zajeme čim večje območje. 
 
Vlasta Mozetič predlaga, da bi lahko v zvezi s tem razmišljali o EZTS. Primarno je evropsko združenje 
za teritorialno sodelovanje namenjeno novim projektom. Vemo, da bodo sedaj priprave tudi za 
evropsko prestolnico kulture 2025 pod okriljem tega združenja. Morda lahko združenje tudi prevzame 
kontinuiteto evropsk9ih projektov, ki so tukaj, po zaključku projekta. Spomni se enega odločnega 
projekta: Goriški vrtovi, ki se je prijel in ko je bil končan, so ostale za njim žal le smeti po spletu.   

 
Boštjan Mljač pove, da smo v kontaktu z EZTS GO. Lahko da imajo interes, da bi se delalo na trajnostni 
mobilnosti in se povezalo celo območje. Želja je tudi, da bi se poskušalo Goriško statistično regijo 
ohraniti v okviru programa Intereg Avstrija-Slovenija kot upravičene. Tudi je ena ideja za mogoče neko 
navezavo posoške proge tudi preko Avstrije v sklopu nekega novega projekta na območju trajnostne 
mobilnosti. So neke ideje že v razvoju in se razmišlja v tej smeri, da bi le ostali v tem programu kot 
upravičenci. 
 
Jože Rupar se tudi pridružuje svetniku Koglotu glede vprašanja o vzdrževanju. Kajti imamo že 2 
primera v naši občini, ki sta bila financirana s podobnih naslovov. En je informacijski sistem od 
avtobusnih prevozov, ki je bil sofinanciran projekt in sedaj več ne deluje in ni vzdrževan ter je bil tisti 2 
leti namenjen samemu sebi. Drugo je pa informacijska tabla o delovanju sončne elektrarne, ki 
dostikrat ne deluje in ne ve če so podatki točni, ker so na njej »smešne« številke. Verjetno je iz tega 
stališča na mestu ta zaskrbljenost. 
Poročevalca vpraša še o omenjenih novih projektih za spremljanje porabe za osnovno šolo Šempeter. 
Verjetno tu govoriva tudi o podružnični šoli v Šempetru, ali je samo omejeno na Šempeter. Ker med 
vrtci je bil omenjen samo vrtec Mavrica. Zato ga zanima ali je to omejeno zgolj na ta dva objekta ali 
govorimo o šoli v celoti, ki pokriva našo občino (v Šempetru in Vrtojbi)? Ali ne bi bilo smiselno 
razmišljati o vzpostavitvi tega monitoringa v vseh vrtcih?   
  
Boštjan Mljač odgovori, da kar se tiče samega vzdrževanja tabel ob sončni elektrarni se strinja, da je 
to popolnoma stvar nekega vzdrževanja. Gotovo se to lahko popravi. 
 
Župan doda, da se bo tabla odstranila in je mir, saj je ne moremo popravljati vsake 2 dni...   
 
Boštjan Mljač odgovori, da je to vaša odločitev. Kar se pa tiče nadzornih sistemov, je izpostavil 2 
objekta, šolo, ki je največja, in vrtec Mavrica. Razpis je precej omejen. Lahko kandidira partnerstvo več 
občin. Praviloma računamo na to, da bo v partnerstvu nekje 8 občin. To partnerstvo lahko dobi 1 
milijon nepovratnih sredstev. Upravičeni stroški so sofinancirani v 100%. Vendar če milijon razdelimo 
na toliko občin, smo finančno omejeni in tu hitro zmanjka sredstev. Gotovo je pa v večjih objektih 
smiselno postaviti ta monitoring. V šoli v Vrtojbi je že vzpostavljen energetski nadzorni sistem.   
Potem sta bila tadva po nekem smiselnem vrsten redu. 
 
Župan pove, glede teh informacijskih tabel na avtobusnih postajališčih, da je informacija netočna. Mi 
te table še zmeraj nameravamo vzdrževati. Našli smo informatika, ki jih je sposoben za neke 
spremenljiv stroške vzdrževati. Upa, da jih bomo v najkrajšem možnem času vzpostavili, a ne ve če 
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bodo prikazovale to, kar je bilo sprva tudi namenjeno, se pravi samo lokacijo avtobusov, ker bi bili ti 
stroški po našem mnenju neupravičeni, a bomo tudi to poskusili urediti na neke normalne stroške. 
Sicer bomo prikazovali druge informacije. Vozni red in druge informacije dogajanja o občini. 
Tabla na sončni elektrarni že od začetka ne deluje pravilno in je podvržena verjetno kakšnim 
atmosferskim in drugim vplivom, v smislu da ko treska, izpade. Nepotrebni stroški nastajajo s tem da 
se vsak dan popravlja in vzdržuje. Tablo bomo odstranili, ker potrebe ni. Ljudje niti ne razumejo kaj je 
na njej, tisti ki razumejo, pa vidijo da ne dela. Spremljamo vsak mesec koliko sončne energije 
proizvede elektrarna, ki deluje in z njo nismo imeli težav razen tistih, ki smo jih odpravili v času 
garancije. Z vzdrževalcem imamo sklenjeno pogodbo. Edini strošek, ki nastaja, je ob košnji brežine. 
Letno je treba pokositi, sicer vegetacija preraste panele, kar pomeni izpad električne energije.. 

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

Potrdi se Letno poročilo o izvedenih ukrepih iz akcijskega načrta Lokalnega energetskega 
koncepta in njihovih učinkih za leto 2020. 

