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ZAPISNIK
24. redne seje Občinskega sveta Občine Šempeter-Vrtojba, ki se je pričela v četrtek,
15. 4. 2021 ob 16.30 in nadaljevala v četrtek, 6.5.2021 ob 16.30
v veliki dvorani v 1. nadstropju Občine Šempeter-Vrtojba
Posnetek 24. redne seje je dostopen na naslovu: https://www.youtube.com/watch?v=q7wB939EDVg
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/.
Seja se je pričela 15. 4. 2021 ob 16.30. Vodil jo je župan Občine Šempeter-Vrtojba, mag. Milan Turk, ki je
ugotovil, da je občinski svet sklepčen. Prisotnih je bilo 13 članov občinskega sveta.
PRISOTNI1 ČLANI OS: Klavdija Bizjak, Aleksander Čerče, Danijel Derman, Monika Gorjan Zavadlav,
Dejan Koglot, mag. Matej Koglot, Sara Krošelj, Janja Makovec, Anita Manfreda, Vlasta Mozetič, Ivo
Podbersič, Alenka Poljšak, Jože Rupar.
OPRAVIČENI ČLANI OS: Sebastjan Arčon, Tina Gorkič, Stanislav Rijavec.
DRUGI PRISOTNI: Občinska uprava: mag. Peter Ptičak – tajnik občine, Katja Nardin – računovodkinja,
Regina Dragoljević - strokovna sodelavka VII/2-II, Jerneja Ternovec - strokovna sodelavka za projekte.
Poročevalci: Damjan Šinigoj – direktor Pegasa turizem d.o.o., Gvido Modrijan – Structura d.o.o.,
Rosana Pahor – ravnateljica Osnovne šole Ivana Roba, Klavdija Štokelj Trobec – računovodkinja (OŠ
Ivana Roba), Nataša Smerdelj – pomočnica ravnateljice za vrtce (OŠ Ivana Roba), Sandi Vrabec –
ravnatelj Glasbene šole Nova Gorica.
Župan je povedal, da nima nobenih predlogov sprememb v zvezi z dnevnim redom. Z gradivom jim je
bilo naknadno posredovan tudi zapisnik prejšnje seje, ki pa je bil prepozno sestavljen, vendar ni
predlagal, da se ga obravnava.
Župan je odprl razpravo na predlagani dnevni red.
Sara Krošelj je povedala, da je kot druga točka dnevnega reda predvideno odločanje o podeljevanju
soglasja. Na podlagi pridobljenih pravnih mnenj so želeli nakazati, da je ponovitev glasovanja
neutemeljeno in nepravilno v skladu z zakonom o upravnem postopku. Namreč po Zakonu o
splošnem upravnem postopku se stranki, ki je iz upravičenih vzrokov zamudila rok, narok ali kakšno
drugo dejanje postopka in ga zaradi omenjenega ne more več opravljati na njen predlog dovoli
vrnitev v prejšnje stanje. V omenjenem primeru investitor ni zamudil roka, saj je očitno pravočasno
vložil zahtevo za pridobitev koncesije. Postopek izdaje soglasja pred Občinskim svetom Občine
Šempeter – Vrtojba pa ni postopek, v katerem bi imel investitor status stranke in bi imel kakšen rok za
opravo dejanja tako, da ga tudi ni zamudil. Vprašanje, ali so bili občinski svetniki z gradivom dobro
seznanjeni, pa ni predmet presoje vrnitve v prejšnje stanje. Niti ni možno sklep samostojno
izpodbijati. Investitor bo imel možnost odločbo Ministrstva za finance v zvezi s podelitvijo koncesije
izpodbijati pred upravnim sodiščem, v katerem se bo lahko skliceval na morebitne kršitve v postopku,
saj seznanjenost z gradivom ni imena izmed njih. Na podlagi pridobljenega pravnega mnenja so
predlagali, da župan umakne točko z dnevnega reda.
Župan je povedal, da če je njihovo pravno mnenje tako kot so jim ga poslali, prebral, tako kot vsa
ostala posredovana pravna mnenja. Občinski svet o navedenem ne sme ponovno odločati. Sami vedo,
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da je predstavnikom družbe Pegaso odgovoril, preden je do česar koli prišlo, da ne namerava
predlagati ponovnega glasovanja, vendar jih je kasneje ministrstvo, ki vodi upravni postopek, pozvalo
k ponovnemu glasovanju. Slednje je govorilo o prejšnjem stanju in ne on. Namreč oni ne vračajo nič v
prejšnje stanje, temveč ministrstvo bo odločilo kaj bodo naredili glede na to kaj bo občinski svet
naredil. Občinski svet ne odloča po zakonu o splošnem upravnem postopku, ampak po svojem
poslovniku. V veliki meri se je strinjal z njihovimi navedbami. Njegov razlog za ponovno predlaganje je
bila napotitev ministrstva, ki vodi postopek in jim je v zvezi z navedenim tudi pisalo, kljub temu, da so
prejeli njihov odgovor. Dejal je, da kljub dopisu ministrstva vseeno sam, brez nobenega člana
občinskega sveta, ni hotel predlagati. V nadaljevanju je povedal, da sta 2 predlagala, zato se je odločil,
da jim predlaga, medtem ko morajo oni o predlaganem odločati. Poleg tega je povedal, da ni nujno,
da občinski svet o predlaganem odloča. V kolikor pa bodo odločali, se bo ministrstvo odločilo ali
upošteva odločitev, saj naprej odgovarja o zakonitosti vodenja postopka. Dodal je še, da bodo
glasovanje naredili skladno s poslovnikom in zakonom, ki občinskemu svetu tako glasovanje dovoljuje
oz. celo zapoveduje. Strinjal se je, da ne zapoveduje dvojnega glasovanja. Vseeno je predlagal, da se
odločijo. Sam je namreč izpolnil vse kar mu predpisi nalagajo. Glede razloga za ponovno presojo,
bolezen, ni hotel presojati ali je to zadosten razlog. Sicer tudi sam ni naklonjen ponovnim
glasovanjem. Pozval jih je še, naj sami presodijo ali je dovolj tehten razlog dejstvo, da ni mogel dovolj
dobro predstaviti stvar.
Janja Makovec je povedala, da kot svetniška SDS predlagajo umik 2. točko DN, ker se je pojavil sum o
nezakonitem ponovnem glasovanju za soglasje za koncesijo. Namreč pridobljena pravna mnenja
izkazujejo v omenjeni smeri, zato prosijo, da se z županove strani umakne 2. točka.
Župan je povedal, da tistim, ki so mu poslali vsaj neke utemeljitve, zakaj mislijo da ne bi bilo prav,
pogledal, premislil in povedal. Namreč glasovanje bi bilo zakonito, za kar odgovarja župan. Z vidika
demokratičnih norm pa je res vprašanje, ali se na vsaki seji vprašanje ponavlja, če komurkoli ni všeč.
Anita Manfreda je povedala, da je njegova argumentacija, da se točka ponovno umesti na sejo in se
ponovi glasovanje, nesprejemljiva. Vsi svetniki, ki so se javno izpostavili in glasovali proti podelitvi
soglasja za koncesijo, ji odločno nasprotujejo. Razumeli so kot poskus na svetnike, da bi spremenili
mnenje. Njegova argumentacija, da ponovno uvrsti na sejo, ker sta se nanj obrnila 2 svetnika z željo
po ponovni obravnavi, jih ne prepriča. Namreč oba svetnika, ki sta bila za ponovno obravnavo, sta bila
pri zadnjem glasovanju za podelitev. Bolje bi bilo argumentirano, če bi se oglasil nekdo od svetnikov,
ki je bil vzdržan ali pa proti z namenom ponovne obrazložitve točke. V nadaljevanju je dejala, da
svetniki na predhodni seji niso prejeli nobenega gradiva o katerem bi lahko razpravljali. Poudarila je še
odgovornost župana za pripravo gradiva in predstavitev točke na sejah dnevnega reda. Zaradi
navedenega so svetniki pridobili pravna tolmačenja, ki pravijo, da bi bila odločitev o sprejemu zahteve
za vrnitev v prejšnje stanje s strani občinskega sveta ali ponovitev glasovanja neutemeljena in
nepravilna, saj za takšno odločitev ni pravne podlage. Občinski svet je namreč veljavno odločal in
sprejel zakonito odločitev. Kakršnakoli ponovitev glasovanja nima pravne osnove. Glede na
argumente je povedala, da predlagajo umik točke z dnevnega reda, v nasprotnem primeru bodo sejo
obstruirali pred glasovanjem o dnevnem redu.
Župan je odgovoril, da gre za njihovo pravico. V kolikor nameravajo sejo zapustiti bodo nato premislila
kako jo izpeljati. Namreč, če jih ne bo na seji, ne bodo morali glasovati o točkah. Menja je bil, da ima
občinski svet pravico kadarkoli glasovati o stvari iz njegove pristojnosti, njegovi nalogi in je smiselno
ter pravočasno. Vseeno pa je želel vedeti kdo namerava sejo zapustiti.
Anita Manfreda je povedala, da so svetniki svoja stališča podali. Naprošali so ga, da točko umakne, kar
je njegova pravica. Dodala je, da če bo omenjeno storil, seje ne bodo obstruirali, v nasprotnem
primeru jo bodo zapustili pred glasovanjem o dnevnem redu.
Župan je vprašal, kdo bo sejo zapustil.
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Anita Manfreda je odgovorila, da ni potrebe.
Župan je odgovoril, da je potem ne bo umaknil in dodal, da če želijo jih po preštetju gredo iskat, če
bodo nadaljevali sejo.
Po odhodu svetnic Anite Manfreda, Sare Krošelj, Vlaste Mozetič in Janje Makovec ter svetnika Jožeta
Ruparja je bil občinski svet nesklepčen. Prisotnih je bilo 8 članov občinskega sveta.
Župan je predlagal, da bi premaknili 2. točko DN na zadnjo točko z namenom, da bi obravnavali ostale
točke. Nato pa bi tisti, ki želijo iti domov, šli domov.
Župan je prekinil sejo ob 16.48 in jo nadaljeval ob 16.49.
Podžupan je povedal, da pri svetnikih, ki so obstruirali sejo, ni volje in so odšli domov.
Župan je zaključil sejo ob 16.50 in jim povedal, da jim bo pravočasno sporočeno kdaj bo nova seja.
Dnevni red:
1. Pobude in vprašanja svetnic in svetnikov
2. Soglasje lokalne skupnosti o opravljanju igralniške dejavnosti
3. Odlok o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo na
območju občine Šempeter – Vrtojba – 1. obravnava
4. Poročilo o delu Osnovne šole Ivana Roba Šempeter pri Gorici za leto 2020 – informacija informacija
5. Poročilo o delu Glasbene šole Nova Gorica za leto 2020 - informacija
6. Obravnava in potrditev liste kandidatov za sestavo Razvojnega sveta Severne Primorske
(Goriške) razvojne regije 2021-2027
7. Zaključni račun proračuna Občine Šempeter-Vrtojba za leto 2020
8. Poročilo o realizaciji načrta ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Šempeter -Vrtojba za leto
2020
9. Spremembe in dopolnitve načrta ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Šempeter – Vrtojba
za leto 2021
10. Tehnični pravilnik o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini Šempeter - Vrtojba - seznanitev
11. Sklep o določitvi cene obvezne gospodarske javne službe zagotavljanja 24 – urne dežurne službe
v okviru pogrebne dejavnosti v Občini Šempeter – Vrtojba
12. Imenovanje predstavnika Občine Šempeter-Vrtojba v Svet zavoda za gasilsko in reševalno
dejavnost – Gasilska enota Nova Gorica
13. Izdaja soglasij za redno delovno uspešnost v javnih zavodih

