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Gradivo k 1. točki dnevnega reda 
Šempeter pri Gorici, 18. januar 2023 
Številka: 0320-2/2022-1/2 

 
 

 
 
 

Predlog  
Z A P I S N I K A  

2. redne seje Občinskega sveta  
Občine Šempeter - Vrtojba, 

ki je bila dne 12. 1. 2023 
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Z A P I S N I K 
2. redne seje Občinskega sveta Občine Šempeter - Vrtojba,  

ki je bila v četrtek, 12. 1. 2023 ob 16.30 uri v sejni sobi Občine Šempeter - Vrtojba 
 

Posnetek 2. redne seje je dostopen na naslovu: https://sempeter-vrtojba.si/obcina/obcinski-
svet/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. 
 
Seja se je pričela ob 16:32 uri. Vodil jo je župan Občine Šempeter - Vrtojba, mag. Milan Turk, ki 
je ugotovil, da je občinski svet sklepčen. Prisotnih je bilo 14 članov občinskega sveta. 
 
PRISOTNI ČLANI1 OBČINSKEGA SVETA: Dušan  Bremec, Matej Čebron, Rok Filipič, Edvard Fon, 
Karmen Gerbec, Anja Gregorič, Dominik Hanžič, mag. Matej Koglot, Marija Lipovšek, Vojko 
Pirih, Ivo Podbersič, Alenka Poljšak, Dunja Savnik Winkler, Darja Zavec. 
 
OPRAVIČENO ODSOTNI: Sara Krošelj, Maja Pangos. 
 
OBČINSKA UPRAVA: Občinska uprava: mag. Peter Ptičak – tajnik občine, Petra Dominko 
Baša 
 
DRUGI PRISOTNI: predstavniki medijev 
 
Župan odpre razpravo na predlagani dnevni red. 
 
Razprave ni bilo, zato župan predlaga in da na glasovanje sprejem dnevnega reda: 

Sprejme se predlagani dnevni red 2. redne seje občinskega sveta. 

 Glasovanje svetnic in svetnikov: 

PRISOTNI 14 

ZA 14 

PROTI 0 

Dnevni red je bil sprejet. 

 
Dnevni red: 
1. Predlog zapisnika konstitutivne seje OS, ki je bila dne 8. 12. 2022 
2. Sklep o začasnem financiranju Občine Šempeter - Vrtojba v obdobju januar – marec 2023 

– informacija 
3. Imenovanje Nadzornega odbora Občine Šempeter - Vrtojba 
4. Imenovanje stalnih delovnih teles občinskega sveta Občine Šempeter - Vrtojba 
5. Imenovanje krajevnih odborov v Občini Šempeter - Vrtojba 
6. Imenovanje predstavnika Občine Šempeter - Vrtojba v Nadzornem svetu Javnega sklada 

malega gospodarstva Goriške 
7. Imenovanje predstavnika Občine Šempeter - Vrtojba v Svetu zavoda Osnovna šola 

Kozara Nova Gorica 

 
1 Po abecednem vrstnem redu priimka 

https://sempeter-vrtojba.si/obcina/obcinski-svet/seje-obcinskega-sveta/
https://sempeter-vrtojba.si/obcina/obcinski-svet/seje-obcinskega-sveta/
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8. Imenovanje predstavnika Občine Šempeter - Vrtojba v Svetu zavoda Ljudska univerza 
Nova Gorica 

9. Soglasje k imenovanju direktorja Zdravstvenega doma Zobozdravstveno varstvo 
10. Program dela Občinskega sveta Občine Šempeter - Vrtojba v letu 2023 
11. Pobude in vprašanja svetnic in svetnikov 
 
 

1. točka dnevnega reda  

PREDLOG ZAPISNIKA KONSTITUTIVNE SEJE OS, KI JE BILA DNE 8. 12. 2022 

Člani občinskega sveta so gradivo prejeli s sklicem seje. 
 