 

Glasovanje svetnic in svetnikov: 

PRISOTNI 11 

ZA 11 

PROTI - 

Sklep je bil sprejet. 
 

 

5. točka: PLAN REDNEGA VZDRŽEVANJA LOKALNIH CEST V LETU 2021 – 
informacija  

 
Člani občinskega sveta so gradivo prejeli s sklicem seje. 
 
Uvodno obrazložitev je podal Matjaž Klemše, referent za varnost cest Kolektor CPG d.o.o. (v 
gradivu). 

 
Župan je dal besedo Danijelu Dermanu, predsedniku Odbora za okolje in prostor, ki je sprejel 
naslednji SKLEP: OOP je obravnaval obe točki o vzdrževanju lokalnih cest in predlaga OS 
sprejem informacije o planu za 2021, ter sprejem poročila o vzdrževanju občinskih cest v 
letu 2020.          Sklepa sta bila sprejeta soglasno.        (Vir: zapisnik 18. seje OOP)  
 

Župan je dal besedo Aleksandru Čerče, članu Odbora za gospodarski razvoj, ki je sprejel 
sledeči SKLEP: Odbor za gospodarski razvoj je sprejel informacijo o planu rednega 
vzdrževanja lokalnih cest v letu 2021            (Vir: zapisnik 13. seje OGR)  
 

Župan je odprl razpravo. 
 
Jože Rupar vpraša župana o koncesiji, ki se izteče aprila 2021. Predvideva se nov razpis 
koncesije in ali se razmišlja o tem, ker se je režijski obrat v preteklosti okrepil, tako kadrovsko 
kot z opremo (kosilnica, ki je sposobna kositi tudi na strmejših delih), da bo določene 
aktivnosti izvajal režijski obrat. A se zato predvideva zmanjšanje stroškov zaradi koncesije? 
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Župan odgovori, da bo potrebno razpisati novo koncesijo, glede na to kaj določa Odlok o 
gospodarskih javnih službah v Občini Šempeter-Vrtojba. Namen ima pripraviti še nekoliko 
spremenjena odloka: 

• kar se tiče gospodarske javne službe vzdrževanje občinskih cest  

• kar se tiče urejanja javnih površin  
Na osnovi teh nekoliko spremenjenih odlokov bomo izvedli tudi javni razpis za podelitev 
koncesije za redno vzdrževanje občinskih cest.  
Vzdrževanje in urejanje javnih površin pa izvaja po odloku režijski obrat, za kar smo 
režijskemu obratu nabavili tudi stroje. Glede na to, da smo prevzeli tudi zbiranje določenih 
vrst komunalnih odpadkov, je treba ti dve službi v režijskem obratu še nekoliko izpiliti. 
Nekako funkcionira in nimamo nobene ambicije, da bi redno vzdrževanje občinskih cest delali 
sami. 
 
Jože Rupar vpraša izvajalca, ker verjetno oni skrbijo za ustrezno opremljenost oziroma 
namestitev vertikalno semaforizacije. Nekaj let se že opaža, da je semafor za označitev 
prehoda za naselje Podmark (iz Šemp. Proti NG). Kmalu po križišču za Podmark je 
semaforiziran prehod. Luč je obrnjena navzdol, utripa proti prehodu in ni vidna za voznike, ki 
prihajajo iz NG. Že pred časom so občina in svetniki dobili dopis enega od stanovalcev, da je 
tisti semafor zelo slabo viden. Tam nastajajo problemi in incidenti. Sicer v zadnjem času ne, a 
je na vas, da zagotovite, da bo ustrezno. 
 
Matjaž Klemše pove, da to opremo vzdržuje Komunala NG. Enako kot semafor v centru. Jih 
bomo opozorili, da se ta stvar zamenja  oziroma ustrezno obrne.   
 
Jože Rupar vpraša o tabli za omejitev hitrosti, ki je bila na področju Podmarka proti vrhu 
Marka 30km/h. Znaka več ni in ne ve zakaj. Lahko se ga tudi zamenja, kajti Markova pot je 
postala zelo v uporabi, saj je dosti sprehajalcev in vozil. Tudi ena luč je bila odstranjena na 
tistem področju, pred križiščem v naselju (kjer so kontejnerji, Markova pot 8). Tudi to je treba 
pogledati zakaj.  
 
Matjaž Klemše pove, da Markova pot je cesta na Mark, kjer bi bila cona 30km/h, čeprav cona 
30km/h je za spodnjo ulico.  
 