Nadaljevanje 24. redne seje Občinskega sveta Občine Šempeter-Vrtojba je bilo
v četrtek, 6. 5. 2021 ob 16.30.
Posnetek nadaljevanja 24. redne seje je dostopen na naslovu: https://www.mojaobcina.si/sempetervrtojba/novice/obcinske/obcinski-svet/neposredni-prenos-nadaljevanja-24-redne-seje-obcinskegasveta-obcine-sempeter---vrtojba.html 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/.
Seja se je nadaljevala 6. 5. 2021 ob 16.30. Vodil jo je župan Občine Šempeter-Vrtojba, mag. Milan Turk,
ki je ugotovil, da je občinski svet sklepčen. Prisotnih je bilo 10 članov občinskega sveta.
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PRISOTNI2 ČLANI OS: Klavdija Bizjak (sejo zapustila ob 17.25), Aleksander Čerče, Danijel Derman,
Monika Gorjan Zavadlav (prišla je ob 17. uri), Dejan Koglot, Sara Krošelj, Vlasta Mozetič, Ivo Podbersič,
Alenka Poljšak, Stanislav Rijavec, Jože Rupar.
OPRAVIČENI ČLANI OS: Sebastjan Arčon, Tina Gorkič, mag. Matej Koglot, Janja Makovec, Anita
Manfreda.
DRUGI PRISOTNI: Občinska uprava: mag. Peter Ptičak – tajnik občine, Katja Nardin – računovodkinja,
Regina Dragoljević - strokovna sodelavka VII/2-II, Jerneja Ternovec - strokovna sodelavka za projekte.
Poročevalci: Gvido Modrijan – Structura d.o.o., Rosana Pahor - ravnateljica Osnovne šole Ivana Roba,
Sandi Vrabec - ravnatelj Glasbene šole Nova Gorica.
Župan je predlagal umik 12. točke DN »Imenovanje predstavnika Občine Šempeter-Vrtojba v svet zavoda
za gasilsko in reševalno dejavnost – Gasilska enota Nova Gorica«, ker je bil poziv odprt do 7. 5. 2021.
Župan je odprl razpravo na predlagani dnevni red.
Razprave ni bilo, zato je župan predlagal in dal na glasovanje predlagani dnevni red 24. redne seje.
Predlog dnevnega reda:
1. Predlog zapisnika 23. seje občinskega sveta, ki je bila 18. 3. 2021
2. Pobude in vprašanja svetnic in svetnikov
3. Odlok o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo na
območju občine Šempeter – Vrtojba – 1. obravnava
4. Poročilo o delu Osnovne šole Ivana Roba Šempeter pri Gorici za leto 2020 – informacija
5. Poročilo o delu Glasbene šole Nova Gorica za leto 2020 - informacija
6. Obravnava in potrditev liste kandidatov za sestavo Razvojnega sveta Severne Primorske
(Goriške) razvojne regije 2021-2027
7. Zaključni račun proračuna Občine Šempeter-Vrtojba za leto 2020
8. Poročilo o realizaciji načrta ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Šempeter -Vrtojba za leto
2020
9. Spremembe in dopolnitve načrta ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Šempeter – Vrtojba
za leto 2021
10. Tehnični pravilnik o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini Šempeter - Vrtojba - seznanitev
11. Sklep o določitvi cene obvezne gospodarske javne službe zagotavljanja 24 – urne dežurne službe
v okviru pogrebne dejavnosti v Občini Šempeter – Vrtojba
12. Izdaja soglasij za redno delovno uspešnost v javnih zavodih
Glasovanje svetnic in svetnikov:
PRISOTNI 10
ZA
10
PROTI
Dnevni red je bil sprejet.

1. točka: Predlog zapisnika 23. seje občinskega sveta, ki je bila 18. 3. 2021
Člani občinskega sveta so gradivo prejeli s sklicem seje.

2

Po abecednem vrstnem redu priimka

Gradivo za 25. redno sejo občinskega sveta OŠ-V, ki bo 20. 5. 2021

Stran 5 od 36

Župan je odprl razpravo na predlog zapisnika 23. redne seje, ki je ni bilo. Zato je predlagal in dal na
glasovanje:
»Sprejme se zapisnik 23. redne seje občinskega sveta, ki je bila 18. 3. 2021.«
Glasovanje svetnic in svetnikov:
PRISOTNI 10
ZA
10
PROTI
Zapisnik je bil sprejet.