Župan je odprl razpravo. 
 
Razprave ni bilo, zato je župan predlagal in dal na glasovanje:  

Občinski svet Občine Šempeter - Vrtojba sprejme zapisnik konstitutivne seje Občinskega sveta 
Občine Šempeter - Vrtojba, ki je bila 8. 12. 2022. 

Glasovanje svetnic in svetnikov: 

PRISOTNI 14 

ZA 14 

PROTI 0 

Zapisnik je bil sprejet. 

 
 

2. točka dnevnega reda 

SKLEP O ZAČASNEM FINANCIRANJU OBČINE ŠEMPETER - VRTOJBA V OBDOBJU JANUAR – 
MAREC 2023 – informacija 

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

SKLEP: Občinski svet Občine Šempeter - Vrtojba je seznanjen s Sklepom župana o začasnem 
financiranju Občine Šempeter - Vrtojba v obdobju januar – marec 2023, ki je bil objavljen v 
Uradnem listu RS št. 159/22 z dne 21. 12. 20222 
 

Glasovanje svetnic in svetnikov: 

PRISOTNI 14 

ZA 14 

PROTI 0 

Sklep je bil sprejet. 
 

 

3. točka dnevnega reda 

IMENOVANJE NADZORNEGA ODBORA OBČINE ŠEMPETER - VRTOJBA 

Člani občinskega sveta so gradivo prejeli s sklicem seje in predlog KMVVI dne 11. 1. 2023. 

 
2 410-15/2022-3 

https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2022-01-4072/sklep-o-zacasnem-financiranju-obcine-sempeter---vrtojba-v-obdobju-januar-marec-2023?h=
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Uvodno obrazložitev je podala Dunja Savnik Winkler, predsednica Komisije za mandatna vprašanja, 
volitve in imenovanja (v gradivu). 
 
Župan je odprl razpravo. 
 
Razprave ni bilo, zato župan predlaga in da na glasovanje predlog sklepa: 

SKLEP  o imenovanju Nadzornega odbora 
1.  

Občinski svet Občine Šempeter - Vrtojba imenuje naslednje člane Nadzornega odbora 
Občine Šempeter - Vrtojba: 
NADZORNI ODBOR OBČINE ŠEMPETER - VRTOJBA: 

1. DR. BORIS GOJKOVIČ, roj. 11. 8. 1962, Cesta goriške fronte 88, 5290 Šempeter pri 
Gorici 

2. MARTIN FERFOLJA, roj. 24. 11. 1968, Podmark 15, 5290 Šempeter pri Gorici 
3. JOŽE RUPAR, roj. 11. 8. 1973, Vrtojba, Opekarniška cesta 10, 5290 Šempeter pri Gorici 
4. LUČKA BOFULIN BOLTAR, roj. 18. 6. 1973, Vrtojba, Ulica 9. septembra 165, 5290 

Šempeter pri Gorici 
5. BORIS REBULA, roj. 2. 2. 1950, Franca Baliča 19, 5290 Šempeter pri Gorici 

2.  
Članstvo v Nadzornem odboru preneha z dnem razrešitve oziroma z dnem poteka mandata 
članom občinskega sveta, ki je nadzorni odbor imenoval.3  
 

Glasovanje svetnic in svetnikov: 

PRISOTNI 14 

ZA 14 

PROTI 0 

Sklep je bil sprejet. 

 
 

4. točka dnevnega reda 
IMENOVANJE STALNIH DELOVNIH TELES OBČINSKEGA SVETA OBČINE ŠEMPETER - 
VRTOJBA 

Člani občinskega sveta so gradivo prejeli s sklicem seje in predlog KMVVI dne 11. 1. 2023. 
 
Uvodno obrazložitev je podala Dunja Savnik Winkler, predsednica Komisije za mandatna vprašanja, 
volitve in imenovanja (v gradivu). 
 
Župan je odprl razpravo. 
 

