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Z A P I S N I K 
23. redne seje Občinskega sveta Občine Šempeter-Vrtojba, ki je bila v četrtek,  
18. 3. 2021 ob 16.30 v veliki dvorani v 1. nadstropju  Občine Šempeter-Vrtojba 

 
Posnetek 23. 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-2018-2022/2021/23-redna-seja-
obcinskega-sveta-18-3-2021/ .  
 
Seja se je pričela ob 16:30 uri. Vodil jo je župan Občine Šempeter-Vrtojba, mag. Milan Turk, ki je 
ugotovil, da je občinski svet sklepčen. Prisotnih je bilo 15 članov občinskega sveta. 
 
PRISOTNI1 ČLANI OS: Sebastjan Arčon, 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, Stanislav Rijavec, Jože Rupar. 
 
OPRAVIČENI ČLANI OS: Tina Gorkič. 
 
DRUGI PRISOTNI: Občinska uprava: mag. Peter Ptičak – tajnik občine, Bogdan Nemec - višji svetovalec 
za investicije, Boštjan Mavrič – strokovni sodelavec za investicije, Regina Dragoljević - Strokovna 
sodelavka VII/2-II, Valentina Bratuš – dokumentalistka, Mojca Plešnar, predsednica Nadzornega 
odbora Občine Šempeter-Vrtojba, Vojko Bernard – ALPE ADRIA GREEN, Toni Mlakar - ALPE ADRIA 
GREEN, Samo Šuligoj – civilna iniciativa, Miloš Nemec – civilna iniciativa 
 
Župan je odprl razpravo na predlagani dnevni red.  
 
Razprave ni bilo, zato je župan predlagal in dal na glasovanje predlagani dnevni red 23. redne seje. 
 
Dnevni red:  

1. Predlog zapisnika 22. seje občinskega sveta, ki je bila 25. 2. 2021 
2. Pobude in vprašanja svetnic in svetnikov  
3. Umik asfaltne baze iz opuščene gramoznice v Vrtojbi 
4. Sklep o določitvi novih cen storitev gospodarskih javnih služb oskrbe s pitno vodo in odvajanja 

in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode  
5. 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  

6. Poročilo o delu Nadzornega odbora Občine Šempeter-Vrtojba za let0 2020 – informacija 
7. Poročilo o izvedenih investicijah v letu 2020 – informacija 
8. Ukinitev javnega dobra  
9. Informacija o prejeti ponudbi za nakup nepremičnine  
10. Spremembo in dopolnitve načrta ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Šempeter - 

Vrtojba za leto 2021 
11. Poslovno poročilo Javnega Zavoda KŠTM Šempeter-Vrtojba  za leto 2020 in Program zavoda 

in finančni načrt za leto 2021 
12. Soglasje k odpisu osnovnih sredstev iz leta 2019 Javnega Zavoda KŠTM Šempeter-Vrtojba   

 
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-2018-2022/2021/23-redna-seja-obcinskega-sveta-18-3-2021/
http://www.sempeter-vrtojba.si/o-obcini/OS/seje/dnevni-red-in-gradivo-2018-2022/2021/23-redna-seja-obcinskega-sveta-18-3-2021/
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13. Imenovanje dveh predstavnikov Občine Šempeter-Vrtojba v svet zavoda KŠTM 
14. Imenovanje predstavnika Občine Šempeter-Vrtojba v svet zavoda Glasbena šola Nova Gorica 
15. (dodatna točka): Mnenje lokalne skupnosti o opravljanju igralniške dejavnosti 
16. (dodatna točka): Soglasje za opravljanje igralniške dejavnosti  

 
Glasovanje svetnic in svetnikov: 

PRISOTNI 15 

ZA 14 

PROTI - 

Dnevni red je bil sprejet. 
    

1. točka: Predlog zapisnika 22. seje občinskega sveta, ki je bila 25. 2. 2021 

 
Člani občinskega sveta so gradivo prejeli s sklicem seje. 
 
Župan je odprl razpravo na predlog zapisnika 22. redne seje, ki je ni bilo. Zato je predlagal in dal na 
glasovanje:  
»Sprejme se zapisnik 22. redne seje občinskega sveta, ki je bila 25. 2. 2021.« 
 
Glasovanje svetnic in svetnikov: 

PRISOTNI 15 

ZA 15 

PROTI 0 

Zapisniki 22. redne seje je bil sprejet. 

 

2. točka: Pobude in vprašanja svetnic in svetnikov 

 
Sara Krošelj je glede na izpostavljeno problematiko prebivalcev Podmarka v zvezi z nerednim 
čiščenjem občinskih cest in parkirišč pred bloki zaradi odpadnega listja, vprašala po frekvenci 
vzdrževanja. Dodala je še, da jih je zmotila tudi odstranitev betonskega smetnjaka, ker naj bi ga 
preveč smetili. 
 
Župan je v zvezi z čiščenjem ulic in javnih površin povedal, da bodo naknadno odgovorili. V zvezi s 
smetnjakom pa je odgovoril, da je šlo za manjši koš za smeti na javni površini blizu vhoda v enega od 
večstanovanjskih objektov, ki se je redno praznil. Odstranjen pa je bil, ker so nekateri prebivalci svoje 
odpadke puščali v smetnjaku in jih niso nesli do ekološkega otoka. 
 
Dejan Koglot je vprašal, kako daleč se je z zadrževalnikom glede na to, da gre kolesarska proti koncu. 
 
Župan je odgovoril, da so se uskladili glede rešitev in naročili projektiranje. Po prejemu dokumentacije 
(potrebno počakati verjetno še nekaj tednov) se bodo tudi glede na vrednost investicije odločili o 
načinu izpeljave postopka javnega naročila za izbor izvajalca. Obstaja pa možnost, da bo potrebno 
kolesarsko končati in jo ponovno odpreti. 
 
Dejan Koglot je povedal, da so prejeli pobudo Borisa Nemca. Zanimalo ga je, ali jo občinska uprava 
obravnava in ali jih bo obvestila, da se bodo o njej pogovarjali. Prejeli so pa tudi pobudo iz Mlina, ki je 
po njegovem mnenju malo smiselna. Za obe pobudi je predlagal, da bi ju obravnavali vsaj na seji 
odbora za okolje in prostor z namenom, da bi preverili možnosti. 
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Župan je v zvezi s pobudo, ki je bila podana v javni razgrnitvi spremembe občinskega prostorskega 
načrta, povedal, da se bo obravnavala kot vse ostale. O njih se bo opredelil tudi občinski svet. So pa 
omenjeno pobudo prejeli, ker je bila naslovljena na občinski svet. V zvezi s pobudo iz Mlina je povedal, 
da je zanimiva in mogoče je uresničljiva, vendar jo je potrebno na upravi pregledati. V kolikor jo želi 
kateri od odborov obravnavati je to stvar predsednika odbora, da jo uvrsti na dnevni red. Gre za 
pobudo, ki ne predstavlja veliko stroškov, vendar se je potrebno do nje opredeliti. 
 
Stanislav Rijavec je dejal, da bi želel videti seznam tožb zadnjih 5-ih let za občino, bodisi kot toženi ali 
kot tožena stranka, da vidijo kakšni zneski so zadaj in kaj se lahko zgodi. Namreč svetniki o nekaterih 
zadevah odločajo, medtem ko tožb ne vlagajo. 
 
Župan je odgovoril, da bodo pripravili seznam pravd. Dodal je še, da ne vlagajo tožb, da bi morala 
občina kaj plačati, temveč obratno. Za tiste, ki so jih vložili do občine, zaenkrat občina ni še nič plačala. 
 
Podžupan je vprašal, ali so napredovali v zvezi z javnim avtobusnim potniškim prometom. 
 
Župan je odgovoril, da ne, ker ga občina sama ne more oz. ni smiselno, da ga ureja. Bilo je podano tudi 
pooblastilo Mestni občini Nova Gorica za izpeljavo postopka javnega razpisa za oddajo koncesije. 
Dodal je še, da mu je bilo nekaj časa nazaj rečeno, da razpis ni več aktualen in da razmišljajo kako bi 
drugače uredili. 
 