2. točka: Pobude in vprašanja svetnic in svetnikov
Vlasta Mozetič je povedala, da se pod okriljem Mestne občine Nova Gorica in Primorskega
tehnološkega parka (v nadaljevanju PTP) vzpostavljajo različni programi in projekti za mlade. Glede na
navedeno predlagajo, da se radikalno spremeni način delovanja v občini in se začne čimbolj zgodaj
usmerjeno delati z mladimi. Namreč v občini je veliko društev, vendar sta se zgoraj omenjena subjekta
omenjenega lotila skupaj in sistematično. Menijo, da je potrebno podobno pristopiti z mladimi tudi v
občini. V nadaljevanju je glede na objavo v Primorskih novicah, da potekajo aktivnosti v zvezi z
dozidavo zdravstvene postaje v Šempetru vprašala, kako daleč so, kakšne aktivnosti potekajo, kaj je
potrebno še urediti z namenom, da bo prišlo do dozidave in ali bodo spremembe vplivale na
spremembo OPN-ja.
Župan je povedal, da niso posebej informirani kaj imajo s PTP-jem in jih prosil za posredovanje
informacij, v kolikor vedo kaj več. Sicer občina glede na število prebivalcev vsa leta v veliko večji meri
kot kakšna druga sosednja občina podpira projekte PTP-ja z mladimi (npr. POPRI). Strinjal se je, da so
možne tudi izboljšave. V kolikor bodo ocenili, da morajo nujno sodelovati, bodo takoj stopili v kontakt
s PTP-jem.
V zvezi z dozidavo je že nekaj časa v teku sprememba občinskega prostorskega načrta (v nadaljevanju
OPN). Opravljeni sta bili javna razgrnitev in javna obravnava. Za naslednjo sejo občinskega sveta
pripravljajo za sprejem stališč do pripomb danih v javni razgrnitvi. Po njihovem sprejemu bodo
dopolnjen predlog sprememb OPN-ja dali v ponovno usklajevanje nosilcem prostora. Septembra pa bi
ga po njegovih pričakovanjih lahko občinski svet sprejel. Predlog spremenjenega OPN-ja v zvezi z 1
parcelo na kateri stoji zdravstveni ne predvideva bistvenih sprememb, razen da se uredijo urejevalne
enote z namenom jasnosti načina izdaje gradbenega dovoljenja. Namreč omenjena parcela je
razdeljena med več urejevalnih enot z več namenskimi rabami. V nadaljevanju je povedal, da delajo na
spremembi prostorskega načrta, ki je ustrezna in bistveno ne spreminja rabe, temveč jasneje določa v
omenjeni prostorski enoti kje je kaj.
Vlasta Mozetič je dejala, da bi v najboljšem primeru lahko prišlo v letošnjem letu do pričetka izvajanja
del.
Župan je odgovoril, da ne. Namreč po sprejemu OPN-ja mora zdravstveni dom ponovno vložiti vlogo
za gradbeno dovoljenje z verjetno malo spremenjeno dokumentacijo. Po njegovem mnenju je malo
verjetnosti za začetek gradnje v letošnjem letu.
Vlasto Mozetič je zanimalo, ali bi bila gradnja možna drugo leto.
Župan je pritrdil, v kolikor pridobijo gradbeno dovoljenje. Po njegovem mnenje ga je realno pridobiti v
3-4 mesecih, v kolikor še ni kaj spornega oz. da se noben ne pritožil.
Stanislav Rijavec je v zvezi z lokalom Avenija v Vrtojbi in njegovo urejenost vprašal, ali gre za
investicijski vložek občine ali najemojemalca ter kakšni odnosi so se ob omenjenem naredili.
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Župan je odgovoril, da igrala niso vložek občine in večina drugih investicij. Bolj natančne informacije o
vlaganju občine in najemojemalca pa lahko pošljejo. Vsekakor pa je občina vlagala v tisto, kar bo v
vsakem primeru tam ostalo. Občina ne more nositi tveganja, če posli nekomu ne tečejo. Povedal je še,
da so zanesljivo dozidali zid, nekaj ograje, morda je bila kakšna investicija v infrastrukturo, vendar je
dejal, da jim bodo posredovali podatke.
Stanislava Rijavca je zanimala konstrukcija nadstreška.
Župan je povedal, da zagotovo ne. Bodo pa verjetno priznali najemniku nekatere investicije (ploščice)
skozi najemnino. Notranjih predelav pa občina ni plačevala.
Stanislav Rijavec je vprašal, kdaj bo posodobitev Ceste goriške fronte, od Petrola proti Vozilom do
odcepa proti Pristavi.
Župan ni znal odgovoriti kdaj, saj nimajo nobenega načrta in je tudi veliko drugih ulic, ki so v slabšem
stanju. Zanesljivo omenjena ulica ni v tako slabem stanju, da bi bila potrebna popravila. Je pa
potrebno javno razsvetljavo spraviti v kakšno bolj estetsko sliko. Po končanju Vrtojbenske in drugih
ulic bodo naredili plan kje so. Njegova želja je, da se naredi tudi za omenjeno ulico ustrezna ureditev.
Namreč sama preplastitev niti ni toliko draga oz. zahtevna. Navadno je potrebno zamenjavati
kanalizacijo, saj je stara. Namreč Vrtojbensko bi že kdaj preplastili, vendar zaradi izkopov ob
zamenjavi kanalizacije so dela obsežna in draga ter zato se stvari zamikajo, saj je potrebno zagotoviti
dovolj sredstev.
Stanislav Rijavec je razumel, da se gre po nekem terminskem planu in dodal, da mogoče pride na vrsto
po končanju Vrtojbenske ulice.
Župan je povedal, da obstaja še nekaj drugih ulic, med drugim tudi omenjena. Nekatera so že v
letošnjem proračunu.
Stanislav Rijavec je dejal, da bo potrebno začeti pripravljati vsaj dokumentacijo.
Župan se je strinjal. Preveriti je potrebno stanje ostale infrastrukture in naročiti dokumentacijo,
vendar šele ko obstaja določena visoka verjetnost, da se bo šlo v investicijo. Namreč dokumentacija ni
poceni. Če bo vrednost investicije vsaj 500.000 €, je cena dokumentacije 50.000 €. Dodal je tudi, da jo
je potrebno pravočasno naročiti, zato da ne zastari. Trenutno je naročena dokumentacija za
kanalizacijo na Lazah. Takrat bo potrebno urediti celotno ulico. Poleg tega je naročena projektna
dokumentacija tudi za ureditev kanalizacije in preureditev vodovoda v celotni Bazari, v vrednosti proti
80.000 €. V naslednji fazi pride lahko mogoče že Cesta goriške fronte. Povedal je, da želi najprej videti
vse ostalo in priznal, da se z omenjeno ulico niso ukvarjali, saj morajo najprej narediti Vrtojbensko
ulico, Laze, končati protipoplavne ukrepe na Čukljah (prvi razpis, ki naj bi šel ven), nekaj manjših ulic je
tudi v planu, tudi stranska ulica Ceste goriške fronte – Na hribu. Poleg tega je še nekaj na Ulici 9.
septembra in na Krožni cesti. Ne gre za velike zneske, vendar se nabere. Po zaključku navedenega
bodo naredili terminski plan kdaj bi katero ulico prenavljali. Obstajajo pa želje za prenovo tudi drugih
ulic.
Stanislavu Rijavcu je bilo prav, da se o ulici govori in jo dajo počasi v terminski plan.
Župan je odgovoril, da je omenjena ulica absolutno za Vrtojbensko ulico najpomembnejša. Na srečo je
s prometom vedno manj obremenjena.
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Danijel Derman je povedal, da se je izpustilo rekonstrukcijo Opekarniške ulice, saj že dolgo časa čaka.
Mnenja je bil, da je na slednji bolj pereč problem, ki ga je potrebno rešiti skladno s proračunom, ki je
že načrtovan za realizacijo omenjene ulice. Opomnil je, da se ne pozabi že načrtovanih investicij.
Župan je odgovoril, da ni vseh navedel in omenil, da imajo v proračunu še druge naložbe. Za
Opekarniško imajo projektno dokumentacijo. Tam gre za 3 krake (od avtoceste do odcepa proti
postajališču za avtodome, od odcepa do trafo postaje in od odcepa proti Pod Lazam). Za del od
avtoceste do odcepa bodo v kratkem najverjetneje objavili javni razpis za izvajalca. Pri projektni
dokumentaciji pri trafo postaji se bo potrebno odločiti glede širine ulice, saj obstaja dilema koliko
prometa tam spuščati zaradi ozkega grla na Čukljah. Ulica bo sicer asfaltirana in vse kar je potrebno,
ni pa potrebno, da je zelo široka, saj je potrebno promet omejiti. Namreč ni se mu zdelo primerno, da
bi postala dostopna ulica za Vrtojbenca oz. drugi tranzit do avtoceste. Podobno velja tudi za krak
proti Pod Lazam, ki ga nameravajo urediti v celoti, vendar je potrebno urediti še lastništvo zemljišč na
ovinku, kjer se podira zid. Dokumentacija pa je v pripravljanju in je že precej izdelana.
Jože Rupar je pohvalil brošuro »Ločuj, varčuj«, ki so jo pred časom prejeli v nabiralnike. Namreč v
preteklosti je bila podana pobuda, da zberejo informacije na enem mestu glede ločevanja odpadkov,
delovanja in lokacije zbirnih centrov. Mnenja je bil, da na slikovit in enostaven način podaja potrebne
informacije. Kljub vsemu se glede zbiranja in odvoza smeti postavlja nekaj vprašanj predvsem s strani
prebivalcev glede še neizdanih položnic. Morda predvsem tiste z nižjimi dohodki skrbi način plačila
stroškov (enkraten znesek). Poleg tega ga je v zvezi s stroški režijskega obrata zanimalo kako se le-ta
plačuje, saj nima prihodkov s strani zbiranja in pobiranja smeti, in sicer ali gre za občinsko postavko
oz. ali ima dovolj sredstev. Nazadnje je vprašal, ali je že uspelo ovrednotiti vse stroške zbiranja in
odvoza.
Župan je povedal, da za fizične osebe zamujajo za 2 meseca. Račun se izstavlja za pretekli mesec, in
sicer se ga izdaja za 2 meseca. Zamuda je nastala, ker od prejšnjega izvajalca javne službe niso uspeli
pridobiti nobenih podatkov glede njegovih uporabnikov, čeprav bi jih po njihovem mnenju moral dati.
Zato so iz uradnih evidenc pridobili podatke, ki pa jih je potrebno z uporabniki še do določene mere
uskladiti. Imajo namreč točen seznam fizičnih oseb, pri čemer opažajo tudi napake v centralnem
registru prebivalstva. Namreč potrebno je ugotoviti osebo, ki bo za neko gospodinjstvo plačevala. So
pa tik pred tem, da pošljejo prve položnice. Tako imajo sklenjene ustrezne pogodbe s podizvajalci,
urejeno vso potrebno programsko opremo. Podatki se bodo usklajevali še naslednje pol leta, saj ljudje
nimajo urejenih niti statusov v centralnem registru prebivalstva. Zaradi slednjega ima režijski obrat iz
naslova zbiranja odpadkov relativno malo (prodaja surovin in zaračunavanje izvajalcu javne službe
obdelave in odlaganja, ki je dolžan nekaj stroškov zaračunavanja pokriti njim) oz. skoraj nič prihodkov.
Likvidnost zagotavlja občina, kar je popolnoma zakonito. Gre za nezanemarljive zneske, vendar ni
ogroženo poslovanje občine oz. da bi ustavljajo investicije. V nadaljevanju je povedal, da za
gospodinjstva ne bodo poslali položnic naenkrat za obe obdobji, čeprav bi lahko. Bodo pa prišli v nek
normalen red. Medtem ko bodo za poslovne uporabnike najverjetneje poslali prvi obračun za vse 4
mesece.