Edvard Fon pove, da je včeraj na komisiji razumel, da so izglasovali, da je gospa Gabrijela 
Kodre tudi v odboru za šolstvo, predšolsko varstvo. 
 
Dunja Savnik Winkler odgovori, da je gospa Gabrijela Kodre izpadla iz tega odbora kot 
zunanja članica, smo jo pa potem obravnavali kot kandidatko za predstavnico naše občine v 
drugih ustanovah zunaj naše občine.  
 

 

 
3 0322-0010/2022-24 
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Nadaljnje razprave ni bilo, zato župan predlaga in da na glasovanje predloge sklepov: 

S K L E P o imenovanju stalnega delovnega teles Občinskega sveta Občine Šempeter - 
Vrtojba - statutarno pravne komisije 
STATUTARNO PRAVNA KOMISIJE  OBČINSKEGA SVETA OBČINE ŠEMPETER - VRTOJBA4  

Zap. 
št. 

Ime in priimek  

1. DUŠAN BREMEC, roj. 17. 9. 1961, Vrtojba, Laze 50, 5290 Šempeter pri 
Gorici 

Predsednik iz 
občinskega sveta 

2. ANJA GREGORIČ, roj. 16. 12. 1988, Vrtojba, Cesta na Čuklje 70, 5290 
Šempeter pri Gorici 

Članica iz 
občinskega sveta 

3. ALENKA POLJŠAK, roj. Alenka Poljšak, 5. 1. 1960, Vrtojbenska cesta 
58, 5290 Šempeter pri Gorici  

Članica iz 
občinskega sveta 

4. DARJA ZAVEC, roj. 31. 1. 1968, Ulica Ivana Suliča 10 a, 5290 Šempeter pri 
Gorici 

Član iz 
občinskega sveta 

5. STANISLAV RIJAVEC, roj. 19. 6. 1965, Na Pristavi 5, 5290 Šempeter pri 
Gorici 

Zunanji član 

Glasovanje svetnic in svetnikov: 

PRISOTNI 14 

ZA 14 

PROTI 0 

Sklep je bil sprejet. 
 
 
 

S K L E P o imenovanju stalnega delovnega teles Občinskega sveta Občine Šempeter - 
Vrtojba - odbora za gospodarski razvoj 
ODBOR ZA GOSPODARSKI RAZVOJ  OBČINSKEGA SVETA OBČINE ŠEMPETER - VRTOJBA5  

Zap. 
št. 

Ime in priimek  

1. DUŠAN BREMEC, roj. 17. 9. 1961, Vrtojba, Laze 50, 5290 Šempeter pri 
Gorici  

Predsednik iz 
občinskega sveta 

2. MATEJ ČEBRON, roj. 14. 11. 1976, Vrtojba, Ulica 9. septembra 154 a, 
5290 Šempeter pri Gorici  

Član iz 
občinskega sveta 

3. EDVARD FON, roj. 29. 7. 1964, Vrtojba, Griči 5 c, 5290 Šempeter pri 
Gorici 

Član iz 
občinskega sveta 

4. DOMINIK HANŽIČ, roj. 7. 2. 1962, Ulica Franca Kramarja 5, 5290 Šempeter 
pri Gorici 

Član iz 
občinskega sveta 

5. LEA MANFREDA, roj. 29. 8. 1988, Cvetlična ulica 54 a, 5290 Šempeter 
pri Gorici 

Zunanja članica 

6. MATEJ BREMEC, roj. 13. 1. 1975, Vrtojba, Griči 5h, 5290 Šempeter pri 
Gorici 

Zunanji član 

7. MONIKA GORJAN ZAVADLAV, roj. 7. 10. 1975, Vrtojba, Ulica Zapučke 7 a, 
5290 Šempeter pri Gorici 

Zunanja članica 

 
4 0322-0010/2022-25 
5 0322-0010/2022-26 
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Glasovanje svetnic in svetnikov: 

PRISOTNI 14 

ZA 14 

PROTI 0 

Sklep je bil sprejet. 
 