Župan pove, da bomo preverili kaj je s tem 30km/h po Markovi poti.  Se ne spomni, da bi 
naročili odstranitev kakšne svetilke. Tam je tudi naša želja, da bi svetilke namestili še višje, a je 
težavno to izvesti, a imajo nekaj v načrtu. 
Kar se tiče vzdrževanja svetlobne signalizacije, jo vzdržuje Komunala, ker ima edina 
usposobljenega človeka za vzdrževati tako stare naprave. To je treba vse zamenjati, ker 
kmalu ne bomo dobili več rezervnih delov, tudi za semafor. S tem že nekaj časa odlašamo, 
ker nimamo dovolj jasno izdelanih prometnih preverb kaj bi bilo smiselno narediti. Nedavno 
smo naročili preverbo prometa predvsem po Žnidarčičevi ulici in Cesti Prekomorskih brigad 
čez Podmark proti krožišču v Rožni Dolini. Ta cesta je precej obremenjena s tranzitnim 
prometom, za katerega ocenjujemo, da danes ni več potreben. Imamo urejena krožišča v 
Bazari, ki omogočajo pretočen promet tudi iz smeri krasa in Mirna mimo poslovno cone Polje, 
Lavžnik in potem po Šempeterski obvoznici naprej. S tem bi se izognili večjim križiščem pri 
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Eurospinu, na semaforju. Pri Hoferju in bolnišnici smo sedaj to na nek način uredili z krožišči. 
Obstaja še relativno nevarno križišče v Podmarku oziroma proti ulici Ivana Suliča. 
V okviru te preveritve bomo dobili tudi neke predlagane rešitve, ki vam jih bomo verjetno 
tudi pokazali. Potem bomo pripravili ustrezno projektno dokumentacijo, da bi se te rešitve 
postopoma izvedle. Vsega naenkrat ne bo mogoče, ker bo to predstavljalo zelo velik, tudi 
finančni poseg. Najverjetneje bodo šle rešitve v smeri zoženja ulice in takrat bomo uredili tudi 
to prometno signalizacijo. Lahko pa bomo morali nekaj zelo na hitro narediti s semaforjem, 
ker se bojo, da ne bomo mogli več dobiti rezervnih delov. 
 
Aleksander Čerče prosi da v okviru rednih ali občasnih pregledov, pogledate ležeči policaj na 
Bratuževi, za katerega meni, da ni narejen s skladu s pravili. Če ni, sanirajte tako, da tudi 
občina v bodoče ne bi utrpela škode, če se poškoduje kak avto zaradi neregularnega 
ležečega policaja. 
 

Matjaž Klemše pove, da se je po torkovem srečanju nekajkrat zapeljal. Če se vozil 30km/h, se 
mu zdi ustrezno narejena hitrostna ovira.  
 
Dejan Koglot vpraša o tem ko ste imeli pri čiščenju / naslednja dela – točka 2.  odvodnjavanje 
cest. Vrtojba, Križcijan. Odstranitev nakopičenega materiala v jarkih na relaciji Vrtojba – 
Križcijan. A to mogoče priteče dol z Gričev, ker so preveč zorani?  
 
Župan odgovori, da je to neka hitra ugotovitev. Dejstvo je, da so se po teh velikih nalivih 
napolnili obcestni jarki. Koncesionar jih je čistil, a se vegetacija hitro obnovi. Ti jarki so se 
zapolnili z zemljino, ki je verjetno prišča iz Gričev. Voda se je zato zlivala po cesti in kmalu bi 
zalila eno dvorišče. Težave so bile, kar smo tudi dokumentirali in poslali Skladu kmetijskih 
zemljišč in gozdov.  
 
Matjaž Klemše pove, da je na tisti cesti tudi problem, da ima zelo malo padca. To je greh od 
prej, ko je bila še regionalna. 
 
Župan doda, da na eni strani visi proti Vrtojbi, na drugi strani pa proti Križcijanu. Tam kjer je 
zapornica nekje se lomi ta razvodnica in so padci majhni. Hitro se lahko zgodi, če niso očiščeni 
kanali, da pride čez cesto. 
 

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

Občinski svet Občine Šempeter-Vrtojba sprejme informacijo o planu rednega vzdrževanja 
lokalnih cest v letu 2021, Kolektor CPG d.o.o. 

 

Glasovanje svetnic in svetnikov: 

PRISOTNI 11 

ZA 10 

PROTI 0 

Sklep je bil sprejet. 
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6. točka: POROČILO O DELU  KONCESIONARJA ZA IZVAJANJE GOSPODSKE 
JAVNE SLUŽBE VZDRŽEVANJA OBČINSKIH JAVNIH CEST V OBČINI 
ŠEMPETER-VRTOJBA V LETU 2020 – informacija  

 

Člani občinskega sveta so gradivo prejeli s sklicem seje. 
 
Uvodno obrazložitev je podal Matjaž Klemše, referent za varnost cest Kolektor CPG d.o.o. (v 
gradivu). 

Klavdija Bizjak je zapustila sejo. 

 
Župan je dal besedo Danijelu Dermanu, predsedniku Odbora za okolje in prostor, ki je sprejel 
naslednji SKLEP: OOP je obravnaval obe točki o vzdrževanju lokalnih cest in predlaga OS 
sprejem informacije o planu za 2021, ter sprejem poročila o vzdrževanju občinskih cest v 
letu 2020.          Sklepa sta bila sprejeta soglasno.        (Vir: zapisnik 18. seje OOP)  
 

Župan je dal besedo Aleksandru Čerče, članu Odbora za gospodarski razvoj, ki je sprejel 
sledeči SKLEP: Odbor za gospodarski razvoj predlaga občinskemu svetu, da sprejme 
poročilo o delu  koncesionarja za izvajanje gospodarne javne službe vzdrževanja občinskih 
javnih cest v občini Šempeter-Vrtojba v letu 2020.          (Vir: zapisnik 13. 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 poročilo o delu  koncesionarja za izvajanje 
gospodarske javne službe vzdrževanja občinskih javnih cest v občini Šempeter-Vrtojba v 
letu 2020, Kolektor CPG d.o.o. 
  

Glasovanje svetnic in svetnikov: 

PRISOTNI 11 

ZA 11 

PROTI 0 

Sklep je bil sprejet. 
 