3. točka: Odlok o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno
opremo na območju občine Šempeter – Vrtojba – 1. obravnava
Člani občinskega sveta so gradivo prejeli s sklicem seje.
Uvodno obrazložitev je podal Gvido Modrijan – Structura d.o.o. (v gradivu).
Župan je dal besedo Danijelu Dermanu, predsedniku Odbora za okolje in prostor, ki je sprejel
naslednji SKLEP: OOP predlaga Občinskemu svetu sprejem Odloka o komunalnem prispevku v prvi
obravnavi. Sklep je sprejet soglasno.
(Vir: zapisnik 20. seje OOP)
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Župan je dal besedo Aleksandru Čerčetu, članu Odbora za gospodarski razvoj, ki je sprejel sledeči
SKLEP: »Odbor za gospodarski razvoj je obravnaval točko Odlok o podlagah za odmero komunalnega
prispevka za obstoječo komunalno opremo na območju občine Šempeter – Vrtojba – 1. obravnava in
predlaga, da se sprejme.«
(Vir: zapisnik 15. seje OGR)
Župan je odprl razpravo.
Jože Rupar je povedal, da v svetniški skupini pozdravljajo voljo po uskladitvi komunalnega prispevka (v
nadaljevanju KP) z ostalimi občinami, saj se že nekaj let borijo, da bi bila politična volja, vendar je ni
bilo. V leto 2017 so imeli pripravljeno izobraževanje na temo višine KP, kjer je isti izvajalec kot je sedaj
pripravil predlog, pojasnjeval, da je KP kljub vsemu ustrezen, ne previsok naproti ostalim občinam.
Medtem ko se določeni niso strinjali. Po neštetih poskusih imajo končno predlog na mizi. Žal jim je
morda, da v tistem času niso uspeli privabiti novega investitorja oz. kakšnega zadržati. Vprašal je še,
zakaj je prišlo do odločitve, in sicer morda zaradi nove investicijo ali približevanju volilnemu letu.
Župan je povedal, da se je spremenil zakon, ki nalaga občini, da do 31. 3. 2021 sprejme odlok skladen z
zadnjo zakonodajo s področja gradnje objektov. Po njegovem vedenju je Mestna občina Nova Gorica
sprejela tak odlok v mesecu marcu in tako spremenila višino KP. Po njihovih podatkov je bila občina z
njimi primerljiva in z marsikatero drugo občino. Ni trdil, da katera izmed bližnjih občin ni imela nižjega
KP, vsekakor pa ni imela take komunalne infrastrukture kot je v občini. Glede na komunalno
infrastrukturo v občini, je bil KP po njegovi oceni ustrezen. V nadaljevanje je povedal, da bi tudi sam
rad videl, da KP ne bi bilo potrebno nobenemu plačati, ni pa vedel kdo bi plačal komunalni
infrastrukturo. Nekje je potrebno dobiti sredstva in tako je KP, razen nekaterih evropskih sredstev oz.
česa podobnega, edini vir za gradnjo infrastrukture. Lahko so tudi druga sredstva, ki ostanejo. Vir je
tudi najemnina za nekatero infrastrukturo kot sta vodovod in kanalizacijo. Glede na razpoložljiva
sredstva in komunalno opremljenost, so predlagali višino KP. Pri zadnji uskladitvi je bil pripravljen
odlok tak kot naj bi bil po zdajšnjem stanju v občini, pri čemer bi se moral nekoliko zvišati zaradi
velikega vlaganja v komunalno infrastrukturo v zadnjih letih. Po primerjavi z ostalimi občinami so
ugotovili, da so nekatere precej znižale KP glede na zakon, ki je po novem dovoljeval in so se odločili
za spremenjen predlog. Povedal je tudi, da ni slišal, da bi kakšen investitor od njih šel zaradi KP. Upal
je, da vidijo, da jih je prišlo ogromno (Spar, Lesnina, polna Vozila, Intra Lighting…). KP se ne nabere
toliko, da bi z njim pokrili vse izvedene investicije. Razumel je, da je za vsakega investitorja vsak
strošek prevelik. Dejstvo je, da se pričakuje nove investicije, vendar ni točno vedel kdaj bo. Po
njegovem vedenju ni nobeden dal vloge za KP in čaka, da bodo sprejeli nov odlok. Po spremembi
odloka bo potrebno KP obračunavati po nižji stopnji. Po njegovem mnenju to ni najbolj pošteno.
Pojasnil je, da je moral tehtati vidik pravičnosti z omenjenega vidika do vidika, ki ga je prej omenil in
zaradi katerega je dolgo časa poslušal očitke, da imajo ostale občine nižji KP. Poleg tega naj bi bilo
nevarno, da bi se od občine odmikali in ne bi več v njej investirali. V nadaljevanju je poudaril, da KP ni
ključen pri odločitvi investitorja za investicijo na nekem prostoru, prav tako občina. Investitorja
zanima, kako bo njegov posel tekel in da bo imel primerno lokacijo z namenom izkoriščenja prostora
za normalno poslovanje. Seveda je pa toliko bolje, če je potrebno manj plačati. Vse jih zanima, da
dobijo potrebno infrastrukturo, saj mu ne pomaga, da nima ceste, vodovoda, kanalizacije… Rezultat
nižanja KP je navadno višanje vrednosti zemljišča, ker se prodajalec in kupec dogovorita o ceni.
Slednji ve, da bo moral plačati še KP. Zaradi nižjega KP pa prodajalec ve, da mu bo kupec pripravljen
plačati več za zemljišče. Rezultat vseh operacij je, da občina ostane brez denarja, lastniki zemljišč pa
dobijo več. Občina mora nato iskati druge vire za gradnjo infrastrukture. Kupec je pa bolj ali manj na
istem.
Jože Rupar je pojasnil, da nikoli niso govorili o oprostitvi plačevanja v celoti, temveč, da se ga naredi
primerljivega z ostalimi občinami. Vedo namreč kaj se dogaja v Ajdovščini (rastejo hale), v sosednjih
občinah se je začelo graditi industrijske cone. V nadaljevanju je povedal še, da je bil to njihov predlog
že v preteklosti, da ga naredijo privlačnega morda za investitorje, ki so se odločili za investiranje
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drugje. Dodal je še, da ne ve kako ostalim uspe graditi in vzdrževati infrastrukturo, če pa so imeli
toliko let nižji KP. Morda pa bodo s korakom naprej pridobili kakšnega, saj gre za izjemno lokacijo in
tako omogočili rast gospodarstva.
Župan je povedal, da ostalim ne uspe. Namreč take površine na število prebivalcev poslovnih con kot
jih ima občina jih ne bodo našli daleč okoli. Vse je potrebno komunalno opremiti in tu je bilo potrebno
investirati. Nesmiselna se mu je zdela tekma med občinami katere tovarne bo pripeljala. Namreč
občina konkretno nima ničesar, razen posrednih učinkov. Mogoče je kakšen več zaposleni bližji domu.
Občina ima 2 krat več delovnih mest kot ima delovno aktivnega prebivalstva, pri čemer se 2/3 ljudi
vozi izven občine. Vipavska dolina je skupaj z delom Soške doline in z ožjo Goriško in Novo Gorico
enotni gospodarski bazen, kjer se ljudje dnevno vozijo. Ni za pričakovati, da bo gospodarstvo gledalo
kje je občinska meja. V kolikor bi KP na dolgi rok pomenil tako veliko razliko v investicijskih stroških, bi
marsikdo le-to gledal, vendar je zagotovil, da ni to razlog kam bo šel gospodarstvenik. Ni pa trdil, da
investitor v stanovanjski objekt ne gleda. Predvsem gleda, kje dobi cenejše zemljišče, saj so cene
zemljišč veliko pomembnejše od KP. Opravičil se je, če je slučajno rekel oprostitev, saj nikoli ni mislil,
da je kdo mislil, da je potrebno vse oprostiti. Prepričan pa je bil, da je bil KP tudi prej na ravni Občine
Nova Gorica.
Dejan Koglot je glede na navedbo, da je bil KP od 2014 do sedaj popolnoma enak in z upoštevanjem
dviga kvalitete komunalne oskrbe (še posebej z izgradnjo čistilne naprave), dejal, da bi se moral KP
dvigniti, saj bi to moral nekdo plačati. Zanimalo ga je, ali omenjeno drži. Z vsemi investicijami je bilo
mogoče dobro in prav izračunano, da gre za pošteno ceno glede na to kar se dobi. Namreč občina je
zelo dobro komunalno infrastrukturno urejana. Vprašal je, ali so do danes slabo izračunali oz. ali gre
za njihovo željo koliko hočejo.
Gvido Modrijan je povedal, da so bila pravila na ravni države, in sicer leta 2017 z uveljavitvijo ZURP in
leta 2019 predvsem z uredbo, močno spremenjena. Do leta 2019 se je KP razumel kot dajatev za
protidajatev komunalne opreme. Z uveljavitvijo uredbe pa je KP postal nekakšna taksa. Za dajatev
proti dajatev moraš zadaj imeti neko matematiko, ki pokaže koliko nekaj stane. V primeru takse pa
gre za politično voljo kolikšna je taksa. Zakonodaja zdajšnjo takso omejuje navzgor glede na vrednost
infrastrukture, površino občine, ki jo infrastruktura opremlja, zato se dobi znesek na enoto mere.
Medtem ko navzdol ni omejena in ga občinski svet lahko znižuje, kar pa leta 2014 niso mogli storiti. So
pa občine imele različne višine KP, ravno zaradi tega, ker vrednosti komunalne opreme »prilagajale«.
Realna vrednost KP je še najbolj točna v Občini Piran, ko je KP 30.000 € za 1 hišo. Če se danes na novo
gradi infrastrukturo (nova cesta, pločnik, granitne kocke in robnike - obojestransko) za 10 hiš je KP za 1
hišo med 20.000 € in 30.000 €. Vse občine z nižjim KP je zaradi vrednotenja komunalne opreme po
malo nižjih vrednostih, saj omenjeni znesek ne bi bil sprejemljiv. Kot primer je navedel tekmovanje
občin na Štajerskem, in sicer v zaledju Podravja je KP za isto hišo kot v občini 2.000 € do 3.000 €. Na
omenjenem območju občine tekmujejo med seboj katera bo imela cenejši KP, in sicer med 2.000 € in
5.000 €, zato da bodo občani ostali v občini. V primeru občine gredo zneski med 10.000 € in 15.000 €,
medtem ko večje občine med seboj konkurirajo med 10.000 € in 20.000 €. Primorske občine pa imajo
vse nad 20.000 €. Kljub zakonodaji enaki za vse je KP različen za isto hišo glede na lokacijo. V
nadaljevanju je povedal, da je občina leta 2014 ovrednotila komunalno opremo in je znesek prišel tak
kot je bil do sedaj. Prav tako se je tudi letos ovrednotilo infrastrukturo in so zneski prišli malenkost
višji. Je pa občina izkoristila možnost, ki je leta 2014 ni imela, in sicer da je podala predlog nižjega KP,
saj gre za takso in ne več dajatev. Tako se KP približuje okoliškim občinam, kar pa se leta 2014 ni
moglo narediti, razen če bi takrat namenoma vrednost infrastrukture ovrednotili manj. Tako bi bil KP
nižji.
Župan je dejal, da lahko tudi višji, če bi jo ovrednotili višje.
Dejan Koglot je razumel, da je razpon med 0 ali 100.
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Gvido Modrijan je pritrdil, in sicer znotraj.
Dejan Koglot je vprašal, ali ni izračuna kateri je pošten. Sedaj je odvisno od njih odločevalcev.
Gvido Modrijan je povedal, da je občina leta 2014 izbrala 100 %. Lahko bi manj samo, če bi ugotovila, da
so sredstva iz drugih virov in ne iz občinskega proračuna. Medtem ko jih danes nobeden ne bo
vprašal, kje so našli, saj ni potrebno nikomur nič dokazovati.
Dejan Koglot je se je strinjal z nižanjem KP, vendar se mu ni zdelo pošteno do tistega dne. Namreč v
zadnjih letih so dobro dvignili vrednost komunalne infrastrukture.
Župan je glede dviga vrednosti pojasnil, da kar se je dobilo s strani evropskih virov se ne obračuna.
Slednjega pa je bilo zelo veliko. Glede čistilne naprave in prenove kanalizacijskega sistema so sami
vložili cca 15%, ostalo so bila evropska sredstva.
Gvido Modrijan je povedal, da se je za majhno hišo na majhni parceli KP iz 11.800 € znižal na 8.700 €.
Vrednost se ne glede na gostoto izgradnje oz. faktor izrabe bistveno ne spreminja. Dodal je, da bo KP
za cca 20 % nižji ne glede na to, kakšno hišo bodo zgradili. Tudi pri nestanovanjskih, trgovskih in
kmetijskih objektih. Omenil jim je, da lahko z odlokom KP do določene mere za posamezno vrsto
objekta s faktorjem dejavnosti zvišajo ali znižajo.
Župan je povedal, da imajo pred seboj odlok v 1. branju. V kolikor ne bo konkretnih predlogov je imel
namen predlagati sprejem odloka v 1 obravnavi. Sicer pa je zaprosil za konkretne predloge za 2. branje
z namenom, da se do njih opredelijo.
Dejan Koglot je dejal, da bi mogoče za naslednjo sejo pripravili razliko, in sicer če bi malo dvignili ali pa
znižali. Namreč sedaj imajo med 0,5 in 1,5, in sicer so izbrali 0,7 oz. 0,8. V nadaljevanju je pojasnil, da je
v odloku faktor 0,8.
Gvido Modrijan je povedal, da so faktorji takšni kot so bili do sedaj, od leta 2014.
Župan je povedal, da ne predlagajo spremembe, saj gre za neko kontinuiteto, in sicer za neko pravico
skozi daljše časovno obdobje.
Aleksandra Čerčeta je zanimalo, kako je bilo z odmero KP od 2010 do 2014.
Župan je povedal, da po spominu so leta 2014 malenkost znižali KP.
Aleksander Čerče je vprašal, ali se za 2010 ni višalo.
Župan ni znal odgovoriti. V nadaljevanju je povedal, da od kar je on, ni podal predloga za višanje KP,
vendar je v občini zgrajena komunalna infrastruktura. Zato je tudi veliko industrije in stanovanjskih
objektov. Šempeter je eden izmed bolj gosto poseljenih območjih, poleg tega tudi Vrtojba ni redko
poseljena.
Nadaljnje razprave ni bilo, zato je župan dal predlog, da se odlok sprejme v 1 obravnavi. Vprašal je:
«Kdo je ZA, da se prva in druga obravnava predloga odloka združita?«
Glasovanje svetnic in svetnikov:
PRISOTNI 10
ZA
6
PROTI
Predlog je bil sprejet.
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»Občinski svet Občine Šempeter-Vrtojba sprejme Odlok o podlagah za odmero komunalnega prispevka
za obstoječo komunalno opremo na območju občine Šempeter - Vrtojba.«
Glasovanje svetnic in svetnikov:
PRISOTNI 10
ZA
8
PROTI
Sklep je bil sprejet.