 

S K L E P o imenovanju stalnega delovnega teles Občinskega sveta Občine Šempeter - 
Vrtojba - odbora za okolje in prostor 

ODBOR ZA OKOLJE IN PROSTOR OBČINSKEGA SVETA OBČINE ŠEMPETER - VRTOJBA 6 

Zap. 
št. 

Ime in priimek  

1. ROK FILIPIČ, roj. 17. 8. 1972, Vrtojba, Opekarniška ulica 15, 5290 
Šempeter pri Gorici  

Predsednik iz 
občinskega sveta 

2. KARMEN GERBEC roj. 5. 12. 1960, Ulica Ivana Suliča 18 b, 5290 
Šempeter pri Gorici 

Članica iz 
občinskega sveta 

3. MARIJA LIPOVŠEK, roj. 29. 11. 1958, Ulica Ivana Suliča 8 a, 5290 Šempeter 
pri Gorici 

Članica iz 
občinskega sveta 

4. DOMINIK HANŽIČ, roj. 7. 2. 1962, Ulica Franca Kramarja 5, 5290 Šempeter 
pri Gorici 

Član iz 
občinskega sveta 

5. DANIJEL DERMAN, roj. 7. 1. 1945, Vrtojba, Pod Lazami 37, 5290 Šempeter 
pri Gorici 

Zunanji član 

6. DOLORES KOŠIR FRANK, roj. 13. 9. 1961, Ulica Ivana Suliča 9, 5290 
Šempeter pri Gorici 

Zunanja članica 

7. IGOR KOŽUH, roj. 9. 6. 1962, Padlih borcev 16, 5290 Šempeter pri 
Gorici 

Zunanji član 

Glasovanje svetnic in svetnikov: 

PRISOTNI 14 

ZA 14 

PROTI 0 

Sklep je bil sprejet. 
 
 

S K L E P o imenovanju stalnega delovnega teles Občinskega sveta Občine Šempeter - 
Vrtojba - odbora za družbene dejavnosti – šolstvo, predšolsko varstvo, kultura in šport 
ODBOR ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI – ŠOLSTVO, PREDŠOLSKO VARSTVO, KULTURA IN 
ŠPORT OBČINSKEGA  SVETA OBČINE ŠEMPETER - VRTOJBA7 

Zap. 
št. 

Ime in priimek  

1. SARA KROŠELJ, roj. 17. 7. 1985, Vrtojba, Opekarniška cesta 13, 
5290 Šempeter pri Gorici  

Predsednica iz 
občinskega sveta 

2. MATEJ ČEBRON, roj. 14. 11. 1976, Vrtojba, Ulica 9. septembra 154 a, 
5290 Šempeter pri Gorici  

Član iz občinskega 
sveta 

 
6 0322-0010/2022-27 
7 0322-0010/2022-28 
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3. ANJA GREGORIČ roj. 16. 12. 1988, Vrtojba, Cesta na Čuklje 70,  5290 
Šempeter pri Gorici 

Članica iz 
občinskega sveta 

4. DARJA ZAVEC, roj. 31. 1. 1968, Ulica Ivana Suliča 10 a, 5290 Šempeter pri 
Gorici 

Članica iz 
občinskega sveta 

5. HAIDEJA ČERNE roj. 19. 4. 1954, Vrtojba, Obmejna cesta 28, 5290 
Šempeter pri Gorici 

Zunanja članica 

6. MAJA KERŠEVAN, roj. 22. 4. 1986, Stjenkova ulica 34, 5290 
Šempeter pri Gorici 

Zunanja članica 

7. KLAVDIJA BIZJAK, roj. 31. 12. 1987, Podmark 20, 5290 Šempetru pri 
Gorici 

Zunanja članica 

Glasovanje svetnic in svetnikov: 

PRISOTNI 14 

ZA 13 

PROTI 1 

Sklep je bil sprejet 
 
 

S K L E P o imenovanju stalnega delovnega teles Občinskega sveta Občine Šempeter - 
Vrtojba - odbora za družbene dejavnosti – sociala in zdravstvo 

ODBOR ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI – SOCIALA IN ZDRAVSTVO OBČINSKEGA SVETA 
OBČINE ŠEMPETER  - VRTOJBA8  

Zap. 
št. 