Podžupan je glede na situacijo ponovno predlagal, da izstopijo od razpisa in sami uvedejo avtobusno 
linijo z majhnim avtobusom Šempeter – Vrtojba. Mogoče se poveže še Rožno Dolino, Podmark in 
Bazaro. Namreč trenutna situacija se mu zdi izguba časa in denarja. 
 
Župan je povedal, da je velika večina potnikov na relaciji Šempeter – Nova Gorica. V kolikor uvedejo 
omenjeno povezavo, se bo še vedno potrebno ukvarjati s sosednjo občino, saj po številu prevoženih 
kilometrov in potnikov, ki uporabljajo omenjeno povezavo, je razmerje med uporabniki oz. 
kilometrino 2/3 Mestna Občina Nova Gorica, 1/3 Občina Šempeter – Vrtojba. Lahko pa preverijo, ali je 
izvedljivo. So pa po njegovem mnenju stroški relativno veliki. Predlagal je, da se še malo počaka. Želel 
pa bi si, da bi se uredil potniški promet tudi z Gorico v Italiji, vendar obstajajo finančne in pravne 
težave. Kot primer je navedel kabotažo, ki je po njegovem mnenju rešljiva, vendar mora biti volja vseh 
udeležencev in nato na določen način le-to potrdi tudi država. 
 
Stanislav Rijavec se je strinjal z županom. Namreč po njegovem mnenju so kot občina premajhni, da bi 
se zapirali in z vsako zadevo bili samozadostni. Kot primer je navedel smeti. Mnenja je bil, da se je 
potrebno odpirati navzven in povezovati z ostalimi občinami. Kot primer je navedel transport. 
 
Župan je povedal, da se povezujejo z vsemi kar se splača in je možno. Občina pa se mora glede 
naloženih nalog sama organizirati. Kjer se najdejo skupni interesi, se najdejo skupne rešitve in teh ima 
občina veliko. 
 

3. točka: Umik asfaltne baze iz opuščene gramoznice v Vrtojbi 

 
Člani občinskega sveta so gradivo prejeli s sklicem seje. 
 
Uvodno obrazložitev je podal župan mag. Milan Turk in Miloš Nemec (v gradivu). 
 
Župan je glede novinarskega posnetka povedal, da je več časa razlagal stvari, sicer pa nima pomisleka, 
da so nalašč izrezali. Mogoče je bilo slabo razumljeno. Namreč postavljeno je bilo vprašanje zakaj tam 
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zadeva obratuje in kakšni so prostorski načrti. Odgovoril jim je, da po veljavnih prostorskih načrtih ni 
možno postavljati takih objektov na tisti lokaciji, razen tistega kar že obstaja in lahko obratuje. 
Namreč po navedbah inšpekcije in vseh ostalih ima veljavno uporabno dovoljenje. Mnenja je bil, da 
lokacija za obratovanje ni primerna in naj se premaknejo ven. V nadaljevanju je povedal, da so na sejo 
povabili tudi predstavnike Kolektorja CPG d. d., vendar se je direktor opravičil, medtem ko se je 
udeležil odbora za okolje in prostor. 
 
Župan je predal besedo Toniju Mlakarju, predstavniku Društva Alpe Adria Green (v nadaljevanju AAG). 
 
Toni Mlakar je povedal, da ni zakonske podlage tako urejene za delovanje omenjene asfaltne baze, 
kot trdijo na Kolektorju. Poleg tega ne izpolnjuje vseh okoljskih predpisov (predhodnih postopkih, 
okoljevarstvenih soglasij, dovoljenjih, itd.). V 2 letih so naredili civilni monitoring, in sicer zakonodajno 
analizo po katerih naj bi asfaltna baza delovala ter osnovni monitoring okolja. Pripravljajo pa se za bolj 
natančno analizo različnih elementov iz okolja, da se dejansko vidi dolgoročni vpliv delovanja asfaltne 
baze na okolico. Glede vpliva na zdravje ljudi še ni mogel povedati, temveč bodo kasneje sklepali 
glede na analizo. Upal je, da bodo svetnice in svetniki, tako kot župan v neformalnem pogovoru, 
prepoznali vrednost truda lokalne civilne iniciative. Dodal je še, da so bili pred 2 letoma povabljeni 
poleg in da imajo po Sloveniji preko 20 podobnih zadev vsako leto. Slednje je posledica neprimernega 
prostorskega načrtovanja, in sicer ne s strani občine. Na mestu so se mu zdele dejavnosti po trenutno 
veljavnem OPN-ju v Občini Šempeter  - Vrtojba. Mnenja pa je bil, da bo morala občina na omenjenem 
področju narediti več, da bo voljo tudi uveljavila. Pojasnil je še, da ne nasprotujejo apriori kakšnim 
gospodarskim družbam oz. podobnim subjektom, ki delujejo na podobnem področju, razumejo 
potrebe kapitala oz. sistem delovanja, da gre za neko simbiozo med prebivalci in opravljanjem 
dejavnosti, saj na koncu ljudje živijo od gospodarstva in obratno. Potrebno pa se je zavedati, da je 
zdravja vedno bolj pomembna vrlina, na podlagi katere se lahko razvija tako gospodarstvo kot tudi 
lokalna skupnost. Pozval jih je k dobremu premisleku in prepoznavi truda ljudi, predvsem na področju 
Vrtojbe, da jih podprejo in da županu podelijo mandat z namenom, da najde rešitev. Medtem ko je za 
pravne zadeve še čas. Na koncu je še negiral besede direktorja Kolektorja, da so vse zakonske 
podlage na njihovi strani. Namreč potrebovali bi okoljevarstveno soglasje za napravo, ki proizvaja 
preveliko količino asfalta na uro, kar je bistven element za potrebo po okoljevarstvenem soglasju. 
 
Župan je dal besedo Sebastjanu Arčonu, predsedniku Odbora za gospodarski razvoj, ki je sprejel 
sledeči SKLEP: »Odbor za gospodarski razvoj je obravnaval točko Umik asfaltne baze iz opuščene 
gramoznice v Vrtojbi (3. točka 23. seje OS) in v večini predlaga, da se sprejme predlagane sklepe 
Župana. «                                                                                                                      (Vir: zapisnik 14. seje OGR)  
 

Župan je dal besedo Danijelu Dermanu, predsedniku Odbora za okolje in prostor, ki je sprejel 
naslednji SKLEP: OOP je obravnaval zahtevo CI Vrtojba za umik Asfaltne baze in predlaga Občinskemu 
svetu sprejem sklepa, kot je zapisan v gradivu za OS z naslovom »Umik asfaltne baze iz opuščene 
gramoznice v Vrtojbi«. Sklep je soglasno sprejet.                                            (Vir: zapisnik 19. seje OOP)  

 
Župan je povedal, da je leta 2014 sprejeti občinski prostorski načrt (kasneje 2 spremembi plana, ki pa se 
nista nanašali na namensko rabo) že vseboval, tako kot sprejeti prostorski načrt pred letom 2010, 
podobno dejavnost kot je trenutno predvidena v opuščeni gramoznici. Pred sprejetjem načrta leta 
2010 je bil za družbo, ki je bila verjetno Cestno podjetje Gorica dosežen konsenz, da se bo poiskala 
rešitev in se bodo iz lokacije umaknili. Namreč niti oni ne zatrjujejo, da je lokacija primerna in bi želeli 
oditi. Na očitke, da je občina premalo storila, je odgovoril, da je bil sklep ARS-a (v gradivu) pridobljen 
tudi na njegovo prigovarjanje in moledovanje, vendar do nadaljnje izvedbe ni prišlo. Kljub temu je 
optimističen. Izmenjali so par besed tudi z županom zadevne občine, ki ima določene pomisleke in 
skrbi. V nadaljevanju je povedal, da je družba predlagala obravnavo problematike na svetu regije oz. 
sestanku županov zadevnega območja, saj omenjeni objekti nekje morajo biti, sicer se bo materiale 
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vozilo od daleč. Posledično bo podražilo gradbene storitve in materiale. Gre namreč za strateško 
določitev. Tudi sam je bil prepričan, da obstaja primernejša lokacija za omenjeno dejavnost. Glede 
civilne iniciative je zagotovil, da je občina pripravljena pomagati pri kakršnih koli zadevah, ki bodo 
stvari premaknile na bolje (pravna vprašanja), naročilih raznih meril, ki bi pripomogle k dejstvu da se 
dokaže, da so obremenjevanja okolja npr. prekomerna. Opozoril pa jih je, da morajo razumeti, da se 
občine ne mora spuščati v postopke za katere ni pristojna, saj ni okoljska inšpekcija. Dodal je še, da 
zaenkrat pristojni organ ni ugotovil, da bi bila kršena zakonodaja, zato obrat deluje. 
 