4. točka: Poročilo o delu Osnovne šole Ivana Roba Šempeter pri Gorici za leto 2020 –
informacija
Člani občinskega sveta so gradivo prejeli s sklicem seje.
Uvodno obrazložitev je podala Rosana Pahor – ravnateljica Osnovne šole Ivana Roba (v gradivu).
Župan je dal besedo Sari Krošelj, članici Odbora za družbene dejavnosti – šolstvo, predšolsko varstvo,
kultura in šport, ki je povedala, da je Odbor za družbene dejavnosti – šolstvo, predšolsko varstvo,
kultura in šport 5. maja obravnaval Poročilo o delu Osnovne šole Ivana Roba Šempeter pri Gorici za
leto 2020 in občinskemu svetu Občine Šempeter – Vrtojba predlaga, da informacijo sprejme.
Župan je odprl razpravo.
Monika Gorjan Zavadlav je kot predstavnica v svetu zavoda Osnovne šole povedala, da so v šolskem
letu 2019/2020 imeli 6 rednih in 3 korespondenčne seje. Obdobje je zaznamoval predvsem razpis za
prosto delovno mesto ravnatelja in vse kar se je nato v zvezi z njim odvilo. V šolskem letu 2020/2021
so do seje imeli 2 redni, 2 korespondenčni in 1 izredno sejo. Na slednji so se predvsem seznanili z
odstopno izjavo predsednice sveta zavoda in izvolili novo predsednico, ki je postala Barbara Pavlin
(predstavnica občine v svetu zavoda). Potrebno je bilo imenovati tudi nadomestnega člana v svetu
zavoda, saj se je prejšnja predsednica, ki je odstopila s funkcije, odrekla tudi članstvu v svetu zavoda.
V nadaljevanju je povedala, da je zelo zadovoljna, da je bila ravnateljica sprejeta in izbrana. Le-ta je
novo funkcijo nastopila 16.10. Zelo ji je bilo všeč, ker je podala svoje poročilo ob nastopu funkcije.
Vzpostavila je 4 ključna področja (pravno, kadrovsko, finančno in informacijsko) in opisala njihovo
stanje skupaj z ustreznimi predlogi za posamezna področja. V nadaljevanju je povedala, da so na
zadnji seji obravnavali poročilo, ki ga ravnateljica predstavila in sprejeli sklep o odobritvi zunanje
revizije. Pohvalila je ravnateljico, da kljub izzivom, s katerimi se dnevno srečuje, ostaja pozitivna, širi
energijo in voljo tudi med ostale strokovne delavce. Usmerja se v tisto, kar je pomembno za otroke in
zaposlene. Verjela je, da so ji v pomoč dolgoletne izkušnje v vzgoji in izobraževanju ter tudi primarna
izobrazba iz ekonomije, saj je univerzitetna diplomirana ekonomistka. Zaželela ji je veliko uspehov pri
nadaljnjem delu.
Danijel Derman je glede na povedano, kako se je šola spopadala z epidemijo povedal, da je dokaj
solidno šla skozi »nadlogo« in dokaj uspešno prišla do zaključka šolskega leta. Vendar bodo v
prihodnje verjetno imeli še vedno preizkušnje z omenjenega področja, saj se bolezni ne pozna. V
kolikor bodo v prihodnosti še preizkušani, bodo morali pridobljene izkušnje nadgrajevati z namenom
kvalitetnejšega odvijanja šolskega procesa in bi učenci šli skozi učni proces s čim manj stresa in
psihičnimi poškodbami. Obenem pa njihov uspeh ne bi bil zmanjšan.
Rosana Pahor je odgovorila, da bo potrebno veliko vlaganja in razvoja v načine dela. Glede na navedbe
naj se učitelji prilagodijo učencem, ki so digitalno pismeni, se je to na hitro tudi zgodilo na način, ki jim
ni všeč, vendar se je potrebno prilagoditi. Dodala je še, da ni enostavno za otroke, starše in učitelje,
saj gre namreč za zahtevno obdobje.
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Vlasta Mozetič je povedala, da ima šempetrska šola dolgoletno tradicijo, in sicer velja za zelo ugledno.
Dala je veliko dobrih kadrov v njihovo in širše okolje. Vsekakor želijo, da se omenjeno ohrani in
nadgrajujejo. Povedala je, da ceni njeno pozitivno energijo in ji zaželela, da ohrani pozitivno energijo.
Verjela je, da ji bo uspelo ohraniti in dvigniti ugled šole. Zaželela ji je še srečo in vse dobro.
Sara Krošelj je povedala, da je ravnateljica nastopila mandat v času drugega spopadanja z epidemijo in
učenjem na daljavo. Pohvalila je organiziranost Osnovne šole Ivana Roba v okviru učenja na daljavo.
Slednje je prineslo pozitivne in negativne plati. Mnenja je bila, da so tudi za naprej uspešno zastavili.
Namreč tudi sama je želela, da ohranijo razvojno naravnanost in ugled. Zaenkrat pa je pohvalila.
Župan je v zvezi s presežkom, primanjkljajem, izgubo in dobičkom pojasnil, da se že nekaj let soočajo s
šolo. Pred časom, ko so začeli nastajati primanjkljaji, so ugotovili, da je imela šola presežek iz preteklih
let v višini približno 160.000 €. Da je imela tisto leto na 31.12. na računu 182.000 € denarja in da je imela
manj obveznosti kot terjatev. V bistvu ne bi smela imeti nobenih težav. Skozi približno zadnja 4 leta s
šolo niso uspeli najti skupen jezik, kako spraviti omenjeno v normalne okvire. Namreč zakoni so strogi.
Šola je javni zavod in le-ti so neprofitne ustanove po Zakonu o zavodih. Poslovati morajo s pozitivno
ničlo. Jasno pa je, da ne morejo vsako leto zaključiti točno z nič. Omenjeno mora reševati ustanovitelj,
občina, razen če se ugotovi, da so kakšni drugi vir. Namen imajo reševati naprej. Verjel je, da bodo
rešili na način, da bodo stvari urejene po predpisih. V nadaljevanju je dodal, da revizije niso nič
posebnega, saj tudi zakon predpisuje redne letne revizije za tako velike zavode. V vsakem primeru
bodo poskrbeli za stabilno in urejeno financiranje. Absolutno niso nikoli poskušali šolo spraviti v
likvidnostne težave. Vedno so gledali, da s slednjim ni bilo težav. Dopustil pa je možnost, da je bilo v
zadnjem letu marsikaj, za kar niso vedeli kaj se dogaja. V nadaljevanju je povedal, da občina namerava
skrbeti za šolo. Tudi uveljavljeni standardi in nadstandard, ki ga znatno financira občina, nimajo
namena nižati. Kljub kakšnemu letu z nižjimi prihodki, niso v zadnjih letih šoli nikoli zapovedovali
kakšnega »ekstrega« varčevanja. Seveda pa bodo zahtevali finančno poslovanje po predpisih,
normalna poročila in letne finančne načrte. Dodal je še, da ravnateljici želijo vse dobro in so
pripravljeni na vse sodelovanje.
Rosana Pahor se je strinjala, da je šola javni zavod in pozitivno poslovanje je pričakovano in realno.
Strinjala se je, da je potrebno pogledati in od revizije pričakuje, da bodo s skupnimi močmi zadevo
rešili.
Nadaljnje razprave ni bilo, zato je župan predlagal in dal na glasovanje predlog sklepa:
»Občinski svet Občine Šempeter-Vrtojba sprejme informacijo o Letnem poročilu Osnovne šole Ivana
Roba Šempeter pri Gorici za leto 2020.«
Glasovanje svetnic in svetnikov:
PRISOTNI
10
ZA
10
PROTI
Sklep je bil sprejet.