 

7. točka ODPIS TERJATEV 

 
 

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

 
Župan je dal besedo Aleksandru Čerče, članu Odbora za gospodarski razvoj, ki je sprejel 
sledeči SKLEP: Odbor za gospodarski razvoj predlaga občinskemu svetu, da sprejme 
predlagane odpise terjatev.          (Vir: zapisnik 13. seje OGR)  
 

Župan je odprl razpravo. 
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Razprave ni bilo, zato je župan predlagal in dal na glasovanje predlog sklepa: 

Občinski svet Občine Šempeter-Vrtojba sprejme vse tri sklepe o odpisu terjatev: 

1. ŠANPIER Gostinstvo in turizem d.o.o. – v stečaju, Cesta Prekomorskih brigad 11a, 
5290 Šempeter pri Gorici                                                                                   1.378,67 EUR 

2. ECONAVITAS vzdržljive energije d.o.o., Industrijska cesta 2a, 5000 Nova Gorica         
1.869,90 EUR 

3. U.N.E.S. d.o.o.- v stečaju, Slovenska cesta 55, 2277 Središče ob Dravi          2.368,53 EUR 
  

Glasovanje svetnic in svetnikov: 

PRISOTNI 11 

ZA 11 

PROTI 0 

Sklep je bil sprejet. 
 
 

8. točka: SKLEP O DOLOČITVI CEN STORITEV OBVEZNE GOSPODARSKE JAVNE 
SLUŽBE ZBIRANJA DOLOČENIH VRST KOMUNALNIH ODPADKOV V OBČINI 
ŠEMPETER-VRTOJBA  

 
Člani občinskega sveta so gradivo prejeli s sklicem seje. 
 
Uvodno obrazložitev je podal župan mag. Milan Turk (v gradivu). 

 
Župan je dal besedo Danijelu Dermanu, predsedniku Odbora za okolje in prostor, ki je sprejel 
naslednji SKLEP: OOP je obravnaval Sklep o določitvi cen storitev službe zbiranja določenih 
vrst komunalnih odpadkov v Občini Šempeter-Vrtojba ter predlaga OS da ga sprejme.  
Od petih prisotnih članov so 4 glasovali ZA, 1 se je vzdržal.    (Vir: zapisnik 18. seje OOP)  
 

Župan je dal besedo Aleksandru Čerče, članu Odbora za gospodarski razvoj, ki je sprejel 
sledeči SKLEP: Odbor za gospodarski razvoj predlaga občinskemu svetu, da sprejme nove 
cene storitev obvezne gospodarske javne službe zbiranja določenih vrst komunalnih 
odpadkov v Občini Šempeter-Vrtojba. Glasovali so 3ZA, 3 vzdržani.  (Vir: zapisnik 13. seje OGR)  
 

 
Dejan Koglot pohvali, da so ekološki otoki bolj čisti. Dobili smo boljši urnik za kosovne 
odpadke. Elaborat ne predvideva dvigovanja stroškov  občanom. Vendar elaboratov od 
preteklih sezon, 2019, 2020…ali je tu postopek, da jih bomo dobili sredi leta, ali jih noben ne 
da. Prosi, če se jih pozove, da naj jih dajo, da bomo tudi videli, ker nekako se nimamo s kom 
primerjati. 
 
Župan odgovori, da elaborat bi moral vsak izvajalec javne službe varstva okolja, se pravi tudi 
oskrbe s pitno vodo in odvajanja in čiščenja odpadnih voda, kot tudi vseh treh gospodarskih 
javnih služb ravnanja z odpadki, izdelati za vsako koledarsko leto in ga do 31. 3. poslati na 
Ministrstvo za okolje in prostor, skupaj z poročilom za preteklo leto. Tega ne delajo vsi redno. 
To smo tudi izrecno predpisali v odloku, ki smo ga sprejeli septembra. Pričakuje, da nam 
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bodo dali ta elaborat in bo v njem predstavljeno koliko stroškov je bilo za leto 2019 in 2020. 
Morebiti bo še predlagan kakšen poračun. 
 
Dejan Koglot poda pobudo, ker se je ugotovilo, da je pri Mladinskem centru en najbolj 
obremenjenih otokov. Nekateri občani pravijo, da so nekateri otoki še malo za uredit. Kakšen 
nima zraven asfalta in ko je dež, stopiš v blato. Zato takrat precej drugih prihaja k 
Mladinskemu centru, ker je urejeno in čisto.   
 
Župan odgovori, da bomo vsakemu uporabniku določili točno določeno prevzemno mesto, 
ker to zahteva uredba. Že tako ne izvajamo uredbe dosledno z zbiranjem od vrat do vrat, ker 
bi moral vsak imeti doma ob hiši tri posode za ločeno zbiranje odpadkov, kar je dosledno 
zbiranje od vrat do vrat.  Mešani odpadki, embalaža in biološki odpadki v 3 posodah ob 
vsakem objektu. Meni da bomo določilom te uredbe vseeno zadostili če bomo vsakemu 
uporabniku določili točno določeno prevzemno mesto in drugam ne bo smel vozit odpadkov, 
ker bo s tem naredil prekršek. To jih bo treba naučiti in ta red vzdrževati, sicer nam bo kdo 
prej ali slej naložil, da bo te otoke za ukinit oziroma da bodo postali samo zbiralnice za papir, 
embalažo in stekleno embalažo. Ostalo bomo morali zbirati od vrat do vrat. Kakšen ekološki 
otok je še za uredit. Problem ekološkega otoka pri mladinskem centru je tudi ta, da ni 
drugega otoka v bližini. Mi smo tudi zaradi tega načrtovali nakup zemljišča na Obmejni cesti. 
Tam bi zelo razbremenili ta ekološki otok. Med navedbami občanov pa je bilo rečeno, da 
čeprav imamo ekoloških otokov dovolj, bi se pa strinjali na Poljski poti, kjer je bil prej, a na 
njem ni bilo mogoče vzdrževati red, ker je preveč odmaknjen in je večkrat zagorel.  Mi bi rade 
volje postavili kakšen ekološki otok več, tam kjer primanjkujejo, na primer v zgornji Vrtojbi, 
ampak ne dobimo primernega zemljišča. Občina mora biti lastnik in narediti utrjeno površino. 
 
