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Z A P I S N I K 
13. redne seje Občinskega sveta Občine Šempeter-Vrtojba,  

ki je bila v četrtek, 23. 01. 2020 ob 16.30 v sejni sobi Občine Šempeter-Vrtojba 
 
 
Posnetek 13. redne seje je dostopen na naslovu: http://www.sempeter-vrtojba.si/posnetek-zadnje-
seje-obcinskega-sveta/  do naslednje seje občinskega sveta.  
 
Sejo je vodil župan Občine Šempeter-Vrtojba, mag. Milan Turk, ki je ugotovil, da je občinski svet 
sklepčen.  
 
PRISOTNI: Sebastjan Arčon, Klavdija Bizjak, Danijel Derman, Tina Gorkič, Dejan Koglot, mag. Matej 
Koglot, Sara Krošelj, Vlasta Mozetič, Anita Manfreda, Ivo Podbersič, Alenka Poljšak, Stanislav 
Rijavec 
 
OPRAVIČILA: Aleksander Čerče, Monika Gorjan Zavadlav, Janja Makovec, Jože Rupar 
 
Seja se je pričela ob 16.30. 
 
 

Dnevni red: 
1. Predlog zapisnika 12. redne seje občinskega sveta, ki je bila dne 12. decembra 2019 
2. Pobude in vprašanja svetnic in svetnikov 
3. Poročilo o izvedenih aktivnostih iz LEK  v letu 2019 in plan aktivnosti za leto 2020 - informacija   
4. Plan rednega vzdrževanja lokalnih cest v letu 2020 
5. Poročilo o delu Nadzornega odbora Šempeter-Vrtojba za leto 2019 – informacija 
6. Sklep o dodatnih znižanjih Občine Šempeter-Vrtojba za plačilo programov predšolske vzgoje 
7. Letni program športa v Občini Šempeter-Vrtojba za leto 2020 
8. Odlok o ustanovitvi organa skupne občinske uprave Medobčinska uprava občin Šempeter-

Vrtojba, Renče-Vogrsko, Miren Kostanjevica in Vipava – prva obravnava 
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PREDLOG DNEVNEGA REDA 

   
S sklicem seje so člani sveta prejeli predlog dnevnega reda.  
 
Župan je odprl razpravo na predlagani dnevni red. 
 
Razprave ni bilo. 
 

Župan je dal na glasovanje predlog dnevnega reda 13. redne seje. 

 
Glasovanje svetnic in svetnikov: 

PRISOTNI 12 

ZA 12 
PROTI - 

Dnevni red je bil sprejet. 
 
 

1. točka dnevnega reda 
PREDLOG ZAPISNIKA 12. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA  

 
Gradivo za to točko so člani sveta prejeli s sklicem seje.  
 
Razprave ni bilo. 
 

Župan je dal na glasovanje predlog zapisnika 12. redne seje iz dne 12. 12. 2019 

 
Glasovanje svetnic in svetnikov: 

PRISOTNI 12 

ZA 12 
PROTI - 

Predlog zapisnika 12. redne seje je bil sprejet. 
 
 

2. točka dnevnega reda 
POBUDE IN VPRAŠANJA SVETNIC IN SVETNIKOV 

 
Ustno pobudo so podali: 
 
Sara Krošelj je prebrala pisno vprašanje – v prilogi in je prosila za pisni odgovor. 
 