Ime in priimek  

1. MAJA PANGOS, roj. 31. 7. 1988, Ulica Andreja Gabrščka 68, 5290 
Šempeter pri Gorici 

Predsednica iz 
občinskega sveta 

2. VOJKO PIRIH, roj. 13. 4 .1961, Vrtojba, Ulica Zapučke 12E, 5290 
Šempeter pri Gorici 

Član iz 
občinskega sveta 

3. DUNJA SAVNIK WINKLER, roj. 5. 9. 1967, Ulica Franca Baliča 8, 
5290 Šempeter pri Gorici 

Članica iz 
občinskega sveta 

4. ALENKA POLJŠAK, roj. 5. 1. 1960, Vrtojbenska cesta 58, 5290 
Šempeter pri Gorici 

Članica iz 
občinskega sveta 

5. JANA LUKRECIJA VALENČAK, roj. 8. 1. 1970, Stjenkova ulica 24, 
5290 Šempeter pri Gorici 

Zunanja članica 

6. ZDENKO ŠIBAV, roj. 10. 4. 1945, V Mlinu 53, 5290 Šempeter pri 
Gorici 

Zunanji član 

7. VLASTA MOZETIČ, roj. 9. 8. 1964, Vrtojbenska cesta 21, 5290 
Šempeter pri Gorici 

Zunanja članica 

Glasovanje svetnic in svetnikov: 

PRISOTNI 14 

ZA 14 

PROTI 0 

Sklep je bil sprejet 
 

 
8 0322-0010/2022-29 
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5. točka dnevnega reda 
IMENOVANJE KRAJEVNIH ODBOROV V OBČINI ŠEMPETER - VRTOJBA 

Člani občinskega sveta so gradivo prejeli s sklicem seje in predlog KMVVI dne 11. 1. 2023. 
 
Uvodno obrazložitev je podala Dunja Savnik Winkler, predsednica Komisije za mandatna vprašanja, 
volitve in imenovanja (v gradivu). 
 
Župan je odprl razpravo. 
 
Razprave ni bilo, zato župan predlaga in da na glasovanje predlog sklepa: 

SKLEP o imenovanju posvetovalnih delovnih teles Občinskega sveta Občine Šempeter - 
Vrtojba 
Občinski svet Občine Šempeter - Vrtojba imenuje naslednje člane krajevnih odborov v Občini 
Šempeter - Vrtojba9: 

A) KRAJEVNI ODBOR NASELJA VRTOJBA 

Zap. 
št. 

Ime in priimek  

1. BREDA GORKIČ, roj. 21. 11. 1972. Vrtojbi, Krožna cesta 33, 5290 
Šempeter pri Gorici 

Predsednica - 
Zunanji član 

2. ERIK BAJUK , roj. 26. 7. 1974, Vrtojba, Laze 17, 5290 Šempeter 
pri Gorici 

Zunanji član 

3. KLAVDIO GORKIČ, roj. 13. 5. 1959, Vrtojba, Gramozna pot 3, 
5290 Šempeter pri Gorici 

Zunanji član  

4. MIRO VOGRIČ, roj. 19. 8. 1958, Vrtojba, Ulica Zapučke 31, 5290 
Šempeter pri Gorici  

Zunanji član 

5. ERIKA ŠKRLEP, roj. 11. 10. 1968, Vrtojba, Ulica 9. septembra 197, 
5290 Šempeter pri Gorici 

Zunanja članica 

6. SEVERIN KOVAČIČ, roj. 1. 3. 1956, Vrtojba, Ulica 9. septembra 87 
a, 5290 Šempeter pri Gorici 

Zunanji član 

7. IDA MERMOLJA, roj. 12. 4. 1950, Vrtojba, Ulica 9. septembra 
185, 5290 Šempeter pri Gorici 

Zunanja članica 

B) KRAJEVNI ODBOR NASELJA ŠEMPETER PRI GORICI  

Zap. 
št. 