Župan je odprl razpravo. 
 
Anita Manfreda je čestitala civilni inciativi, ki se že 2 leti nesebično trudi, da bi bil problem v Vrtojbi 
rešen. Pozdravila je pobudo župana za pomoč in obenem verjela, da bodo tudi občinski svetniki 
podrpli sklep. Namreč vsi vedo za težave ljudi, ki se soočajo z razmerami, kot je slaba pitna voda, 
nečisti zrak ipd. Tudi vsi imajo v Ustavi zapisano pravico do čiste pitne vode in čistega zraka. Verjela je, 
da so bile razmere drugačne, ko je začela gospodarska družba z dejavnostjo. Občina raste, se razvija 
in je po njenem mnenju potrebno gospodarski družbi, ki ustvarja določene prihodke, povedati da 
baza ne sodi več tja. Verjela je, da se tudi oni zavedajo. Predlagala je, da se poišče razumna rešitev na 
nivoju sveta regije županov, saj nihče ne bo prav zadovoljen, saj vsi vedo kaj taka lokacija prinese.  
 
Jože Rupar je povedal, da v svetniški skupini Socialnih demokratov civilno iniciativo in njeno delovanje 
v celoti podpirajo. Upal je, da se krajani  Vrtojbe in celotne občine zavedajo obravnavanega problema. 
Namreč na prvem mestu sta čist zrak in čisto okolje. Zagotovil je tudi vso podporo z njihove strani pri 
reševanju problema. V zvezi z rokom navedenim v predlaganem sklepu menijo, da bi ga bilo smiselno 
skrajšati, saj so trenutno priča pretečenima 2 letoma in napredek ni bil tak kot bi si ga želeli. 
Pozdravljajo tudi dejstvo, da se bodo aktivno vključili in predstavili problem na svetu regije in s tako šli 
korak naprej k iskanju nadomestne lokacije. Zadevati se morajo, da si enako kot oni tudi ostali ne 
želijo imeti objekti na njihovem območju. Mnenja so bili, da je potrebno tudi ostale župane soočiti s 
problemom, ki že sedaj obremenjuje njihove občine (prekomerni transport materiala v bazo in ven). 
Ves promet se odvija čez vse občine, predvsem po Soški dolini, kjer je cesta že tako obremenjena in 
nepotrebnost prevozov samo še poslabša sliko. Civilni iniciativi predlagajo naj poskuša poiskati vse 
možne poti, da se problem, ki je trenutno na mrtvi točki premakne naprej. Glede navedb, da naj ne bi 
bile urejen zakonske podlage apelirajo na župana, kot predstavnika občine, k še aktivnejšemu 
pristopu in naj kontaktira ustanove, ki naj ne bi reagirala na vse dopise oz. problematiko. Dodal je, da 
se strinja s predstavnikom AAG, da bi občina morala narediti več in svojo voljo tam tudi uveljavi.  
 
Župan je odgovoril, da na inšpekcijo nima nobeden pravico vplivati, ne župan in ne občino. Vsak sme 
prijaviti morebitne kršitve. Vplivanja na odločitve inšpekcije pa jih ne morejo izvajati. V nadaljevanju je 
glede predlaganega sklepa povedal, da oni ne bodo sklenili, da gre družba v 2 letih ven, ampak bodo z 
njo poskusili sestaviti in uskladiti predlog sporazuma. Če ga ne bodo hoteli sprejeti ne bo nič. Povedal 
je, da so takšne zadeve težko rešljive, če ne najdejo nadomestne lokacije. Če pa jo najdejo, je sam 
direktor izjavil, da je pripravljen zapustiti oz. da lahko izvede fizično premestitev 6-ih mesecev. 
Namreč družba jim nima interesa nagajati, vendar se bojijo, da na želeni lokaciji ne bodo dobrodošli in 
bodo imeli težave. Dodal je, da upa, da se bo spremenilo in da se bo potrudil na širšem nivoju in bolj 
obelodanit z upanjem, da ga bodo poslušali in razumeli. 
 
Vlasta Mozetič je povedala, da je razvidno dobro sodelovanje s Kolektorjem, kar ima svoje dobre plati. 
Verjetno pa zdravje ljudi v njihovi in drugih občinah nima cene. Dodala je še, da bi morda bilo prav, da 
se župan obrne tudi na pristojne republiške organe. 
 
Župan je vprašal, kateri organ je imela v mislih. 
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Vlasta Mozetič je odgovorila, da tako kot se je obrnila civilna iniciativa na Ministrstvo za okolje in 
prostor, bi se mogoče kot župan obrnil na njih s svojimi predlogi in težavami ter jih prosil za pomoč pri 
reševanju zadeve. Obenem se je še opravičila, ker ni prej dovolj pojasnila. 

 
Župan je odgovoril, da bo razmislil in dodal, da če bo kakorkoli pripomogel k rešitvi se bo tudi več kot 
enkrat obrnil na njih. 

 
Vojko Bernard (predsednik AAG) je povedal, da se ima vsak inšpektor pristojnost odločiti, v kolikor je 
vložena prijava, ali jo obravnava ali ne. Tako je bilo v obravnavani zadeve presojano, da gre za tretje 
razredno stvar in jo je »pospravil«. Šele na njihove pritožbe in telefonske klice jo je začel inšpektor 
obravnavati. V nadaljevanju je povedal, da ima inšpektor izgovor, da nima nobenega materiala po 
katerem bi lahko nastopal proti asfaltni bazi. Po njihovem prepričanju imajo v Kolektorju vsa 
dovoljenja samo za delovanje prejšnje proizvodnje, medtem ko bi bila za asfaltno bazo potrebna 
druga dokumentacija, vendar ni. Ker pa slednje dokumentacijo niso uspeli najti, jih tudi ne morejo 
tožiti. Sedaj bodo najprej poskušali pridobiti drugo dokumentacijo za sporazumno rešitev, v zadnji 
fazi pa bodo morali vložiti tožbo. 

 
Župan je povedal, da praktično vsi na omenjenem območju, ki potrebujejo gradbene storitve, 
vzdrževanja cest imajo s Kolektorjem določen odnos. Kar pa niti približno ne vpliva na stališče in 
ravnanje občine v zvezi z asfaltno bazi v smislu, da naj se umakne iz gramoznice. Ni sporno ali naj se 
umakne ali ne, temveč ne vedo kam. Dodal je, da rad pomaga kjer more in na zakoniti način.  

 
Jože Rupar je povedal, da vse kar je povedal je bilo mišljeno v skladu z zakonom ter da je bilo 
skrajšanje roka predlagano za dobro za ljudi, za krajane. V nadaljevanju pa je glede na navedbo, da na 
leto obravnavajo več kot 20 primerov, predstavnika AAG vprašal po vlogi občine oz. občinskih 
svetnikov pri reševanju problema. Menja je bil, da bi bilo dobro slišati dobre prakse tako za občino kot 
za svetnike. 