Jože Rupar vpraša glede samega zbirnega centra, namreč po različnih medijih smo zasledili, 
da naj bi se odvijala velika problematika. Da so bile tam slabe razmere, a kar ve, se je stanje 
izboljšalo, se je počistilo, se je namestila streha in se nekako uredilo. Na kakšen način bo 
poskušala občina minimizirati ta vpliv  na uporabnike, ki se nahajajo na tem območju. Kaj bo 
narejeno na tem, da ne bo večji veter ali burja raznašali smeti. Določene inšpekcije naj bi 
opravljale nadzor nad tem zbirnim centrom. Ali je že kaj znano? Ali je sam center v skladu z 
zakonom, ali so potrebne kakšne spremembe? 
Pojavlja se problematika ločevanja smeti. Daje pobudo, ker se verjetno tudi razmišlja o 
boljšem informiranju občanov o tem, kaj pomeni pravilno ločevanje smeti in kaj sodi v kakšen 
kontejner. Po socialnih medijih in na spletni strani je bilo po dolgem času objavljeno, kje se 
nahaja zbirni center in njegov urnik. Za starejše občane bi se lahko naredila brošura, da so s 
tem seznanjeni. Objava po FB, niti iz občinske strani, se mu zdi bolj… To ni uradni 
komunikacijski kanal občine. 
 
Župan ni bil nikoli obveščen o tem, da bi bile v zbirnem centru slabe razmere. Kolikor on ve, 
imata s tem problem 2 osebi, ki na različne naslove pošiljata te svoje probleme in jih 
spodbujata k temu, da bi še drugim razložili, da so to veliki problemi. Mirno lahko pove, da se 
tam noben šofer ni pritožil nad ničemer. Ne trdi, da burja ni premaknila kakšnega odpadka, 
ampak daleč od tega, da bi bil kakšen problem. Tudi ne smrdi ni niso izpostavljeni 
raznoraznim neprijetnim vonjavam. Trudimo se, da je odpadkov na tem območju zelo malo 
oziroma najmanj, kar je možno. Biorazgradljivi odpadki se ne tam prehodno skladiščijo, niti 
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ne pretovarjajo, ampak se po tehtanju odpeljejo direktno v kompostarno. Vpliv je minimalen. 
Od samega začetka poteka zbiranje odpadkov in prehodno skladiščenje in potem odvoz, po 
nekih normalnih poteh. Poteka normalno. Tedensko imamo eno tovorno vozilo, to je do 
24ton mešanih komunalnih odpadkov in približno eno tovorno vozilo manjše teže za 
embalažo, ki je manj težka in bolj volumenska, to na 14 dni. Je nekaj papirja, ki ne 
obremenjuje nobenega in ne smrdi in je ustrezno predhodno skladiščen.  Enako ostali 
odpadki, ki so večinoma zaprti v velikih zabojnikih. Za nevarne odpadke, ki jih ni veliko in so 
to neke baterije, olja, barve in laki itn, so trenutno skladiščeni v ladijskem zabojniku. Je pa 
naročen še bolj ustrezen zabojnik glede na predpise. Odpadki ne smejo biti na dežju in jih je 
bilo treba pokriti. Inšpekcije smo pričakovali. Zadeva je bila nujna in smo to moralo narediti, 
ker nam je odpovedal pogodbo izvajalec javne službe. Zbirni center v Stari Gori je v lasti 
MONG in bi morali imeti z njimi sklenjen sporazum o souporabi infrastrukture, a pogoj MONG 
in iz Uredbe je, da bi moral biti isti izvajalec javne službe.  OŠ-V bi to postavilo v nemogoči 
položaj, ko bi morali mi sami izvajati javni razpis, bodisi  za koncesionarja, bodisi da bi imeli 
režijski obrat, ki je že v štartu drugi izvajalec in naš režijski obrat nikakor ne bo izvajalec javne 
službe v MONG. V položaj, ko sploh ne bi mogli izbirati izvajalca, kar je nedopustno, ker to bi 
pomenilo, da bi sedaj na dnevnem redu imeli »fantastične« cene.. Zato smo se morali 
organizirati tako, kot je bilo možno. Zato smo izvedli nujne in minimalne posege na 
kamionskem parkirišču, zato da lahko ti dve tovorni vozili odpadkov na 14dni odpeljemo, 
oziroma 3 ali 4. Tudi vse ostalo zbiramo in naredimo kar je potrebno.  Verjetno bo naknadno 
treba dobiti še kakšna dovoljenja in še kaj urediti v prostorskih aktih.   
Brošura je v izdelavi in hvala za sugestijo. Bi pa radi o teh stvareh bili prepričani, preden jih 
damo ven, da ne bomo potem zopet popravljali. Kot je sedaj urejeno, ocenjujemo da poteka 
zelo v redu in je nemoteče. 
 