Ime in priimek  

1. BILJANA ĐUKIĆ, roj.  28. 7. 1983, Ulica Ivana Suliča 18 a, 5290 
Šempeter pri Gorici 

Predsednica - 
Zunanji član 

2. ROBERT PERŠOLJA, roj. 15. 9. 1956, Ošlje 2 b, 5290 Šempeter pri 
Gorici 

Zunanji član 

3. DERANJA STANKO, roj. 16. 2. 1943, Na Pristavi 1, 5290 Šempeter 
pri Gorici 

Zunanji član 

4. JANUŠ JERONČIČ, roj. 19. 8. 1978, Ulica Ivana Suliča 18 b, 5290 
Šempeter pri Gorici 

Zunanji član 

 
9 0322-0010/2022-30 
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5. ZDENKO ŠIBAV, roj. 10. 4. 1945, V Mlinu 53, 5290 Šempeter pri 
Gorici 

Zunanji član 

6. ANITA BRATINA , roj. 17. 4. 1987, Ulica Ivana Suliča 16 b, 5290 
Šempeter pri Gorici 

Zunanja članica 

7. MARJAN TOMAŽINČIČ, roj. 15. 8. 1955, Cesta goriške fronte 52, 
5290 Šempeter pri Gorici 

Zunanji član 

 

Glasovanje svetnic in svetnikov: 

PRISOTNI 14 

ZA 13 

PROTI 1 

Sklep je bil sprejet. 

 
Župan je prekinil sejo za odmor ob 16:59 uri. Seja se je nadaljevala ob 17:14 uri.  

 
 

6. točka dnevnega reda 

IMENOVANJE PREDSTAVNIKA OBČINE ŠEMPETER - VRTOJBA V NADZORNEM SVETU 
JAVNEGA SKLADA MALEGA GOSPODARSTVA GORIŠKE 

Člani občinskega sveta so gradivo prejeli s sklicem seje in predlog KMVVI dne 11. 1. 2023. 
 
Uvodno obrazložitev je podala Dunja Savnik Winkler, predsednica Komisije za mandatna vprašanja, 
volitve in imenovanja (v gradivu). 
 
Župan je odprl razpravo. 
 
Razprave ni bilo, zato župan predlaga in da na glasovanje predlog sklepa: 

S K L E P: Občinski svet Občine Šempeter - Vrtojba imenuje Karmen Gerbec, stanujoč/o na naslovu 
Ulica Ivana Suliča 18 b, 5290 Šempeter pri Gorici, za predstavnico Občine Šempeter - Vrtojba v 
Nadzornem svetu Javnega sklada malega gospodarstva Goriške za štiri letno mandatno obdobje10. 

Glasovanje svetnic in svetnikov: 

PRISOTNI  14 

ZA  13 

PROTI  1 

Sklep je bil sprejet. 
 

 

7. točka dnevnega reda 
IMENOVANJE PREDSTAVNIKA OBČINE ŠEMPETER - VRTOJBA V SVETU ZAVODA OSNOVNA 
ŠOLA KOZARA NOVA GORICA 

Člani občinskega sveta so gradivo prejeli s sklicem seje in predlog KMVVI dne 11. 1. 2023. 
 
Uvodno obrazložitev je podala Dunja Savnik Winkler, predsednica Komisije za mandatna vprašanja, 
volitve in imenovanja (v gradivu). 
 