 
Vojko Bernard je odgovoril, da je podpora k prizadevanjem dobrodošla, saj država pri reševanju 
obravnavanega problema drugače gleda, kot pa če vlogo vloži samo civilna iniciativa ali pa AAG. Oni 
želijo sodelovati z vsemi akterji, da se problem reši v korist zdravja ljudi in okolja. 

 
Župan je povedal, da ne misli, da so naredili vse kar je potrebno. Če bodo lahko, bodo naredili vse kar 
je v njihovi moči. 

 
Danijel Derman je v zvezi z debato na odboru razbral, da iskanje lokacije, ki jo še ne vidiš, bo še težje 
pripeljala do cilja oz. rešitve. Lokacija, ki je že nekaj časa določena, v dolini pri Tolminu, je tudi po 
besedah predsednika civilne iniciative še najbolj primerna daleč naokrog. Tudi direktor cestnega 
podjetja je na odboru povedal, da je takoj pripravljen iti na omenjeno lokacijo in investirati 3 mio, 
vendar kaj ko se je vmešala še ena lokalna organizacija, ki temu nasprotuje. Društvo AAG je vprašal ali 
se lahko povežejo z organizacijo  in se domenijo oz. zmenijo kaj je manjše zlo. Namreč če bomo skozi 
iskali nove lokacije ne bodo nikoli prišli do cilja. Menil je, da je potrebno iti po poti in najti rešitev ki bo 
najprej pripeljala do cilja. 

 
Vojko Bernard je povedal, da so šele pred časom izvedeli za novo lokacijo, o kateri pa niso veliko 
raziskovali kje je in kako. Lahko pa se pozanimajo in dajo svoje zaključke glede primernosti lokacije z 
njihove strani in se nato ustrezno povežejo z omenjenim društvo, če je za njih primerno. 
 
Župan je povedal, da je bilo rečeno, da je civilna iniciativa, ki ima za podporo tudi neko drugo 
okoljevarstveno organizacijo. 
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Miloš Nemec je v zvezi s sklepom državnega organa povedal ,da je bila po njihovih informacijah bila 
seznanjena tudi občinska uprava Občine Tolmin in z njihove strani je bilo rečeno, da načelno nimajo 
pripomb. Se je pa neuradno oglasila skupina ljudi (čez reko Sočo – Kamno). Potrebno se je organizirati, 
sklicati skupaj župane in jim predstaviti njihove probleme. Gre namreč za solidarnost. Zadevajo se, da 
nobeden noče »porkarije pod oknom«, vendar nova lokacija to ni, medtem ko v Vrtojbi je. 
 
Župan je povedal, da bo župana poklical. V kolikor bodo sklepi sprejeti jih namerava izvršiti. V zvezi z 
odlokom o zaščiti pitne vode je v občinskem prostorskem načrtu predvideno, da občina sprejme tak 
odlok, vendar mora preveriti ali so za sprejem takega odloka sploh pristojni. Namreč po Ustavi za 
varstvo okolja skrbi država, kar pomeni, da je potrebno urediti z drugimi predpisi. V kolikor pa slednji 
predpisi določajo, da občina mora oz. sme pa bo občina to tudi storila, in sicer ga bodo pripravili in 
posredovali občinskemu svetu v roku 6 mesecih. 

 
Dejan Koglot je v zvezi z omenjenim odlokom povedal, da je zasledil, da tudi država spreminja 
predpise in bo verjetno dopuščanje nekaterih objektov na vodovarstvenih območjih. Glede predloga 
in sklepa, da se obvesti svet regije in župane, je predlagal, da gre poleg tudi Miloš z namenom 
predstavitve porblema. 

 
Župan je povedal, da bo predlagal. Menil je, da predsednik sveta regij ne bi imel razloga, da ne bi 
uvrstil točke na dnevni red in tudi, da bi bili proti, da bi prišel še kdo drug. Opozoril jih je še na dejstvo, 
da svet regij ni za nič v zvezi z obravnavanim pristojen. Slučajno je svet sestavljen iz 13 županov 
severno primorskih občin in bodo seznanjeni s problematiko., 
 
Nadaljnje razprave ni bilo, zato je župan predlagal in dal na glasovanje predlog sklepa: 

 

»1.Občinski svet Občine Šempeter–Vrtojba imenuje komisijo, ki jo vodi župan občine v sestavi: 
• Milan Turk, Na pristavi 55, 5290 Šempeter pri Gorici, 
• Miloš Nemec, Gramozna pot 9, Vrtojba, 5290 Šempeter pri Gorici in 
• Egon Fornazarič, Griči 8 B, Vrtojba, 5290 Šempeter pri Gorici. 
 

Komisija bo sestavila in usklajevala predlog sporazuma z gospodarsko družbo Kolektor CPG, d.o.o., ki 
bo vseboval: 

• datum ukinitve obrata Asfaltne baze Vrtojba v roku, ki ne bo daljši od dveh let, 
• način sanacije zemljišča, ki ni v uporabi, 
• predlog prodaje zemljišč občini Šempeter – Vrtojba. 
 

2.Občinski svet Občine Šempeter–Vrtojba zadolži župana občine, da na Svetu Severno Primorske 
(Goriške) razvojne regije seznani župane ostalih občin s problematiko Asfaltne baze v Vrtojbi, s 
poudarkom na potrebi selitve baze na drugo lokacijo.  

 
3. Občinski svet Občine Šempeter–Vrtojba zadolži župana občine, da v roku 6 mesecev preveri možnost 
in za Občinski svet pripravi predlog Odloka o zaščiti podtalnice na vrtojbensko mirenskem polju, tako 
kot to določa veljavni odlok o občinskem prostorskem načrtu. 

 
4.Ta sklep začne veljati takoj.« 

 
Glasovanje svetnic in svetnikov: 

PRISOTNI 15 

ZA 15 

PROTI - 

Sklep je bil sprejet. 
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4. točka: Sklep o določitvi novih cen storitev gospodarskih javnih služb oskrbe s pitno vodo 
in odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode  

 

Člani občinskega sveta so gradivo prejeli s sklicem seje. 
 
Uvodno obrazložitev je podal mag. Milan Turk, župan (v gradivu). 
 
Župan je povedal, da se je pri trenutno obravnavani točki svetnica Anita Manfreda samoizločila iz 
obravnave, razprave in odločanja. 
 
Župan je dal besedo Sebastjanu Arčonu, predsedniku Odbora za gospodarski razvoj, ki je sprejel 
sledeči SKLEP: »Odbor za gospodarski razvoj je obravnaval točko  Sklep o določitvi novih cen storitev 
gospodarskih javnih služb oskrbe s pitno vodo in odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske 
odpadne vode in v večini predlaga, da se sprejme. Vzdržani 3 člani, proti 1 član, za 1 član.                                                                  
(Vir: zapisnik 14. seje OGR) 
                                                                                                                                                   

Župan je dal besedo Danijelu Dermanu, predsedniku Odbora za okolje in prostor, ki je sprejel 
naslednji SKLEP: OOP po obravnavi določitve novih cen storitev GJS oskrbe s pitno vodo ter odvajanja 
in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode, predlaga OS sprejem vsebine sklepa kot je 

zapisan v gradivu.  Glasovanje: 2 za , 2 vzdržana. Sklep je sprejet.         (Vir: zapisnik 19. seje OOP)  
 
Razprave ni bilo, zato je župan predlagal in dal na glasovanje predlog sklepa: 

 

»1. Cene storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb oskrbe s pitno vodo ter odvajanja in 
čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode (brez DDV) so:  
 
1.1.1  Cena javne infrastrukture potrebne za izvajanje storitev oskrbe s pitno vodo (omrežnina) glede 

na zmogljivost priključkov znaša: 
 

Premer vodomera Mesečna omrežnina v 
EUR 

Brez 4,9144 

DN ≤ 20 4,9144 

20 < DN < 40 14,7432 

40 ≤ DN < 50 49,1440 

50 ≤ DN < 65 73,7160 

65 ≤ DN < 80 147,4320 

80 ≤ DN < 100 245,7200 

100 ≤ DN < 150 491,4400 

150 ≤ DN 982,8800 

 
1.1.2 Cena storitve izvajanja oskrbe s pitno vodo (vodarina) znaša 0,8380 EUR/m3. 
  
2.1.1  Cena javne infrastrukture potrebne za izvajanje storitev odvajanja komunalne odpadne vode in 

padavinske vode z javnih površin (omrežnina) glede na zmogljivost priključkov znaša: 
 

Premer vodomera Mesečna omrežnina v 
EUR 

Brez 5,2540 
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DN ≤ 20 5,2540 

20 < DN < 40 15,7620 

40 ≤ DN < 50 52,5400 

50 ≤ DN < 65 78,8100 

65 ≤ DN < 80 157,6200 

80 ≤ DN < 100 262,7000 

100 ≤ DN < 150 525,4000 

150 ≤ DN 1.050,8000 

 
2.1.2 Cena storitve izvajanja odvajanja komunalne odpadne vode in padavinske vode z javnih površin 

(storitve odvajanja) znaša 0,3579 EUR m3. 
 