Danijel Derman poda konkretno pripombo na odlaganje kartonske embalaže v zabojnike na 
ekoloških otokih. Pušča se  cele škatle ne razstavljene in zato posoda hitro postane polna. 
Ljudi je treba o tem poučiti. 
 
Župan se strinja in je takih stvari veliko. V odloku je to vse napisano, da je prepovedano 
puščati zraven posod kakršnekoli odpadke, ampak dejstvo je, da se ljudje ne vedno tega 
držimo. Imamo sicer navodila za naše zaposlene, da ekološke otoke pospravijo. Ko se 
odpadke naloži v smetarsko vozilo, se počisti ekološki otok., ampak večjih odpadkov ali pa 
olja ne morejo zmetati v smetarsko vozilo. Mi to počistimo, a je to prepovedano puščati v 
ekoloških otokih in je treba peljati v zbirni center. Je dosegljiv in nihče v občini nima do tja več 
kot 2km.  
 
Janja Makovec opozori na zabojnike za obleke, ki so bili včasih  v teh otokih. Se jih bo še 
postavljalo?  
 
 Župan odgovori, da je zbiranje oblek, olja, elektronskih stvari in podobno ni predvideno z 
uredbo na ekoloških otokih. Nekateri, ki potem naprej ravnajo s temi odpadki, so 
zainteresirani, da te svoje posode postavijo. Za olja so posode od občine in najverjetneje 
bomo z nekom sklenili pogodbo,  da bo on to neposredno praznil in vzdrževal te posode. Za 
obleke niso te posode naše in so ostale tam, kjer so bile. Je pa res, da smo jo pori Kurivu 
premaknili skupaj z Komunalo že mesece nazaj in je posoda na ulici Nikole Tesle. Razmišlja se, 
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da bi se tisti otok ukinilo, ker je tam poleg onega pri Mladinskem centru, največja svinjarija. 
En zabojnik za manjšo elektronsko opremo je  pri šoli na ul. A. Gabrščka 1. Ampak vse te stvari 
se lahko pripeljejo v zbirni center, kjer bomo poskrbeli da bo urnik tak, da bo dostopen. 
Zeleni vrtni odpad je velik problem. Nemogoče je, da bi to od vseh odpeljali. Večje količine je 
treba odpeljati v zbirni center. Prihrani se z ločevanjem, da je čim manj mešanih odpadkov. Ti 
so načeloma najdražji 122EUR/tono.  
 
Janja Makovec pove, da je v ekološkem otoku pri Kurivu je problem, ker tja vozijo iz ostalih 
občin. Celo iz sosednje Italije. Kako boste v bodoče postopali glede tega? 
 
Župan odgovori, da je za to po odloku pristojna občinska inšpekcija. Bomo poskušali najti 
tiste, ki kršijo. Jih opozoriti in nato sankcionirati.  Tako bodo tudi stroški za uporabnike nižji. 
 
Sara Krošelj želi zaključiti kot župan, v želji, da bi imeli čisto okolje in bi uporabniki storitev 
plačevali manj, zato se je vzpostavilo ta režijski obrat.  Nekateri občani dajo več na skrbno 
urejena ekološka mesta, drugim je pomembna le cena na položnici. Nam je pomembno 
oboje. Res pa je, da smo za to morali plačati davek, ki ga je on opisal z besedami minimalni in 
nujni posegi, a kljub temu se je  degradiralo strateško pomembno območje, kjer je bil center 
za mlade oziroma manjši prostori za mladino, kamionsko parkirišče, izstopna točka. Kljub 
temu davku se nadejajo, da bi bile cene enake ali morda nižje in bi imeli lepo urejene ekološke 
otoke. 
 
Župan odgovori, da ni nobenega davka. Občina je po uredbi dolžna zagotoviti zbirni center. 
Poleg tega ni popolnoma nič degradirano. Tam so bila parkirišča, ki niso bila zasedena. Sedaj 
so ograjena in v njih se izvaja logistična dejavnost, sicer z odpadki. Ko so tam v največji gneči 
parkirana tovorna vozila, kot je tam npr. 200 prikolic, je prepričan, da so na marsikateri 
odpadki. Mi imamo pa tam največ 2 prikolici odpadkov. Predlaga, da se greste tja prepričati 
kako je. Vse kar je tam postavljeno, je montažno in se lahko razstavi v 14 dneh. Odpadki bodo 
pokriti in zaprti. 
 
Danijel Derman ob tej razpravi ne more mimo tega, da v vsej tej razpravi nekateri 
omalovažujejo svetnike. Sam ocenjuje, da je tisto mesto v tem času še najboljša rešitev. Njega 
bolj moti, ker pozimi ne morejo odpreti hiše, ker jim butne smrad od kurilnih naprav, ko v 
naselju marsikdo kuri kakšne nečistoče, odpadke ki zelo smrdijo. In je v takem ozračju dosti 
težje živeti, kot tistim par šoferjem, ki mogoče kdaj ali pa tudi ne, tam vohajo smeti. Zato so 
take kritike neodgovorne in nepremišljene. 
 
Vlasta Mozetič pove, da so bili občani naše občine in od Komunale obveščeni o dogajanju. A 
prosi če lahko tu še poveste zaradi občanov, da bodo seznanjeni, kako da je Komunala samo 
tu odpovedala pogodbo in zakaj v ostalih občinah, kjer opravlja te dejavnosti, do tega ni 
prišlo? 
 