Župan je odgovoril, da je že pri obravnavi te pogodbe bilo povedano katere objekte in površine se 
namerava kupiti in razloge za to. Kupnina, ki jo bo morala občina plačati je relativno visoka. 
Istočasno je opozoril, da bo upravljanje teh objektov predstavljalo relativno veliko tveganje za 
upravljalca, to je predvideno Javni zavod KŠTM, posledično pa za občino, ki je njegova 
ustanoviteljica in mu mora zagotavljati sredstva za delovanje. Treba se bo zelo potruditi, da se bo 
stroške obvladalo in da se jih bo spravilo v neke normalne okvirje. Pričakuje se, da se bodo tekoči 
materialni stroški pokrivali iz dejavnosti in ne da jih bo morala občina plačevati iz proračuna, ker za 
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to preprosto ni dovolj sredstev. Načrtovati se je začela strategija upravljanja. Povedal je tudi, da 
pogodba med HIT d.d. in Intra lighting d.o.o. ni še podpisana. Kako z mrtvimi dnevi, se ni upal 
napovedati. Občina se bo potrudila, da se bi organiziralo uporabo teh objektov čim prej, da bo 
Javni zavod KŠTM to sposoben čim prej prevzet. Dalo pa se bo tudi pisni odgovor.   
 
Sara Krošelj je podala vprašanje, na koga se lahko uporabniki trenutno obrnejo v zvezi z 
vsakodnevnimi vprašanji, če ni še podpisana pogodba?  
 
Župan je odgovoril, da je odvisno kakšna vprašanja so. Če gre za vprašanja, ki se nanašajo na stvari 
ki jih rešuje tisti, ki ima objekt v posesti, se morajo obrniti na lastnika. Trenutno je lastnik še vedno 
družba HIT d. d.. Če se pa zadeve tičejo neke bodoče dejavnosti (občina je javno povedala da ima 
namen do 30. 6. letošnjega leta objekt kupit), se lahko obrnejo na občino, še bolj pa na bodočega 
upravljalca to je Javni zavod KŠTM. V tem vmesnem času je bila izvedena že parcelacija in je tudi 
odločba geodetske uprave pravnomočna. Zadeve intenzivno potekajo.  
 
Vlasta Mozetič je podala vprašanje občanov, ki sprašujejo zakaj na Šempetrskem placu ni bilo 
kakšnih posebnih prireditev v mesecu decembru za otroke. Poleg tega pa vlada veliko 
nezadovoljstvo ker je odpadla prireditev » Prižig lučk «. Zdelo se ji je prav, da občani tudi na tem 
mestu dobijo odgovor.  
 
Župan je odgovoril, da ni bilo nobene usmeritve, da bi letos moralo biti več ali manj prireditev. Te 
prireditve, ki se dogajajo so v glavnem organizirane s strani društev. Občina vsako leto postavi 
božično – novoletno drevesce. Tudi prižig lučk se je izvajalo v organizaciji z Osnovno šolo. Letos je 
to odpadlo zaradi vremena. Preložitev na drugi termin pa ni bil možen zaradi drugih aktivnosti. Ni 
pa posebnega razloga, razen vreme. 
 
Dejan Koglot je še dodatno obrazložil situacijo glede novoletnih prireditev v občini. Na KŠTM-ju so 
se pred 5 leti izvajale aktivnosti v zimskem času, » Praznični plac«, kjer so bile razne prireditve in 
aktivnosti vključno s praznovanjem Novega leta. Obisk je bil slab, stroški pa so bili veliki in zato so 
se odločili, da se bodo moči usmerilo v pustovanje in se je prepustilo Novi Gorici novoletne 
zabave. Nova Gorica dva tedna pred novim letom izvaja aktivnosti, ki se jim ne da parirati. Ve, da 
mogoče ni toliko prireditev kolikor si kdo želi, ampak so kar nekaj let vztrajali in kakšen dan je bil 
obisk en otrok. Se pa še vedno organizira Dedka mraza v Osnovni šoli Ivana Roba.  
Podal je pa še vprašanje, če se je kaj premaknilo v zvezi s sanacijo zadrževalnika pri Vrtojbi, če se 
kaj dela  in v kolikem času se lahko pričakuje da  bo urejeno? 
 
Župan je odgovoril, da je občina dokumentacijo naročila hitro po tem, ko se je o tem problemu 
govorilo. Projektant dokumentacijo pripravlja. Pred nekaj dnevi je obvestil, da ima zelo velike 
težave, ki jih bo prišel v kratkem pojasnit.  
 