5. točka: Poročilo o delu Glasbene šole Nova Gorica za leto 2020 - informacija
Člani občinskega sveta so gradivo prejeli s sklicem seje.
Uvodno obrazložitev je podal Sandi Vrabec – ravnatelj Glasbene šole Nova Gorica (v gradivu).
Župan je dal besedo Sari Krošelj, članici Odbora za družbene dejavnosti – šolstvo, predšolsko varstvo,
kultura in šport, ki je sprejel naslednji SKLEP: Poročilo o delu Glasbene šole Nova Gorica za leto 2020
je obravnaval Odbor za družbene dejavnosti – šolstvo, predšolsko varstvo, kultura in šport in
občinskemu svetu predlaga, da informacijo sprejme.
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Župan je odprl razpravo.
Sara Krošelj je glede na navedbo, da je leto zaznamovala epidemija koronavirusa povedala, da jih
veseli, da jim korona ni vzela zagona za vzgojo in izobraževanje mladih glasbenikov in upajo, da bodo
kmalu imeli priložnost predstaviti njihovo znanje.
Nadaljnje razprave ni bilo, zato je župan predlagal in dal na glasovanje predlog sklepa:
»Občinski svet Občine Šempeter-Vrtojba sprejme informacijo o letnem poročilu za leto 2020 Glasbene
šole Nova Gorica.«
Glasovanje svetnic in svetnikov:
PRISOTNI 10
ZA
10
PROTI
Sklep je bil sprejet.