Župan je odprl razpravo. 
 

 
10 : 0322-0009/2022-6 
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Razprave ni bilo, zato župan predlaga in da na glasovanje predlog sklepa: 

S K L E P: Občinski svet Občine Šempeter - Vrtojba imenuje Tjašo Frančeškin, stanujočo v 
Vrtojbi, Zapučke 26, 5290 Šempeter pri Gorici, za predstavnico Občine Šempeter - Vrtojba v 
Svetu javnega zavoda Osnovne šole Kozara Nova Gorica za štiri letno mandatno obdobje11. 

Glasovanje svetnic in svetnikov: 

PRISOTNI  14 

ZA  12 

PROTI  2 

Sklep je bil sprejet. 
 

 
 

8. točka dnevnega reda 

IMENOVANJE PREDSTAVNIKA OBČINE ŠEMPETER - VRTOJBA V SVETU ZAVODA LJUDSKA 
UNIVERZA NOVA GORICA 

Člani občinskega sveta so gradivo prejeli s sklicem seje in predlog KMVVI dne 12. 1. 2023. 
 
Uvodno obrazložitev je podala Dunja Savnik Winkler, predsednica Komisije za mandatna vprašanja, 
volitve in imenovanja (v gradivu). 
 
Župan je odprl razpravo. 
 
Razprave ni bilo, zato župan predlaga in da na glasovanje predlog sklepa: 

S K L E P: Občinski svet Občine Šempeter - Vrtojba imenuje Gabrijelo Kodre, stanujočo na 
naslovu Ulica Franca Baliča 17, 5290 Šempeter pri Gorici, za predstavnico Občine Šempeter - 
Vrtojba v Svetu zavoda Ljudska univerza Nova Gorica za štiri letno mandatno obdobje12. 

Glasovanje svetnic in svetnikov: 

PRISOTNI  14 

ZA  14 

PROTI  0 

Sklep je bil sprejet. 
 

 
 

9. točka dnevnega reda 

SOGLASJE K IMENOVANJU DIREKTORJA ZDRAVSTVENEGA DOMA ZOBOZDRAVSTVENO 
VARSTVO 

Člani občinskega sveta so gradivo prejeli s sklicem seje in predlog KMVVI dne 11. 1. 2023 
 
Uvodno obrazložitev je podala Dunja Savnik Winkler, predsednica Komisije za mandatna vprašanja, 
volitve in imenovanja (v gradivu). 
 
Župan je odprl razpravo. 
 
Razprave ni bilo, zato župan predlaga in da na glasovanje predlog sklepa: 

 
11 0322-0007/2022-9 
12 0322-0008/2022-5 
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S K L E P: Občinski svet Občine Šempeter – Vrtojba daje soglasje k imenovanju Gorana Štekarja, 
dr.dent.med., stanujoč na naslovu Ulica Ivana Suliča 6a, Šempeter pri Gorici, za direktorja Javnega 
zavoda Zdravstveni dom Zobozdravstveno varstvo Nova Gorica, za mandatno dobo štirih let13. 

Glasovanje svetnic in svetnikov: 

PRISOTNI  14 

ZA  14 

PROTI  0 

Sklep je bil sprejet. 

 
 

10. točka dnevnega reda 

PROGRAM DELA OBČINSKEGA SVETA OBČINE ŠEMPETER - VRTOJBA V LETU 2023 

Člani občinskega sveta so gradivo prejeli s sklicem seje in popravek gradiva dne 12. 1. 2023. 
 
Uvodno obrazložitev je podal mag. Peter Ptičak – tajnik občine (v gradivu). 
 
Župan je odprl razpravo. 
 

Podžupan Ivo Podbersič predlaga, da bi predložili slavnostno sejo na petek 21. julij. 
 