Stanislav Rijavec je postavil vprašanje, kaj je s koncesijsko pogodbo mestnega prevoza s katero se 
ukvarjajo vsaj že 6 ali 7 let?  Misli, da je občina dobro usmerjana glede ekologije in bi bilo dobro da 
se ta zadeva oživi in se osveži tudi zahteve za prevoznika in se to tudi končno realizira.  
 
Župan je odgovoril, da na žalost nima novega odgovora razen da opominja župana Mestne 
občine, da je ta razpis še zmeraj odprt, da ni zaključen. To vodi občinska uprava Mestne občine 
Nova Gorica. Občina ji je v zvezi s tem dalo pooblastilo. Ocenjuje, da nima smisla da občina išče 
neke lastne rešitve, ker je dejansko uporabnikov javnega prometa  2/3 iz Nove Gorice in 1/3 iz naše 
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občine, in tudi dolžina prog je približno v tem razmerju razdeljena. Drugega, kot da se mestno 
občino aktivno poziva, misli da v tem trenutku več ne more narediti.  
 
Stanislav Rijavec je še dodal, da bi bilo dobro da se jih pisno pozove, da se dobi uraden odgovor iz 
strani občine Nova Gorica in ne samo neformalen, čeprav verjame, da se o tem dosti pogovarjajo.  
 
Župan  je odgovoril, da se lahko na Mestno občino pošlje tudi pisno pobudo. 
 
 

3. točka dnevnega reda 
POROČILO O IZVEDENIH AKTIVNOSTIH IZ LEK V LETU 2019 IN PLAN AKTIVNOSTI ZA LETO 2020 – 

informacija 

 
Gradivo za to točko so člani sveta prejeli s sklicem seje.  
 
Uvodno predstavitev je podal DIREKTOR GOLEA – Rajko Leban, univ. dipl. inž. str. 
 
Župan je dal besedo Odboru za okolje in prostor: 
Predsednik Odbora za okolje in prostor, Danijel Derman, je podala mnenje odbora: 
»Na Odboru za okolje in prostor se je z izvedenem poročilu LEK v letu 2019 in planu dela aktivnosti 
za leto 2020- informacija seznanil, ter ga priporoča občinskemu svetu v sprejem.« 
 
Župan je odprl razpravo. 
 
Razpravljali  so: 
Vlasta Mozetič  je prosila za obrazložitev, glede na to da je bilo v poročilo podana ugotovitev v 
zvezi z vrtcem Mavrica, oddelkom za malčke, kdaj se  je ugotovilo da je temperatura v tem 
oddelku prenizka in če lahko  dobi malo bolj  podrobno obrazložitev. 
   
Rajko Leban- direktor GOLEA je odgovoril, da je bil ogled opravljen v sredini decembra. Ugotovili 
so, da je bila temperatura samo 21,4°C v jaslih, morala bi biti 23°C. Postavili so tudi kontrolne 
gumbe,  da bi ugotovili ali je bila to izjema tisti dan ali se to večkrat pojavi. Ugotovili so, da so 
težave z mešalnim ventilom v kurilnici in zato so predlagali, da se to ustrezno sanira, zamenja 
mešalni ventil in nato nastavitve nastavi glede na zunanjo temperaturo. Potrebno je pogleda tudi 
delovanje obeh termostatov, radiatorskega in za talno ogrevanje.  
 
Župan je dodal, da je to potrebno spremljat in če bi bila občina na to opozorjena bi že ukrepala.     
 
Vlasta Mozetič je še dodala, da se ji zdi to operativna stvar, ki jo je za odpravit. Zdelo se ji je pa 
zanimivo, da mesec dni ni nihče na to opozoril. 
 
Stanislav Rijavec je vprašal direktorja GOLEA ali je možno, glede na to kar so se prej pogovarjali 
glede javnega prevoza ali bi lahko pod njihovim pokroviteljstvom bil to ena izmed aktivnosti v naši 
občini. 
 