2.1.3 Okoljsko dajatev zaradi odvajanja komunalne odpadne vode izvajalec javne službe zaračuna 

skladno s predpisom, ki ureja okoljsko dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja 
odpadnih voda. 

 
2.2.1  Cena javne infrastrukture potrebne za izvajanje storitev, povezanih z nepretočnimi greznicami, 

obstoječimi greznicami in malimi komunalnimi čistilnimi napravami (omrežnina) glede na 
zmogljivost priključkov znaša: 

 

Premer vodomera Mesečna omrežnina v 
EUR 

Brez 4,4714 

DN ≤ 20 4,4714 

20 < DN < 40 13,4142 

40 ≤ DN < 50 44,7140 

50 ≤ DN < 65 67,0710 

65 ≤ DN < 80 134,1420 

80 ≤ DN < 100 223,5700 

100 ≤ DN < 150 447,1400 

150 ≤ DN 894,2800 

  
2.2.2 Cena storitve izvajanje storitev povezanih z nepretočnimi greznicami, obstoječimi greznicami in 

malimi komunalnimi čistilnimi napravami (storitve greznic in MKČN) znaša 0,5489 EUR/m3. 
 
2.2.3 Okoljsko dajatev zaradi odvajanja komunalne odpadne vode izvajalec javne službe zaračuna 

skladno s predpisom, ki ureja okoljsko dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja 
odpadnih voda.  

 
2.3.1  Cena javne infrastrukture potrebne za izvajanje čiščenja komunalne odpadne vode in 

padavinske vode z javnih površin (omrežnina) glede na zmogljivost priključkov znaša: 
 

Premer vodomera Mesečna omrežnina v 
EUR 

Brez 4,4974 

DN ≤ 20 4,4974 

20 < DN < 40 13,4922 
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40 ≤ DN < 50 44,9740 

50 ≤ DN < 65 67,4610 

65 ≤ DN < 80 134,9220 

80 ≤ DN < 100 224,8700 

100 ≤ DN < 150 449,7400 

150 ≤ DN 899,4800 

 
2.3.2 Cena storitve izvajanje storitev za izvajanje čiščenja komunalne odpadne vode in padavinske 

vode z javnih površin (storitve čiščenja) znaša 0,7327 EUR/m3. 
 
2. Sestavni del tega sklepa je priloga Količine in stroški za določitev cen obveznih občinskih 
gospodarskih javnih služb oskrbe s pitno vodo ter odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske 
odpadne vode. 
 
3. Ta sklep začne veljati takoj, uporabljati pa se začne s 1. 3. 2021. 
 
Z uveljavitvijo in pričetkom uporabe tega sklepa preneha veljati in se ne uporablja več Sklep 01101-
12/2017-11 z dne 22. 6. 2017.« 

 
Glasovanje svetnic in svetnikov: 

PRISOTNI 14 

ZA 9 

PROTI - 

Sklep je bil sprejet. 
 

5. točka: 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 

 

Člani občinskega sveta so gradivo prejeli s sklicem seje. 
 
Uvodno obrazložitev je podal mag. Milan Turk, župan (v gradivu). 
 
Župan je dal besedo Sebastjanu Arčonu, predsedniku Odbora za gospodarski razvoj, ki je sprejel 
sledeči SKLEP: Odbor za gospodarski razvoj je obravnaval točko Odlok o spremembi in dopolnitvi 
Odloka o načinu izvajanja obvezne občinske gospodarske javne službe zbiranja določenih vrst 
komunalnih odpadkov v Občini Šempeter–Vrtojba – skrajšani postopek (5. točka 23. seje OS) in v 
večini predlaga, da se sprejme.  Vzdržani 3 člani, proti 1 član, za 1 član.              (Vir: zapisnik 14. seje OGR)  
 
Župan je dal besedo Danijelu Dermanu, predsedniku Odbora za okolje in prostor, ki je sprejel 
naslednji SKLEP: OOP predlaga OS sprejem Odloka o spremembi in dopolnitvi Odloka o načinu 
izvajanja občinske GJS zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov v Občini. Glasovanje: 2 za, 2 
vzdržana. Sklep je sprejet.                                                                                         (Vir: zapisnik 19. seje OOP)  
   
Župan je odprl razpravo. 
 
Dejan Koglot je vprašal, ali je potrebno imeti svojo posodo, če je površina večja od 500 m2 in število 
oseb višje od 8. Zanimalo ga je še, kaj se zgodi, če se odločiš za pavšal. 
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Župan je odgovoril, da se ne moreš odločiti za pavšal, če imaš več kot 500 m2. Po trenutnih evidencah 
imajo tisti z več kot 500 m2 svojo posodo. V nadaljevanju je pojasnil, da bi skladno z veljavno uredbo 
morali odpadke pobirati od vrat do vrat in vsako gospodinjstvo bi moralo imeti 3 posode. Določa pa 
tudi, da se za zbiranje odpadkov od vrat do vrat šteje tudi, ko so posode namenjene znanemu krogu 
povzročiteljev. V ta namen bodo vse uporabnike obvestili, kje so njihove posode oz. katere posode na 
prevzemnih mestih lahko uporabljajo. Upajo, da bo za nadaljevanje izvajanja gospodarske javne 
službe na način, kot se ga je navajeno, to tudi vzdržalo. Dodal je še, da je red na ekoloških otokih 
zadovoljiv in v kolikor bodo zagotavljali ustrezen red, je predvideval, da ne bo težav, sicer lahko 
pričakujejo kakšno inšpekcijo. 
 
Dejan Koglot je vprašal, ali kontejnerje za uporabnike zagotovi izvajalec javne službe. 
 
Župan je odgovoril, da po uredbi mora izvajalec zagotoviti posode za vse uporabnike. Obstaja pa 
nekaj podjetij, ki imajo svoje posode in jih prav praznijo kot bi bile njihove. Strošek amortizacije posod 
je vključen v ceno storitve (javnih služb) in zato ni dovoljeno dodatno zaračunavanje najemnine za 
posode. 
 

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

»Občinski svet Občine Šempeter-Vrtojba sprejme Odlok spremembah in dopolnitvah Odloka o načinu 
izvajanja obvezne občinske gospodarske javne službe zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov v 
Občini Šempeter-Vrtojba.« 

 

Glasovanje svetnic in svetnikov: 

PRISOTNI 15 

ZA 11 

PROTI - 

Sklep je bil sprejet. 

 

6. točka: Poročilo o delu Nadzornega odbora Občine Šempeter-Vrtojba za leto 2020 – 
informacija 

 

Člani občinskega sveta so gradivo prejeli s sklicem seje. 
 
Uvodno obrazložitev je podala Mojca Plešnar - predsednica Nadzornega odbora Občine Šempeter-
Vrtojba (v gradivu). 
 
Župan je odprl razpravo.  
 