Župan pove da ne ve zakaj je Komunala odpovedala pogodbo. Pove lahko le tisto, kar je 
Komunala sporočila javnosti in ne rabi za njimi ponavljati. Lahko le pove kar je pisalo v 
medijih, da so odpovedali pogodbo zato, ker nismo potrdili takih cen, kot so jih oni 
predlagali. Če kdo misli, da smo mu povzročili škodo, naj to dokažejo in bi jim potem povrnili. 
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Zanima ga, če bodo tudi oni povrnili ostalim občinam, če se dokaže drugače. Meni, da so 
ravnali prav. Kaj bo pa čas prinesel, bomo vsi videli. 
 
Nadaljnje razprave ni bilo, zato je župan predlagal in dal na glasovanje predlog sklepa: 

S K L E P 
1. 

 

Cene storitev gospodarskih javnih služb ravnanja s komunalnimi odpadki  (brez DDV) so:  
1.1.  Cena storitve za zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov znaša 0,1535 EUR/kg. Pavšalna 

mesečna količina na osebo znaša 18,31 kg. 
1.2. Cena javne infrastrukture za zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov znaša 0,0036 

EUR/kg. Pavšalna mesečna količina na osebo znaša 18,31 kg. 
 2.1.  Cena storitve za zbiranje bioloških komunalnih odpadkov znaša 0,3417 EUR/kg. Pavšalna 
mesečna količina na osebo znaša 3,82 kg. 
2.2. Cena javne infrastrukture za zbiranje bioloških komunalnih odpadkov znaša 0,0118 EUR/kg. 

Pavšalna mesečna količina na osebo znaša 3,82 kg. 
3.1.  Cena storitve za obdelavo komunalnih odpadkov znaša 0,1163 EUR/kg. Pavšalna mesečna 

količina na osebo znaša 8,37 kg. 
3.2. Cena javne infrastrukture za obdelavo komunalnih odpadkov znaša 0 EUR/kg. 
4.1.  Cena storitve za odlaganje komunalnih odpadkov znaša 0,1150 EUR/kg. Pavšalna mesečna 

količina na osebo znaša 0,42 kg. 
4.2. Cena javne infrastrukture za odlaganje komunalnih odpadkov znaša 0 EUR/kg. 

2. 
Specifična masa mešanih komunalnih odpadkov za obračun poslovnim uporabnikom od katerih 
zbrane količine odpadkov se ne tehtajo znaša 61,82 kg/m3. 

3. 
Ta sklep začne veljati takoj, uporabljati pa se začne s 1. 1. 2021. Istočasno preneha veljati sklep številka 
3541-4/2020-4. 
 

Glasovanje svetnic in svetnikov: 

PRISOTNI 10 

ZA 9 

PROTI - 

Sklep je bil sprejet. 
 
 

9. točka: TEHNIČNI PRAVILNIK O RAVNANJU S KOMUNALNIMI 
ODPADKI V OBČINI ŠEMPETER-VRTOJBA - seznanitev  

 
Člani občinskega sveta so gradivo prejeli s sklicem seje. 
 
Uvodno obrazložitev je podal župan mag. Milan Turk (v gradivu). 

 
Župan je dal besedo Danijelu Dermanu, predsedniku Odbora za okolje in prostor, ki je sprejel 
naslednji SKLEP: OOP sprejema informacijo o Tehničnem pravilniku ravnanja z odpadki in tako 

predlaga tudi Občinskemu svetu.    (Vir: zapisnik 18. seje OOP)  
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Župan je dal besedo Aleksandru Čerče, članu Odbora za gospodarski razvoj, ki je sprejel 
sledeči SKLEP: Odbor za gospodarski razvoj sprejema informacijo o Tehničnem pravilniku 
ravnanja z odpadki in tako predlaga tudi Občinskemu svetu.     (Vir: zapisnik 13. seje OGR)  
 

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

Občinski svet Občine Šempeter-Vrtojba se je seznanil s Tehničnim pravilnikom o ravnanju s 
komunalnimi odpadki v Občini Šempeter-Vrtojba, ki ga je sprejel župan 30. 12. 2020. 
 

Glasovanje svetnic in svetnikov: 

PRISOTNI 9 

ZA 9 

PROTI - 

Sklep je bil sprejet. 
 
 

10. točka: PROGRAM RAVNANJA Z ODPADKI V OBČINI 
ŠEMPETER-VRTOJBA ZA LETO 2021 - seznanitev  

 
Člani občinskega sveta so gradivo prejeli s sklicem seje. 
 
Uvodno obrazložitev je podal župan mag. Milan Turk (v gradivu). 

 
Župan je dal besedo Danijelu Dermanu, predsedniku Odbora za okolje in prostor, ki je sprejel 
naslednji SKLEP: OOP se je seznanil z informacijo o Programu ravnanja z odpadki v letu 2021, 
ter jo predlaga OS v sprejem.         (Vir: zapisnik 18. seje OOP)  
 
Župan je dal besedo Aleksandru Čerče, članu Odbora za gospodarski razvoj, ki je sprejel 
sledeči SKLEP: Odbor za gospodarski razvoj se je seznanil z informacijo o Programu 
ravnanja z odpadki v letu 2021, ter jo predlaga OS v sprejem.        (Vir: zapisnik 13. seje OGR)  
 

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

Občinski svet Občine Šempeter-Vrtojba se je seznanil s Tehničnim pravilnikom o ravnanju s 
komunalnimi odpadki v Občini Šempeter-Vrtojba, ki ga je sprejel župan 30. 12. 2020. 
 

Glasovanje svetnic in svetnikov: 

PRISOTNI 10 

ZA 6 

PROTI - 

Sklep je bil sprejet. 
 