Direktor GOLEA, Rajko Leban je povedal, da se je Občina Šempeter-Vrtojba vključila v projekt 
tehnične pomoči ELENA na področju trajnostne mobilnosti. To pomeni, da bo s strani  Evropske 
investicijske banke sofinanciralo 90%  potrebnih aktivnostih in potrebnih dokumentov za kasnejše 
investicije na tem področju, 10% bo pa strošek občine. Glede na to, da je zraven tudi Mestna 
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občina in NOMAGO, se bo skozi ta projekt malo pritiskalo na deležnike, da se bodo zadeve 
vendarle premaknile naprej. GOLEA je bila pobudnik, da je EZTSGO izdeloval tudi študijo 
čezmejnega potniškega prometa, tukaj pa je problem kabotaže. S tem so seznanjeni tako na 
Ministrstvu za infrastrukturo kot tudi na deželni vladi Furlanije Julijske krajini. Želja je da bi na eni 
strani NOMAGO in na drugi strani Apt imeli isto število linij in bi te stvari normalno tekle. Druga 
želja je, da bi s pomočjo evropskih sredstev na obeh straneh posodobil vozni park. Verjetno bi šli  
na električne buse in bi s tem bistveno zmanjšali tudi emisije v zrak zaradi mestnega potniškega 
prometa.   
 
Župan je razložil, da je problem kabotaža. Že leta nazaj so se o tem pogovarjali in so bile narejene  
tudi neke preliminarne analize v zvezi s tem in bi bilo mogoče že na osnovi zdajšnje zakonodaje ta 
problem rešiti. Kabotaža pomeni, da tisti ki izvaja mednarodni prevoz ne sme dovoliti, da potnik v 
eni državi vstopi in v isti državi izstopi. Vedno more vstopiti v eni državi in v drugi izstopiti.  
Občina Šempeter-Vrtojba se je glede trajnostne mobilnosti pretežno angažirala pri gradnji 
kolesarskih in podobnih povezav. Tako se je črpalo kar precej sredstev iz naslova državnega 
razpisa za ukrepe namenjene kolesarjem in pešcem. Iz tega naslova je bilo sofinancirano: 
Kolesarska steza v Bazari,  krožišče pri Športnem parku in ureditev Vrtojbenske ulice v tistem delu 
ki se nanaša na kolesarje in pešce. V letošnjem letu se namerava občina še prijavit na razpis, ki ga 
je ta hip objavil Eko sklad, za kolesarsko stezo ob ulici  9. septembra in za kolesarsko stezo ob hitri 
cesti od ulice 9. septembra do Vrtojbenske obvoznice.  
Projekt ELENA 2, ki ga že izvaja GOLEA je zelo dobrodošel, ker občini omogoča financiranje 
tehnične pomoči, se pravi pripravo dokumentacije. Pri ukrepih trajnostne mobilnosti pa se 
ocenjuje da bo to še kako prav prišlo in župan upa da se bo tudi kaj realiziralo in se je GOLEA -ji že 
v naprej zahvalil za sodelovanje.  
 
Stanislav Rijavec je podal vprašanje, glede energetske prenove javne razsvetljave v planu za leto 
2020 in sicer da je za zamenjavo 543 svetilk namenjenih 125.000 EUR,  kar pomeni da menjava ene 
svetilke stane občino 230 EUR.  To se mu zdi zelo drago.  
 
Direktor GOLEA, Rajko Leban je odgovoril, da je tak načrt. Seveda pa je odvisno s čim se 
zamenjuje.  
 
Župan je povedal, da gre za prenovo še preostanka javne razsvetljave, ki še ni skladna z uredbo, ki 
določa svetlobno onesnaženje in tudi dovoljeno rabo energije na prebivalca za javno razsvetljavo. 
Gre za zamenjavo obstoječih svetilk s praktično najmodernejšimi led svetilkami. Cena se je 
pridobila na javnem razpisu. 
 