Župan je v zvezi z odvetniškimi tarifi pojasnil, da občina nima odvetniških pogodb, saj ni naročila 
odvetniških storitev višjih oz. drugačnih kot so po odvetniški tarifi. V zvezi s stanovanji je povedal, da 
jih ne mislijo več podajati. Medtem ko je bilo za prodana stanovanja težko najti kupce zaradi njihovega 
stanja. Imajo pa namen kupiti eno stanovanju za katero so tudi sredstva v proračunu. 
 
Jože Rupar je vprašal  po planu dela nadzornega odbora za naslednje leto. 
 
Mojca Plešnar je odgovorila, da bodo skladno s statutom obravnavali zaključni račun, prodajo 
zemljišča, proračunskega porabnika, ravnanje s tvarnim premoženjem in prihodke povezane s 
kmetijstvom. Dodala je še, da bi moral biti plan dela praviloma objavljen. 
 
Nadaljnje razprave ni bilo, zato je župan predlagal in dal na glasovanje predlog sklepa: 
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»Občinski svet Občine Šempeter-Vrtojba sprejme informacijo o letnemu poročilu o delu Nadzornega 
odbora Občine Šempeter-Vrtojba za leto 2020.« 
 
Glasovanje svetnic in svetnikov: 

PRISOTNI 15 

ZA 15 

PROTI - 

Sklep je bil sprejet. 

 

7. Poročilo o izvedenih investicijah v letu 2020 – informacija 
 

Člani občinskega sveta so gradivo prejeli s sklicem seje. 
 
Uvodno obrazložitev sta podala Boštjan Mavrič - strokovni sodelavec za investicije in Bogdan Nemec - 
višji svetovalec za investicije (v gradivu). 
 
Župan je dal besedo Sebastjanu Arčonu, predsedniku Odbora za gospodarski razvoj, ki je sprejel 
sledeči SKLEP: Odbor za gospodarski razvoj je obravnaval točko Poročilo o izvedenih investicijah v 
letu 2020 – informacija  (7. točka 23. seje OS) in v večini predlaga, da se sprejme.  Vzdržani 2 člani, za 3 
člani«.                                                                                                          (Vir: zapisnik 14. seje OGR)  
 
Župan je dal besedo Danijelu Dermanu, predsedniku Odbora za okolje in prostor, ki je sprejel 
naslednji SKLEP: Po seznanitvi o izvedenih investicijah v letu 2020, OOP predlaga OS sprejem 
omenjene informacije.                                                                                                        (Vir: zapisnik 19. seje OOP)  
 
Župan je odprl razpravo. 
 
Razprave ni bilo, zato je župan predlagal in dal na glasovanje predlog sklepa: 
 

»Občinski svet Občine Šempeter-Vrtojba sprejme informacijo o letnem poročilu o izvedenih investicijah 
v Občini Šempeter-Vrtojba za leto 2020. » 
 

Glasovanje svetnic in svetnikov: 

PRISOTNI 14 

ZA 11 

PROTI - 

Sklep je bil sprejet. 
 

8. točka: Ukinitev javnega dobra 
 

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 povedal, da 
sklepa ni bilo, ker je z odhodom enega člana, odbor postal nesklepčen. 
                                                                                                  
Razprave ni bilo, zato je župan predlagal in dal na glasovanje predlog sklepa: 
 

»1. Nepremičninam s parc. št. 3570/9, 3570/10, 3570/11 in 3570/12, vse k. o. 2316 Vrtojba, se odvzame 
status grajenega javnega dobra lokalnega pomena. 
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2. Nepremičnine navedene v 1. členu tega sklepa prenehajo imeti značaj javnega dobra in se zanje 
vknjiži lastninske pravica na ime Občina Šempeter – Vrtojba, Trg Ivana Roba 3a, 5290 Šempeter pri 
Gorici, matična številka: 1358227000. 
3. Ta sklep prične veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.« 
 
Glasovanje svetnic in svetnikov: 

PRISOTNI 14 

ZA 9 

PROTI - 

Sklep je bil sprejet. 

 

9. točka: Informacija o prejeti ponudbi za nakup nepremičnine 
 

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

Župan je dal besedo Sebastjanu Arčonu, predsedniku Odbora za gospodarski razvoj, ki je sprejel 
sledeči SKLEP: Odbor za gospodarski razvoj je obravnaval točko. Informacija o prejeti ponudbi za 
nakup nepremičnine (9. točka 23. seje OS) in se seznanja z informacijo.          (Vir: zapisnik 14. seje OGR)  

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

»Občinski svet Občine Šempeter - Vrtojba sprejme informacijo o ponudbi za odkup nepremičnine s parc. 
št. 2973,  k. o. 2315 Šempeter razlastitvenega zavezanca VITRUM d. o. o.  iz Šempetra pri Gorici.« 
 
Glasovanje svetnic in svetnikov: 

PRISOTNI 14 

ZA 12 

PROTI - 

Sklep je bil sprejet. 
 

10. Sprememba načrta ravnanja s stvarnim premoženjem za leto 2021 
 

Člani občinskega sveta so gradivo prejeli s sklicem seje. 
 
Uvodno obrazložitev je podala Regina Dragoljević - strokovna sodelavka (v gradivu). 
 
Župan je dal besedo Sebastjanu Arčonu, predsedniku Odbora za gospodarski razvoj, ki je povedal, da 
je odbor obravnaval točko in predlaga, da se jo sprejme. 
 
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 13 

ZA 7 

PROTI - 

Sklep je bil sprejet. 
 

11. točka: Poročilo o delu javnega zavoda »Zavod za kulturo, šport, turizem in mladinske 
dejavnosti Šempeter-Vrtojba« za leto 2020 in Soglasje k letnemu programu in 
finančnemu načrtu za leto 2021 javnega zavoda »Zavod za kulturo, šport, turizem in 
mladinske dejavnosti Šempeter-Vrtojba« 

 

Uvodno obrazložitev je podala Dejan Koglot - direktor Javnega zavoda za kulturo, šport, turizem in 
mladinske dejavnostni Šempeter-Vrtojba (v gradivu). 
 
Razprave ni bilo, zato je župan predlagal in dal na glasovanje predloga sklepa: 
 

»Občinski svet Občine Šempeter-Vrtojba sprejme informacijo o letnem poročilu za leto 2020 Javnega 
zavoda »Zavod za kulturo, šport, turizem in mladinske dejavnosti Šempeter-Vrtojba«.« 

 
Glasovanje svetnic in svetnikov: 

PRISOTNI 14 

ZA 13 

PROTI - 

Sklep je bil sprejet. 
 
»Občinski svet Občine Šempeter-Vrtojba daje soglasje k letnemu programu dela in letnemu finančnemu 
načrtu za leto 2021 Javnega zavoda za kulturo, šport, turizem in mladinske dejavnosti Šempeter-
Vrtojba.« 
 
Glasovanje svetnic in svetnikov: 

PRISOTNI 14 

ZA 13 

PROTI - 

Sklep je bil sprejet. 

 

12. točka: Soglasje k odpisu osnovnih sredstev javnega zavoda »Zavod za kulturo, šport, 
turizem in mladinske dejavnosti Šempeter-Vrtojba« iz leta 2019 in 2020 

 

Uvodno obrazložitev je podala Dejan Koglot - direktor Javnega zavoda za kulturo, šport, turizem in 
mladinske dejavnostni Šempeter-Vrtojba (v gradivu). 
 
Razprave ni bilo, zato je župan predlagal in dal na glasovanje predlog sklepa: 
 

»Občinski svet Občine Šempeter-Vrtojba daje soglasje k odpisu osnovnih sredstev in drobnega 
inventarja Javnega zavoda »Zavod za kulturo, šport, turizem in mladinske dejavnosti Šempeter-
Vrtojba« iz leta 2019 na podlagi Zapisnika o izločitvi osnovnega sredstva z dne, 10. 1. 2020 in Zapisnika o 
izločitvi drobnega inventarji z dne, 10. 1. 2020.« 
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Glasovanje svetnic in svetnikov:  

PRISOTNI 14 

ZA 13 

PROTI - 

Sklep je bil sprejet. 
 