 

11. točka: LETNI PROGRAM ŠPORTA V OBČINI ŠEMPETER-
VRTOJBA ZA LETO 2021  

 
Člani občinskega sveta so gradivo prejeli s sklicem seje. 
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Uvodno obrazložitev je podala Ksenija Ušaj – višja svetovalka za družbene dejavnosti (v 
gradivu). 
 
Župan je odprl razpravo, ki je ni bilo. Zato predlaga in da na glasovanje:  

Občinski svet Občine Šempeter-Vrtojba sprejme Letni program športa v Občini Šempeter-
Vrtojba za leto 2021 

 

Glasovanje svetnic in svetnikov: 

PRISOTNI 10 

ZA 10 

PROTI 0 

Sklep je bil sprejet. 
 
 

12. točka: ODLOK O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O 
SOFINANCIRANJU LETNEGA PROGRAMA ŠPORTA V OBČINI ŠEMPETER-
VRTOJBA 2021 – skrajšani postopek 

 
Člani občinskega sveta so gradivo prejeli s sklicem seje. 
 
Uvodno obrazložitev je podala Ksenija Ušaj – višja svetovalka za družbene dejavnosti (v 
gradivu). 
 
Župan je odprl razpravo. 
 
Dejan Koglot vpraša glede določbe: Športni objekti in površine za šport v naravi, ki so v lasti 
občine jih lahko za namen za katerega so bili zgrajeni in urejeni, uporabljajo vsi pod enakimi 
pogoji. 
 
Ksenija Ušaj pritrdi, da vsi pod enakimi pogoji. 
 
Nadaljnje razprave ni bilo, zato župan predlaga in da na glasovanje:  

Občinski svet Občine Šempeter-Vrtojba sprejme Odlok o spremembah in dopolnitvah 
Odloka o sofinanciranju letnega programa športa v Občini Šempeter-Vrtojba (SP-2) 

Glasovanje svetnic in svetnikov: 

PRISOTNI 10 

ZA 10 

PROTI 0 

Sklep je bil sprejet. 
 
 

13. točka: LETNI PROGRAM ŠPORTA V OBČINI ŠEMPETER-
VRTOJBA ZA LETO 2021  
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Člani občinskega sveta so gradivo prejeli s sklicem seje in po zasedanju Komisije za mandatna 
vprašanja, volitve in imenovanja. 
 
Uvodno obrazložitev je podal član Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, 
Danijel Derman (v gradivu). 
 
Župan je odprl razpravo, ki je ni bilo. Zato predlaga in da na glasovanje:  

Občinski svet Občine Šempeter-Vrtojba imenuje župana Občine Šempeter-Vrtojba, mag. 
Milana Turka, za kandidata za člana Razvojnega sveta Severne Primorske (Goriške) razvojne 
regije.  

 

Glasovanje svetnic in svetnikov: 

PRISOTNI 10 

ZA 10 

PROTI 0 

Sklep je bil sprejet. 
 

 

Župan ob 19:15 zaključil sejo občinskega sveta. 
 
 
Zapisala: Valentina Bratuš 
 
Številka: 0320-1/2021- 

Šempeter pri Gorici,  ________________                 Župan 
mag. Milan Turk  
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Objava v Uradnem listu RS (posredovano, a ni še objavljeno) 

* Sklep o soglasju k ceni storitve pomoči družini na domu, objava v UL RS št.__ z dne _. 3. 
2021 

* Letni program športa v Občini Šempeter-Vrtojba za leto 2021, objava v UL RS št: /2021 z dne 
_. 3. 2021 
* Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o sofinanciranju letnega programa športa v 
Občini Šempeter-Vrtojba (SP-2), objava v UL RS št.: _/2021 z dne _. 3. 2021  
 

Sprejeti akti: 
 

zapisnik 21. redne seje dne 17. 12. 2020 št.: 0320-12/2020-2 

 
 

 
 

http://www.sempeter-vrtojba.si/scripts/download.php?file=/data/Obcinski_svet_2018_2022/2021/22_SEJA_25_2_21/sprejeto/3._tocka_A_Sklep_o_soglasju_k_dolocitvi_cene_pomoc_druzini_na_domu_.pdf
http://www.sempeter-vrtojba.si/scripts/download.php?file=/data/Obcinski_svet_2018_2022/2021/22_SEJA_25_2_21/sprejeto/14._tocka_LETNI_PROGRAM_sPORTA_2021.pdf
http://www.sempeter-vrtojba.si/scripts/download.php?file=/data/Obcinski_svet_2018_2022/2021/22_SEJA_25_2_21/sprejeto/15._tocka_Odlok_o_spremembah_in_dopolnitvah_odloka_o_sofinanciranju_letnega_programa_sporta_v_Obcini_sempeter_Vrtojba_2021.pdf
http://www.sempeter-vrtojba.si/scripts/download.php?file=/data/Obcinski_svet_2018_2022/2021/22_SEJA_25_2_21/sprejeto/15._tocka_Odlok_o_spremembah_in_dopolnitvah_odloka_o_sofinanciranju_letnega_programa_sporta_v_Obcini_sempeter_Vrtojba_2021.pdf
http://www.sempeter-vrtojba.si/scripts/download.php?file=/data/Obcinski_svet_2018_2022/2021/22_SEJA_25_2_21/sprejeto/1._tocka_Predlog_zapisnika_21._redne_seje_OS_Os_V_dne_17._12._2020.pdf
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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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