Stanislav Rijavec je še enkrat vprašal če 230 EUR stane menjava ene žarnice in žarnica? Zanimali so 
ga še prihranki, ki so navedeni pod točko ena, kjer je investicijska vrednost 175.000EUR, 85% 
pokrije občina učinki na letnem nivoju, strošek električne energije  8. 190 EUR prihranek  energije 
ali je potem ta kalkulacija, ne glede na zakonske osnove, to pokrije? 
 
Direktor GOLEA, Rajko Leban je odgovoril, da to je cena cele svetilke, komplet luč. Glede prihranka 
točno ni vedel kakšen je prihranek ker podatkov ni imel s seboj, da bo to preveril ker pri 
razsvetljavi so vračilne dobe med 5-7 let če gre za en projekt. 
 
Župan je dodal, da je ta investicija bila izvedena čez poletje in gre očitno za napako. 85% se je 
pridobilo evropskih sredstev iz čezmejnega programa Slovenija – Italija, 15% je krila občina, to je 
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zanesljivo. Pri javni razsvetljavi ali notranji razsvetljavi se prihranki ne pokažejo tako hitro in se 
vrne investicija v nekaj letih. Pri tej konkretni ne ve na pamet. 
 
Stanislav Rijavec je še dodal da se je lahko zgodila napaka in je prosil, da se do naslednje seje da en 
skupni odgovor občine in GOLEA a se razčisti in se vidi kakšni so dejanski prihranki.  
 
Župan se je strinjal da se skupaj pogleda in se da odgovor.  
 
 

 
Župan je dal na glasovanje sklep, da Občinski svet Občine Šempeter-Vrtojba potrdi Letno 
poročilo o izvedenih ukrepih iz akcijskega načrta Lokalnega energetskega koncepta in njihovih 
učinkih za leto 2019. 
                                                                           

  

 
Glasovanje svetnic in svetnikov: 
PRISOTNI 12 

ZA 10 
PROTI - 

Sklep je bil sprejet. 
 

4. točka dnevnega reda 
PLAN REDNEGA VZDRŽEVANJA LOKALNIH CEST V LETU 2020 

 
Gradivo za to točko so člani sveta prejeli s sklicem seje.  
 
Uvodno predstavitev je podal KOLEKTOR CPG d.o.o.,Vanči Premrl – vodja enote vzdrževanje. 
 
Župan je dal besedo:  
 
Odboru za okolje in prostor: 
Predsednik Odbora za okolje in prostor, Danijel Derman, je podal mnenje odbora, ki je sprejel 
sklep: 
»Odbor za okolje in prostor se je seznanil s planom rednega vzdrževanja lokalnih cest v letu 2020 
in predlaga občinskemu svetu da ga sprejme.« 
  
Župan je odprl razpravo. 
 
Razpravljali so : 
Stanislav Rijavec je povedal, da pogreša primerjavo glede na lansko leto predvsem košnja trave, ki 
je  največja postavka ali je to 10% več kot lani ali je 5% manj kot lani. Malo pogreša vzporedno 
informacijo kaj to pomeni.  
 
Župan je dodal, da se ne predvideva kakšnih drastičnih sprememb pri vzdrževanju lokalnih cest. 
Stroški so še vedno enaki kot so bili lani, se pravi cene so enake kot so bile lani. Kar je lahko 
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drugačno je da trava lahko bolj hitro ali bolj počasi raste. To je pa odvisno od tega koliko je 
padavin in kakšne bodo druge vremenske razmere in tega se v naprej ne zna napovedat.  
 
Vanči Premrl - KOLEKTOR CPG d.o.o. je odgovoril, da je v planu predvidenih 24.583 EUR za košnjo. 
V lanskem letu 2019, je bilo porabljenih 25. 969 EUR. Pokosilo se je 255.057 m².  
 

 
 

Glasovanje svetnic in svetnikov: 
PRISOTNI 12 

ZA 12 
PROTI - 

Sklep je bil sprejet. 
 
 

5. točka dnevnega reda 
POROČILO O DELU NADZORNEGA ODBORA OBČINE ŠEMPETER-VRTOJBA ZA LETO 2019 -

informacija 

 
Gradivo za to točko so člani sveta prejeli s sklicem seje.  
 