»Občinski svet Občine Šempeter-Vrtojba daje soglasje k odpisu osnovnih sredstev Javnega zavoda 
»Zavod za kulturo, šport, turizem in mladinske dejavnosti Šempeter-Vrtojba« iz leta 2020 na podlagi 
Zapisnika o izločitvi osnovnega sredstva z dne, 8. 3. 2021.« 
 
Glasovanje svetnic in svetnikov:  

PRISOTNI 14 

ZA 13 

PROTI - 

Sklep je bil sprejet. 
 

13. točka: Imenovanje dveh predstavnikov Občine Šempeter-Vrtojba v Svet zavoda KŠTM in 
potrditev dveh izvoljenih predstavnikov zainteresirane javnosti 

 

Uvodno obrazložitev je podala Monika Gorjan Zavadlav - predsednica Komisija za mandatna 
vprašanja, volitve in imenovanja (v gradivu). 
 
Razprave ni bilo, zato je župan predlagal in dal na glasovanje predlog sklepa: 
 
»1. Občinski svet Občine Šempeter-Vrtojba imenuje za predstavnika Občine Šempeter-Vrtojba v Svet 
zavoda »Zavod za kulturo, šport, turizem in mladinske dejavnosti Šempeter-Vrtojba« 
- Matejko Maver Pregelj   
- Luko Sobana  
ter potrjuje izvolitev Jane Korečič in Gabrijele Kodre, kot predstavnici zainteresirane javnosti v Svet 
zavoda »Zavod za kulturo, šport, turizem in mladinske dejavnosti Šempeter-Vrtojba«. 
2. Sklep začne veljati takoj. Uporablja pa se od izteka mandata aktualnemu svetu zavoda dne 20. 4. 
2021. Novi predstavniki so imenovani za štiri leta. » 
 
Glasovanje svetnic in svetnikov:  

PRISOTNI 14 

ZA 13 

PROTI - 

Sklep je bil sprejet. 
 

14. točka: Imenovanje predstavnika Občine Šempeter-Vrtojba v Svet zavoda Glasbena šola 
Nova Gorica 

 

Uvodno obrazložitev je podala Monika Gorjan Zavadlav - predsednica  Komisija za mandatna 
vprašanja, volitve in imenovanja (v gradivu). 
 
Razprave ni bilo, zato je župan predlagal in dal na glasovanje predlog sklepa: 
 

»1. Občinski svet Občine Šempeter-Vrtojba imenuje Erika Preglja za predstavnika Občine Šempeter-
Vrtojba v Svet zavoda Glasbena šola Nova Gorica.  
2.Mandat traja štiri leta.« 
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Glasovanje svetnic in svetnikov:  

PRISOTNI 14 

ZA 14 

PROTI - 

Sklep je bil sprejet. 
 

15. (dodatna točka): Mnenje lokalne skupnosti o opravljanju igralniške dejavnosti 
 

Uvodno obrazložitev je podal mag. Peter Ptičak - tajnik občine (v gradivu). 
 
Župan je dal besedo Sebastjanu Arčonu, predsedniku Odbora za gospodarski razvoj, ki je sprejel 
sledeči SKLEP: Odbor za gospodarski razvoj je obravnaval točko. Mnenje lokalne skupnosti o 
opravljanju igralniške dejavnosti  (dodatna točka 23. seje OS)  in  predlaga, da se sprejme.  Vzdržana 2 
člana za 3 člani                                                                                           (Vir: zapisnik 14. seje OGR)  
 
Razprave ni bilo, zato je župan predlagal in dal na glasovanje predlog sklepa: 
 

»Občinski svet Občine Šempeter–Vrtojba daje pozitivno mnenje gospodarski družbi Lago IS, turizem, 
d.o.o., Pod Gričem 29, Nova Gorici za prirejanje posebnih iger na srečo v igralnem salonu na naslovu 
Volčja Draga 61, Volčja Draga, v objektu, v katerem se je že izvajala dejavnost prirejanja posebnih iger 
na srečo.« 
 
Glasovanje svetnic in svetnikov:  

PRISOTNI 14 

ZA 6 

PROTI 4 

Sklep je bil sprejet. 
 

16. (dodatna točka): Soglasje za opravljanje igralniške dejavnosti 

 
Uvodno obrazložitev je podal mag. Peter Ptičak - tajnik občine (v gradivu). 

Župan je dal besedo Sebastjanu Arčonu, predsedniku Odbora za gospodarski razvoj, ki je sprejel 
sledeči SKLEP: Odbor za gospodarski razvoj je obravnaval točko. Soglasje za opravljanje igralniške 
dejavnosti  in vsi člani so vzdržani.«                                               (Vir: zapisnik 14. seje OGR)  

Župan je odprl razpravo. 
 
Anita Manfreda je dejala, da se je razprava o tovrstnih vlogah na Občini Šempeter – Vrtojba skozi 
občinske svete več ali manj pojavljala in vedno so bili pomisleki glede dajanja soglasja dodatnim 
vsebinam, ki dodatno izvajajo neko igralniško dejavnost. Vsi vedo, da turizem kot ključna panoga 
gospodarstva, vključno z igralništvom, bo po covid situaciji zelo težka. Vsi vedo, da je v občini že 1 
salon, ki sicer pozitivno vpliva na prilive v proračun skozi koncesijska sredstva, vendar kot dodana 
vrednost promociji turizma dejansko občini ne prinese praktično nič. Vsekakor bi še 1 salon v 
neposredno bližini ne predstavljal obogatene ponudbe tako domačim kot tujim obiskovalcem. Tudi 
sama strategija razvoja turizma, predvsem v občini, mora biti usmerjena v dodano vrednost in 
nadgradnjo same lokalne skupnosti in lokalne ponudbe, ki jo imajo v občini. Cela Slovenija se usmerja 
v zeleno, butično destinacijo s ponudbami turizma domačim in tujim gostom, ki bi dejansko ponudili 
druge vsebine, kar pa gradnja novega salona ne predstavlja. Tudi sama dejavnost iz socialnega vidika 
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nima nekega pozitivnega učinka v družbi. Dejala je, da bo predstavila osebno mnenje, saj ima pri 
odločanju o sklepu osebne zadržke, saj ne vidi nobene dodatne ponudbe in ne vrednosti za kraj. 
 
Jože Rupar je povedal, da se sam in njihova svetniška skupina pridružuje mnenju kolegice Anite 
Manfreda. V nadaljevanju je povedal, da se odločajo o nečem, ki je v Sloveniji številčno omejeno, in 
sicer je dovoljenih 45 koncesij. Odločajo se o podeljevanju koncesije področju, ki je v tem trenutku 
pod izjemnimi pritiski. Ko je v občini oziroma v regiji verjetno več kot 1.000 ljudi na čakanju oz. so 
ustrezno podprti s strani države. Verjetno pa je številka še višja. Poleg tega se odločajo o podeljevanju 
nekemu novemu subjektu za katerega niso prejeli nobenih informacij, in sicer kje ima namen izvajati 
dejavnost, kako, s čim, kakšen je plan. Vsekakor bi za tako pomembno zadevo bilo dobro imeti vsaj 
osnovne informacije na podlagi katerih bi se lahko kakovostno odločili. Mnenja je bil, da je potrebno 
pogledati tudi kriterije za podelitev koncesije. Eden izmed kriterije za podelitev koncesije so tudi 
izkušnje in priporočila podjetja, ki bo prirejalo igre na srečo. Odgovor glede zasičenosti ponudbe iger 
na srečo v lokalni skupnosti je po njegovem mnenju jasen. Ni vedel, ali koncesija zagotavlja optimalen 
in trajnostni razvoj. Vprašati se je potrebno tudi ali je vpliv na socialno okolje pozitiven. Ali je obseg 
prirejanje iger na srečo dopolnjevanje turistične ponudbe. Dodal je, da verjetno ni. Glede na navedbo, 
da je lokacija primerna sam ni vedel ali je, glede na to, da se 100 m zračne linije proč zbirajo in 
prelagajo smeti ter da je v sami bližini kamionski terminal. Mnenja je bil, da vsi navedeni faktorji lahko 
vplivajo podelitev koncesije ter kaj bi pomenilo za občino. Dodal je še, da ne vidi dodatne vrednosti. 
 