6. točka: Obravnava in potrditev liste kandidatov za sestavo Razvojnega sveta Severne
Primorske (Goriške) razvojne regije 2021-2027
Člani občinskega sveta so gradivo prejeli s sklicem seje.
Uvodno obrazložitev je podal mag. Peter Ptičak – tajnik občine (v gradivu).
Župan je prebral 49. člen Poslovnika Občinskega sveta Občine Šempeter – Vrtojba Ur. l. RS, št. 5/2018.
Župan je predlagal v komisijo za tajno glasovanje svetnico Gorjan Zavadlav in svetnika Ruparja.
Vprašal je, kdo je ZA. Dejal je, da je soglasno in da je komisija imenovana. Dodal je še:« Ura
glasovanja je zdaj, in sicer 18.20.«

SEJA SE JE PREKINILA OB 18.20 IN SE NADALJEVALA OB 18.30.
Župan je prebral zapisnik tajnega glasovanja na 24. redni seji občinskega sveta Občine ŠempeterVrtojba, 6. 5. 2021. (Priloga 1).

7. točka: Zaključni račun proračuna Občine Šempeter-Vrtojba za leto 2020
Člani občinskega sveta so gradivo prejeli s sklicem seje.
Uvodno obrazložitev sta podala Katja Nardin - računovodja (v gradivu).
Župan je dal besedo Danijelu Dermanu, predsedniku Odbora za okolje in prostor, ki je sprejel
naslednji SKLEP: OOP je obravnaval zaključni račun Občine za leto 2020 in predlaga OS v sprejem.
Sklep je soglasno sprejet.
(Vir: zapisnik 20. seje OOP)
Župan je dal besedo Aleksandru Čerčetu, članu Odbora za gospodarski razvoj, ki je sprejel sledeči
SKLEP: Odbor za gospodarski razvoj je obravnaval točko Zaključni račun proračuna Občine ŠempeterVrtojba za leto 2020in v večini predlaga, da se sprejme. ZA je glasovalo 5 članov, VZDRŽAN 1 član.
Sklep je bil sprejet«.
(Vir: zapisnik 15. seje OGR)
Župan je odprl razpravo.

Gradivo za 25. redno sejo občinskega sveta OŠ-V, ki bo 20. 5. 2021

Stran 14 od 36

Sara Krošelj je povedala, da zaključni račun izkazuje, da občina lepo pelje že dobro vpeljane programe
in tako občanom zagotavlja visok standard bivanja, kljub temu pa je procent realiziranih investicijskih
odhodkov nizek, zato se bodo opredelili proti.
Župan je dejal, da je procent realiziranih investicijskih odhodkov visok in dodal, da 100 % nikoli ne more
biti. Namreč tudi 66 % je visoko, saj je odvisno od njihove načrtovanosti. Dejstvo je, da na koncu leta
ostajajo s približno toliko denarja na računu kot imajo sklenjenih pogodb, pretežno za gradnjo in
investicije. Skrbijo tudi, da občina ne zapade v likvidnostne težave. Pričakoval je sicer, da bodo zaradi
epidemije imeli večje težave z realizacijo, vendar jih niti ni bilo. Se pa na žalost zamikajo določene
stvari in tudi zaradi tega določeni odhodki ne morejo biti tako hitro realizirani. Namreč, tudi prihodki
se zmanjšujejo, in sicer so se v letu 2020 zmanjšali, medtem ko vse drugo teče normalno.
Razprave ni bilo, zato je župan predlagal in dal na glasovanje predlog sklepa:
»Občinski svet Občine Šempeter-Vrtojba sprejme Odlok o zaključnem računu Občine Šempeter-Vrtojba
za leto 2020, vključno s pripadajočimi prilogami. »
Glasovanje svetnic in svetnikov:
PRISOTNI 10
ZA
5
PROTI
4
Sklep je bil sprejet.
8. točka: Poročilo o realizaciji načrta ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Šempeter Vrtojba za leto 2020
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: Odbor za gospodarski razvoj je obravnaval točko Poročilo o realizaciji načrta
ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Šempeter -Vrtojba za leto 2020 in v večini predlaga, da se
sprejme. ZA je glasovalo 5 članov, VZDRŽAN 1 član Sklep je bil sprejet.
(Vir: zapisnik 20. seje OOP)
Župan je dal besedo Aleksandru Čerčetu, članu Odbora za gospodarski razvoj, ki je sprejel sledeči
SKLEP: Odbor za gospodarski razvoj je obravnaval točko Poročilo o realizaciji načrta ravnanja s
stvarnim premoženjem Občine Šempeter -Vrtojba za leto 2020 in v večini predlaga, da se sprejme. ZA
je glasovalo 5 članov, VZDRŽAN 1 član. Sklep je bil sprejet.
(Vir: zapisnik 15. seje OGR)
Župan je odprl razpravo.
Vlasta Mozetič je dejala, da občina ni realizirala nakupa za potrebe neprofitnih stanovanj in hiše na
Gričih. Za slednjo je znano, da se zadeve zapletajo in dolgo vlečejo. Dodala je še, da upajo, da se bo
omenjeno spremenilo, vendar bodo iz omenjenih razlogov glasovali proti.
Dejan Koglot je glede na neuspeh v realizaciji nakupa omenjenega stanovanja, tako kot na odboru,
predlagal nakup neprofitnega stanovanja v domu upokojencev. Mogoče bodo morali s kolegi dvigniti
roko z namenom, da se bo dalo nekaj več ali manj denarja. Upal je, da ni potrebno povedanega
zapisati, v nasprotnem primeru je bil mnenja, da je prav, da je zaveden predviden nakup, saj je bil
mnenja, da bo kmalu postalo vroče.
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Župan je odgovoril, da je trg nepremični v občini je tak, da so cene visoke. Stanovanje, ki bi se jim
zdelo za primerno ceno niso uspeli dobiti, kljub stalnemu iskanju. Povpraševali so tudi pri raznih
agencijah. Mnenja je bil, da je predlog svetnika Koglota zelo dober, sicer ne vedo kakšna bo cena.
Vsekakor jim bo posredovano v sprejem. Glede časovne razpolage je dejal, da bo verjetno prej v
Vrtojbi, ki bi lahko bila varovana stanovanja. V primeru, da bo vse prav, bo za nakup veliko novih
stanovanj na razpolago na Ladi, sicer verjetno ne še v naslednjih 2 letih. Vsekakor bodo možnosti za
nakup stanovanj zelo velike. Takrat jih bodo seznanili s cenami in ponudbami. Nato pa se bodo
odločili, kakšno stanovanje bodo približno kupili. V zvezi z stavbo na Gričih pa je povedal, da zadeva ni
v njihovi moči, saj gre za nedokončane zapuščinske zadeve. Ni pa vedel, ali so vse osebe razglašene za
umrle. Po zadnjih podatkih so osebe živele v tujini, v Južni Ameriki. Od nekaterih so z velikimi
težavami uspeli odkupiti. Postopke poskušajo spodbuditi, vendar ne morejo opravljati dela namesto
sodišča. Dodal je še, da gre za relativno majhne zneske in bi bili zelo veseli, če bi jih realizirali.
Nadaljnje razprave ni bilo, zato je župan predlagal in dal na glasovanje predlog sklepa:
»Občinski svet Občine Šempeter - Vrtojba sprejme poročilo o realizaciji načrta ravnanja s stvarnim
premoženjem Občine Šempeter - Vrtojba za leto 2020.«
Glasovanje svetnic in svetnikov:
PRISOTNI 10
ZA
5
PROTI
4
Sklep je bil sprejet.