Uvodno obrazložitev je podala Mojca Plešnar -  predsednica Nadzornega odbora Občine 
Šempeter-Vrtojba. 
 
Župan je odprl razpravo. 

Razprave ni bilo. 
 

 
Župan je dal na glasovanje sklep da Občinski svet Občine Šempeter-Vrtojba sprejme informacijo 
o letnemu poročilu o delu Nadzornega odbora Občine Šempeter-Vrtojba za leto 2019. 
 

 
Glasovanje svetnic in svetnikov: 

PRISOTNI 12 

ZA 12 
PROTI - 

Sklep je bil sprejet. 

 

6. točka dnevnega reda 
SKLEP O DODATNIH ZNIŽANJIH OBČINE ŠEMPETER-VRTOJBA ZA PLAČILO PROGRAMOV 

PREDŠOLSKE VZGOJE 

 
Župan je dal na glasovanje sklep, da Občinski svet Občine Šempeter-Vrtojba sprejme Plan 
rednega vzdrževanja lokalnih cest v letu 2020.  
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Gradivo za to točko so člani sveta prejeli s sklicem seje.  
 
Uvodno obrazložitev je podala Ksenija Ušaj – višja svetovalka za družbene dejavnosti. 
 
Župan je dal besedo:  
 
Župan je dal besedo Odboru za družbene dejavnosti – šolstvo, predšolsko varstvo, kultura in 
šport: 
Predsednica Odbora za družbene dejavnosti – šolstvo, predšolsko varstvo, kultura in šport, Tina 
Gorkič, je podala mnenje odbora: 
Na Odboru za družbene dejavnosti – šolstvo, predšolsko varstvo, kultura in šport so obravnavali 
sklep o dodatnih znižanjih Občine Šempeter-Vrtojba za plačilo programov predšolske vzgoje in 
predlagajo občinskemu svetu da sprejme naslednji sklep: » V sklepu št. 01101-17/2016-2, z dne 20. 
10. 2016, se 3. točka sklepa spremeni tako, da se glasi: »Staršem otrok, za katere je Občina 
Šempeter-Vrtojba po veljavnih predpisih dolžna kriti del cene programa vrtca se omogoči 50 % 
njihovega, z odločbo določenega dohodkovnega razreda, zaradi odsotnosti otroka iz vrtca zaradi 
zdravstvenih razlogov, ki traja najmanj 10  zaporednih obračunskih (delovnih) dni. Plačilo staršev 
se sofinancira največ za 60 obračunskih dni v koledarskem letu in sicer pod naslednjimi pogoji: po 
koriščenju sofinanciranja 30 obračunskih dni, se sofinanciranje lahko izjemoma odobri še za največ 
dodatnih 30 obračunskih dni v koledarskem letu, po predhodnem soglasju uprave vrtca, in sicer 
pod pogojem, da za izbrano obdobje in izbrano enoto vrtca ni izražen interes po vključitvi drugih 
otrok, kar je razvidno iz prejetih vlog za vpis v vrtec. 
Dodatno znižanje plačila iz odsotnosti iz zdravstvenih razlogov lahko starši uveljavljajo, najkasneje 
v roku 5 delovnih dni od zaključka odsotnosti z ustrezno vlogo ter priloženim zdravniškim 
potrdilom, pri pristojni upravi vrtca.  
Prispevki staršev ob predhodno odbitih stroških neporabljene prehrane otroka se bodo 
zagotavljali iz proračuna Občine Šempeter - Vrtojba.« 
Tak sklep je bil soglasno sprejet in odbor je predlagal občinskemu svetu, da ga sprejme.  
 
Župan je odprl razpravo. 

Razprave ni bilo. 
 