Stanislav Rijavec je bil presenečen, da je točka na dnevnem redu glede na to, da so tako pozno prejeli 
gradivo in da se ponudnik, ki želi imeti koncesijo, ni prišel predstaviti tako kot je bilo včasih v navadi. 
Apeliral je na vse svetnike, ki bodo glasovali za naj se malo zamislijo, s kakšno lahkoto le-to 
podeljujejo. Namreč človeka sploh niso videli. Vprašal se je kdo sploh je in dejal, da bi se lahko prišel 
predstavit. Povedal bi koliko ljudi bi zaposlil in ali se bo mogoče širil. Presenečala ga je lahkotnost 
uprave, občine in vseh, ki bodo glasovali za, saj se mu zdi naivno. Očitno so bili vsi seznanjeni kdo je 
pravna oseba. Tiste, ki bodo glasovali za je pozval naj mu nekdo izmed njih pove, koliko ljudi bo 
zaposlila pravna oseba, koliko bo od slednjega imela občina. Motilo ga je, da dela malo po domače. 
Namreč za vse večje salone so se prišli prezentirat. Ni mogel sprejeti, da ni nobenega. Ponovno je 
apeliral na ostale, da se tako ne podeljuje koncesija, temveč tako, da se predstavi projekt, plan dela. 
Dodal je, da je lahko sram tiste, ki bodo glasovali za, in sicer da sprejmejo tak način dela in glasovanja. 
 
Župan je bil mnenja, da je ocena nekoliko pretirana. Povedal je, da se ne odločajo o podeljevanju 
koncesije, temveč vlada v kolikor bodo podali pozitivno soglasje k lokaciji. Le-to izhaja iz vloge 
priložene k gradivu, ki ga je občina prejela tisti dan, kot je naveden na žigu, ki je na vlogi. Gradivo so 
poslali na sejo, saj bi sicer morali sklicevati dodatno sejo zaradi upoštevanja rokov. V kolikor ne bi 
sprejeli dnevnega reda, bi čez nekaj dni sklicala še eno sejo, da bi v roku naredili kar je potrebno. O 
slednjem odloča pristojni organ, občinski svet, kateremu gradivo predlaga župan oz. tudi kdo drugi. V 
tej točki pa normalno, da je to župan. Sklep je enostaven. Lahko se ga sprejme ali zavrne. V 
nadaljevanju je povedal, da je lokacija navedena v vlogi, Mejni prehod 1. O osebi, ki podaja vlogo ni 
vedel kdo je. Vedel je o osebi, ki je prišla vprašat o objektih, ki jih bo tam kupila in jih menda tudi nekaj 
prenavlja. Vprašal ga je tudi, ali je primerno, da bi predstavil. Odgovoril mu je, da kot želi. Povedal je, 
da imajo vlogo o lokaciji in ne o pravni osebi, ki bo izvajala dejavnost. Povedal je, da so na isti lokaciji, v 
istem prostoru, pred leti že dali pozitivno soglasje k lokaciji brez da bi se pravna oseba prišla pokazati 
ter tudi tisti, ki imajo tam salon, se niso prišli nikoli pokazat za salon, razen ko so nasprotovali drugim. 
Tisti, ki so se prišli pokazati so enkrat dobili soglasje, nikoli koncesije. Dodal je, da se tudi za njega ne 
zdi igralništvo in zabavišča najbolj pomembna stvar na svetu za občino. Ne glede na to, morajo 
ravnati skladno s predpisi, ki predvidevajo, da ko njih nekdo zaprosi za soglasje, ga je dolžan dati na 
občinski svet. Predlog je utemeljeval z dejstvo, da če je lokacija primerna za druge je verjetno tudi za 
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trenutno pravno osebo. Ali so primerni za podelitev koncesije, naj presoja organ, ki bo o slednjem 
odločal. Dodal je še, da je postopek peljan korektno.  
 
Stanislav Rijavec je povedal, da nekaj drži. Zdi pa se mu nepravično do svetnikov, da če se je iskalec 
koncesije ponudil za predstavitev, da mu je rekel ali želi ali ne. Mnenja je bil, da bi se moral priti 
predstaviti. Ponovno je povedal, da se mu zdi prelahek način pridobivanja koncesij, saj so koncesije v 
občini drugače obravnavali, ne pa da gre točka kmalu pod točko razno. 
 
Župan je ponovil, da je postopek peljan korektno. V kolikor pa bi nekdo želel, ima občinski svet 
pravico odločiti o tem koga bo povabil. 
 
Stanislav Rijavec je vprašal po možnosti povabila, če so prepozno izvedeli. Namreč tudi če bi imeli sejo 
čez 3 dni, se je župan sam odločil, da naj ali pride ali ne. Mnenja je bil, da bi se moral župan odločiti, da 
bi moral priti. Ni razumel, da bi obstajala možnost zaradi vseh svetnikov.  
 
Župan je odgovoril, da postopek posebnih predstavitev ne predvideva in da nimajo pravice pozivati 
kogarkoli naj se pride predstavljat. V kolikor bi pa želel, bi lahko prišel. Slednje mu je tudi povedal. 
Dodal je, da ni ravnal popolnoma nič narobe, saj se župan v obravnavanem primeru ne odloča o tem, 
kdo mora priti na sejo. Ko pa v predpisu piše koga mora župan povabit na sejo, to stori. 
 
Stanislav Rijavec se je strinjal in dodal, da je verjetno imel župan z njimi že prej pogovore. Oni so prejeli 
gradivo pozno in zagotovo, če bi se župan z nekom posvetoval, bi tudi dobil predlog naj se ga povabi. 
Strinjal se je, da je župan naredil vse prav, kot veleva zakon. Ni se strinjal s tem, da so svetniki prejeli 
gradiva 3 dni prej in nekdo, ki želi imeti koncesijo, se niti ne pojavi na seji. Zdelo se mu je nepravično s 
strani občinske uprave, župana oz. kogarkoli.  
  
Župan je pojasnil, da so gradivo prejeli isti dan kot on. Slučajno je naneslo, da je bila seja že sklicana in 
so dali dodatno gradivo. Ni vedel, da je oseba vložila vlogo za koncesijo. Menil je, da če se ga pokliče, 
jim bo vse razložil. 
 
Nadaljnje razprave ni bilo, zato je župan predlagal in dal na glasovanje predlog sklepa: 
 

»Občinski svet Občine Šempeter–Vrtojba daje soglasja gospodarski družbi Pegaso Turizem d.o.o., 
Mednarodni prehod 1, 5290 Šempeter pri Gorici, za prirejanje posebnih iger na srečo v igralnem salonu, 
v poslovnem objektu na naslovu Mednarodni prehod 1, 5290 Šempeter pri Gorici.« 
 
Glasovanje svetnic in svetnikov:  

PRISOTNI 14 

ZA 6 

PROTI 7 

Sklep ni bil sprejet. 
 
Župan ob 19:20 zaključil sejo občinskega sveta. 
 
Zapisala: Petra Dominko Baša 
 

Številka:  
Šempeter pri Gorici,  ________________                 Župan 

mag. Milan Turk 
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Sprejeti akti: 
 

Zapisnik 22. redne seje dne 25. 2. 2021 št.: 0320-1/2021-5 
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Količine in stroški za določitev cen obveznih občinskih gospodarskih javnih služb oskrbe s 
pitno vodo ter odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode – priloga k 
sklepu z dne 18. 3. 2021 
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