9. točka: Spremembe in dopolnitve načrta ravnanja s stvarnim premoženjem Občine
Šempeter – Vrtojba za leto 2021
Člani občinskega sveta so gradivo prejeli s sklicem seje.
Uvodno obrazložitev je podal župan 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 to točko in predlaga OS v sprejem. Sklep je soglasno sprejet.
(Vir: zapisnik 20. seje OOP)
Župan je dal besedo Aleksandru Čerčetu, članu Odbora za gospodarski razvoj, ki je sprejel sledeči
SKLEP: Odbor za gospodarski razvoj je obravnaval točko Spremembe in dopolnitve načrta ravnanja s
stvarnim premoženjem Občine Šempeter – Vrtojba za leto 2021 in v večini predlaga, da se sprejme. ZA
je glasovalo 5 članov, VZDRŽAN 1 član. Sklep je bil sprejet.
(Vir: zapisnik 15. seje OGR)
Razprave ni bilo, zato je župan predlagal in dal na glasovanje predlog sklepa:
»1. Občinski svet sprejme spremembe in dopolnitve načrta 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. Sklep začne veljati naslednji dan po objavi na spletni strani Občine Šempeter - Vrtojba.«
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Glasovanje svetnic in svetnikov:
PRISOTNI 10
ZA
10
PROTI
Sklep je bil sprejet.

10. 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 Milan Turk - župan (v gradivu).
Župan je dal besedo Danijelu Dermanu, predsedniku Odbora za okolje in prostor, ki je sprejel sledeči
SKLEP: OOP je obravnaval spremembo Tehničnega pravilnika in ga predlaga v seznanitev OS. Sklep je
soglasno sprejet.
(Vir: zapisnik 20. 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 številka 007-16/2020-2, ki ga je sprejel župan 31. 3.
2021.«
Glasovanje svetnic in svetnikov:
PRISOTNI 10
ZA
7
PROTI
Sklep je bil sprejet.

11. Sklep o določitvi cene obvezne gospodarske javne službe zagotavljanja 24 – urne
dežurne službe v okviru pogrebne dejavnosti v Občini Šempeter – Vrtojba
Člani občinskega sveta so gradivo prejeli s sklicem seje.
Uvodno obrazložitev je podala Peter Ptičak - tajnik občine (v gradivu).
Župan je dal besedo Aleksandru Čerčetu, članu Odbora za gospodarski razvoj, ki je sprejel sledeči
SKLEP: Odbor za gospodarski razvoj je obravnaval točko Sklep o določitvi cene obvezne gospodarske
javne službe zagotavljanja 24 – urne dežurne službe v okviru pogrebne dejavnosti v Občini Šempeter
– Vrtojba in predlaga, da se sprejme.
(Vir: zapisnik 15. seje OGR)
Razprave ni bilo, zato je župan predlagal in dal na glasovanje predloga sklepa:
»Občinski svet Občine Šempeter-Vrtojba potrjuje ceno storitve obvezne občinske gospodarske javne
službe zagotavljanja 24-urne dežurne pogrebne službe v Občini Šempeter-Vrtojba za leto 2021 iz
elaborata gospodarske družbe Komunala Nova Gorica d.d., ki znaša 91,34 EUR brez DDV/pokojnika.
Izvajalec navedene gospodarske javne službe na območju občine Komunala Nova Gorica d. d. na osnovi
tega sklepa oblikuje cenik s potrjeno ceno in ga javno objavi na svoji spletni strani.
Ta sklep začne veljati in se uporabljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.«
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Glasovanje svetnic in svetnikov:
PRISOTNI 10
ZA
9
PROTI
Sklep je bil sprejet.

12. točka: Izdaja soglasij za redno delovno uspešnost v javnih zavodih
Člani občinskega sveta so gradivo prejeli s sklicem seje.
Uvodno obrazložitev je podala Ksenija Ušaj - višja svetovalka za družbene dejavnosti (v gradivu).
Razprave ni bilo, zato je župan predlagal in dal na glasovanje predloge sklepov:
»1. Občina Šempeter-Vrtojba podaja Svetu zavoda Osnovne šole Ivana Roba Šempeter pri Gorici
soglasje za izplačilo dela plače za delovno uspešnost ravnateljice za leto 2020.
2. Ta sklep začne veljati takoj.«
Glasovanje svetnic in svetnikov:
PRISOTNI 10
ZA
10
PROTI
Sklep je bil sprejet.
»1. Občina Šempeter-Vrtojba podaja Svetu zavoda Osnovne šole Kozara Nova Gorica soglasje za
izplačilo dela plače za delovno uspešnost ravnatelja za leto 2020.
2. Ta sklep začne veljati takoj.«
Glasovanje svetnic in svetnikov:
PRISOTNI 10
ZA
10
PROTI
Sklep je bil sprejet.
»1. Občina Šempeter-Vrtojba podaja Svetu zavoda Glasbene šole Nova Gorica soglasje za izplačilo dela
plače za delovno uspešnost ravnatelja za leto 2020.
2. Ta sklep začne veljati takoj.«
Glasovanje svetnic in svetnikov:
PRISOTNI 10
ZA
10
PROTI
Sklep je bil sprejet.
»1.Občina Šempeter-Vrtojba podaja Svetu zavoda Glasbene šole Nova Gorica soglasje za izplačilo dela
plače za delovno uspešnost ravnatelja za leto 2020.
2.Ta sklep začne veljati takoj.«
Glasovanje svetnic in svetnikov:
PRISOTNI 10
ZA
10
PROTI
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Sklep je bil sprejet.
»1. Občina Šempeter-Vrtojba podaja Svetu zavoda Goriške knjižnice Franceta Bevka Nova Gorica
soglasje za izplačilo dela plače za delovno uspešnost direktorice za leto 2020.
2. Ta sklep začne veljati takoj.«
Glasovanje svetnic in svetnikov:
PRISOTNI 10
ZA
10
PROTI
Sklep je bil sprejet.
»1. Občina Šempeter-Vrtojba podaja Svetu Javnega zavoda za gasilsko in reševalno dejavnost Gasilska
Enota Nova Gorica soglasje za izplačilo dela plače za delovno uspešnost direktorja za leto 2020.
2. Ta sklep začne veljati takoj.«
Glasovanje svetnic in svetnikov:
PRISOTNI 10
ZA
10
PROTI
Sklep je bil sprejet.
Župan ob 19. uri zaključil sejo občinskega sveta.
Zapisala: Petra Dominko Baša
Številka:
Šempeter pri Gorici,
mag. Milan Turk
župan

Gradivo za 25. redno sejo občinskega sveta OŠ-V, ki bo 20. 5. 2021

Stran 19 od 36

Priloga 1

Gradivo za 25. redno sejo občinskega sveta OŠ-V, ki bo 20. 5. 2021

Stran 20 od 36

Gradivo za 25. redno sejo občinskega sveta OŠ-V, ki bo 20. 5. 2021

Stran 21 od 36

Gradivo za 25. redno sejo občinskega sveta OŠ-V, ki bo 20. 5. 2021

Stran 22 od 36

Sprejeti akti:
Zapisnik 23. redne seje dne, 18. 3. 2021 št.: 0320-3/2021-5

Gradivo za 25. redno sejo občinskega sveta OŠ-V, ki bo 20. 5. 2021

Stran 23 od 36

Gradivo za 25. redno sejo občinskega sveta OŠ-V, ki bo 20. 5. 2021

Stran 24 od 36

Gradivo za 25. redno sejo občinskega sveta OŠ-V, ki bo 20. 5. 2021

Stran 25 od 36

Gradivo za 25. redno sejo občinskega sveta OŠ-V, ki bo 20. 5. 2021

Stran 26 od 36

Gradivo za 25. redno sejo občinskega sveta OŠ-V, ki bo 20. 5. 2021

Stran 27 od 36

Gradivo za 25. redno sejo občinskega sveta OŠ-V, ki bo 20. 5. 2021

Stran 28 od 36

Gradivo za 25. redno sejo občinskega sveta OŠ-V, ki bo 20. 5. 2021

Stran 29 od 36

Gradivo za 25. redno sejo občinskega sveta OŠ-V, ki bo 20. 5. 2021

Stran 30 od 36

Gradivo za 25. redno sejo občinskega sveta OŠ-V, ki bo 20. 5. 2021

Stran 31 od 36

Gradivo za 25. redno sejo občinskega sveta OŠ-V, ki bo 20. 5. 2021

Stran 32 od 36

Gradivo za 25. redno sejo občinskega sveta OŠ-V, ki bo 20. 5. 2021

Stran 33 od 36

Gradivo za 25. redno sejo občinskega sveta OŠ-V, ki bo 20. 5. 2021

Stran 34 od 36

Gradivo za 25. redno sejo občinskega sveta OŠ-V, ki bo 20. 5. 2021

Stran 35 od 36

Gradivo za 25. redno sejo občinskega sveta OŠ-V, ki bo 20. 5. 2021

Stran 36 od 36