 
Župan je dal na glasovanje sklep da Občinski svet Občine Šempeter-Vrtojba sprejme dodatno 
znižanje Občine Šempeter-Vrtojba za plačilo programov predšolske vzgoje 

1. 
V sklepu št. 01101-17/2016-2, z dne 20. 10. 2016, se 3. točka sklepa spremeni tako, da se glasi: 
»Staršem otrok, za katere je Občina Šempeter-Vrtojba po veljavnih predpisih dolžna kriti del 
cene programa vrtca se omogoči 50 % njihovega, z odločbo določenega dohodkovnega razreda, 
zaradi odsotnosti otroka iz vrtca zaradi zdravstvenih razlogov, ki traja najmanj 10  zaporednih 
obračunskih (delovnih) dni. Plačilo staršev se sofinancira največ za 60 obračunskih dni v 
koledarskem letu in sicer pod naslednjimi pogoji: po koriščenju sofinanciranja 30 obračunskih 
dni, se sofinanciranje lahko izjemoma odobri še za največ dodatnih 30 obračunskih dni v 
koledarskem letu, po predhodnem soglasju uprave vrtca, in sicer pod pogojem, da za izbrano 
obdobje in izbrano enoto vrtca ni izražen interes po vključitvi drugih otrok, kar je razvidno iz 
prejetih vlog za vpis v vrtec. 
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Dodatno znižanje plačila iz odsotnosti iz zdravstvenih razlogov lahko starši uveljavljajo, 
najkasneje v roku 5 delovnih dni od zaključka odsotnosti z ustrezno vlogo ter priloženim 
zdravniškim potrdilom, pri pristojni upravi vrtca. 
Prispevki staršev ob prehodno odbitih stroških neporabljene prehrane otroka se bodo 
zagotavljali iz proračuna Občine Šempeter-Vrtojba.« 

2. 
Sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. 
 

 
Glasovanje svetnic in svetnikov: 

PRISOTNI 12 

ZA 12 
PROTI - 

Sklep je bil sprejet. 

7. točka dnevnega reda 
LETNI PROGRAM ŠPORTA V OBČINI ŠEMPETER-VRTOJBA ZA LETO 2020 

 
Gradivo za to točko so člani sveta prejeli s sklicem seje.  
 
Uvodno obrazložitev je podala Ksenija Ušaj – višja svetovalka za družbene dejavnosti. 
 
Župan je dal besedo:  
 
Odboru za družbene dejavnosti – šolstvo, predšolsko varstvo, kultura in šport: 
Predsednica Odbora za družbene dejavnosti – šolstvo, predšolsko varstvo, kultura in šport, Tina 
Gorkič, je podala mnenje odbora: 
»Na Odboru za družbene dejavnosti – šolstvo, predšolsko varstvo, kultura in šport so obravnavali 

Letni program športa v Občini Šempeter-Vrtojba za leto 2020 in predlaga občinskemu svetu da ga 

sprejme.« 

Župan je odprl razpravo. 

Razpravljal je:  

Stanislav Rijavec je podal vprašanje glede Rekreacijskega centra Vrtojba, da je namenjeno 50.000 

EUR ali je to športni park? 

Župan,  je odgovoril, da je to kamp prostor v Vrtojbi. Tik ob trim stezi je en plato, ki se bi ga 

razširilo in uredilo z orodji za vadbo.  

 

 
Župan je dal na glasovanje sklep, da Občinski svet Občine Šempeter-Vrtojba sprejme Letni 
program športa v Občini Šempeter-Vrtojba za leto 2020. 
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Glasovanje svetnic in svetnikov: 
PRISOTNI 12 

ZA 12 
PROTI - 

Sklep je bil sprejet. 

8. točka dnevnega reda 
ODLOK O USTANOVITVI ORGANA SKUPNE OBČINSKE UPRAVE MEDOBČINSKA UPRAVA OBČIN 

ŠEMPETER-VRTOJBA, RENČE-VOGRSKO, MIREN-KOSTANJEVICA IN VIPAVA-prva obravnava 

 
Gradivo za to točko so člani sveta prejeli s sklicem seje.  
 
Uvodno obrazložitev je podal mag. Peter Ptičak- tajnik občine. 
 
Župan je odprl razpravo. 

Razprave ni bilo. 

 
Župan je dal na glasovanje sklep da je Občinski svet Občine Šempeter-Vrtojba opravil prvo 
obravnavo Odloka o ustanovitvi organa skupne občinske uprave Medobčinska uprava občin 
Šempeter-Vrtojba, Renče-Vogrsko, Miren-Kostanjevica in Vipava.  
Upoštevajoč podane pripombe se pripravi Odlok o ustanovitvi organa skupne občinske uprave 
Medobčinska uprava občin Šempeter-Vrtojba, Renče-Vogrsko, Miren-Kostanjevica in Vipava za 
sprejem v drugi obravnavi.  
 

 
Glasovanje svetnic in svetnikov: 

PRISOTNI 12 

ZA 12 
PROTI - 

Sklep je bil sprejet. 

 

Seja je bila zaključena ob 17:40 

Zapisala: Jerneja Ternovec 
 
Številka:  
Šempeter pri Gorici,          
                          
 
 

mag. Milan Turk  
župan 
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SOCIALNI DEMOKRATI 

Občinski odbor  

Šempeter-Vrtojba 

 

 
 

 

 

 

 

 

Priloga: 

 

 

 

 

 

 

 

Šempeter pri Gorici, 23. januar 2020 

NAKUP ŠPORTNEGA CENTRA HIT IN STRATEGIJA UPRAVLJANJA IN TRŽENJA 

Na 12. redni seji Občinskega sveta Občine Šempeter-Vrtojba, 12. decembra 2019, smo 

potrdili podpis pogodbe o ustanovitvi odkupne pravice, s katero Občina pridobi pravico, da v 

rokih, ki so predvideni (leto 2020), odkupi Športni center HIT. Predlagali smo, da se v času 

pred sklenitvijo kupoprodajne pogodbe lahko tudi bolj natančno uskladimo o načinu 

upravljanja z objekti. 15. januarja 2020 je uporabnike teniškega igrišča pričakalo obvestilo, 

da se z 22. januarjem zaključuje igranje tenisa. Vemo, da teniška igrišča niso bila predmet 

prodaje, toda na nas se je obrnilo več športnih klubov, ki vsakodnevno uporabljajo objekt, ker 

jih skrbi, da bodo priča enakemu scenariju oz. t. i. ’mrtvim dnevom’, ko objekta ne bodo mogli 

uporabljati. Zavedati se je potrebno, da imajo nekateri rezervirane termine za tekme in bodo 

v primeru, da tekmo odpovejo, dolžni plačati kazen. Prav tako ne vedo, s kom vzpostaviti 

komunikacijo glede vprašanj, ki se jim vsakodnevno pojavljajo v zvezi z objektom. Prav je in 

spodobi se, da so uporabniki seznanjeni s trenutno situacijo. Opozoriti želimo, da je potrebno 

čimprej pripraviti strategijo upravljanja z objektom. V športni objekt bo potrebno v začetku 

tudi kaj vložiti, če ga želimo uspešno tržiti. Prav tako je potrebno razmisliti o trženju objekta 

skupaj s prenočitvenimi kapacitetami-prejšnji teden smo otvorili nove prostore Lipe, kmalu bo 

začel obratovati Hotel Šanpier. Že zguljena je fraza, da ima Občina Šempeter-Vrtojba 

izjemno strateško lego in infrastrukturo za razvoj športnega turizma in zato je prav, da se 

razmišlja tudi o turističnih paketih za različne športne priprave. 

Skratka, želimo, da Občina Šempeter-Vrtojba in bodoči upravljavec čimprej začneta s 
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pripravo strategije za upravljanje in posledično trženje Športnega centra HIT. Zavedamo se, 

da v začetku ne bo beležil dobička, stremeti pa je potrebno k pokrivanju stroškov upravljanja 

in uspešnemu trženju objekta.  

Svetniška skupina SD in Občinska organizacija SD Šempeter-Vrtojba 

 
 
 

 