Župan odgovori da lahko, če bi hkrati delali praznovanje za občane. Leta nazaj smo imeli ob petkih, a 
so bili predlogi na občinskem svetu za v četrtek. Njemu je vseeno in se strinja tudi z ostalimi dnevi. 
Mogoče je za občane petek bolj primeren, ker ni sredi delovnega tedna. Je pa še čas za se o tem 
odločiti. Kar tukaj piše še ne pomeni, da bo točno tako. Na podlagi zakona seje sklicuje župan, 
najmanj štirikrat letno. Več jih po potrebi. Programa se poskušamo držati. Že sedaj je nekako 
pregledano, kdaj so počitnice, kdaj so katere druge stvari ali kakšni mostovi, da se temu izognemo. 
Občasno pride do kakšnih sprememb in jih poskušamo o tem vnaprej obvestiti, da ne bo, da ste lahko 
na voljo oziroma da lahko pridete. Kar se pa tiče dnevnih redov, je tudi to zelo informativno. Imamo 
sedaj recimo takšen plan. Naknadno bo še kaj. Na primer že za predlog proračuna oziroma prvo 
obravnavo, ki je predvidena, je že sedaj nekaj bolniških in ne ve kako bo. Upa, da bomo spravili 
skupaj. Če ne, se bo kaj zamaknilo.  
Meni, da je za poleti še čas, ko bomo videli kakšne bodo možnosti in nameni za praznovanje. Zmenili 
in odločili bi se kakšna dva meseca prej. 
 
Nadaljnje razprave ni bilo, zato župan predlaga in da na glasovanje predlog sklepa: 

S K L E P: Občinski svet Občine Šempeter – Vrtojba sprejme program dela Občinskega sveta 
Občine Šempeter - Vrtojba za leto 202314. 

Glasovanje svetnic in svetnikov: 

PRISOTNI  14 

ZA  14 

PROTI  0 

Sklep je bil sprejet. 

 
 

11. točka dnevnega reda 

POBUDE IN VPRAŠANJA SVETNIC IN SVETNIKOV 

 

 
13 0322-0011/2022-7 
14 0320-1/2023-3 
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Pisne pobude do seje občinskega sveta ni podal nihče. Ustne pobude so podali naslednji članice in 
člani občinskega sveta: 
 

Karmen Gerbec poda dve krajši praktični pobudi:  
Občani v naselju Podmark so jo opomnili in je tudi sama opazila, da ni več kontejnerja za 
zbiranje kosovnih odpadkov. Naj bi bil dvakrat na leto. A ga že nekajkrat ni bilo. Glede na to, 
da je tam zelo gosta poselitev v občini, prosijo, da bi občina zagotovila ta kontejner.  
Starejši občani iz Vrtojbe so prosili, da bi se uredila pot na Sv. Ot, predvsem stopnice. Če bi se 
dalo, da bi bile tudi betonske. Tudi parapet ograjo, da se lahko primejo. To so starejši ljudje in 
jim lahko zdrsne in padejo. Tam so tudi fitnes naprave, ki so že precej strohljene in bi jih bilo 
tudi za odstraniti oziroma popraviti, nadomestiti. Opozori še, da je bila občina s strani 
občanov na to problematiko že opozorjena, ampak ni ukrepala. Glede na to, da je bila občina 
opozorjena in je upravljavka, je odgovorna tudi za poškodbe. Lahko se zgodi tudi, da bo 
kakšna tožba. Ampak meni, da ne bo.  

 
Župan glede kontejnerja za zbiranje odpadkov odgovori, da bo preveril. Imamo predvideno na dveh 
lokacijah v Šempetru in če na kateri ni bilo, mora to še preveriti, saj vsekakor ni namen, da ne bi bila 
možnost. Je pa dejstvo, da občani lahko oddajo kosovne odpadke vsaki dan, razen ob nedeljah in 
praznikih, v zbirnem centru. Urnik je zelo primeren.  
Glede stopnic in parapet ograje. Želje so takšne in drugačne. Na Svetem Otu je občina porabila 
ogromno sredstev, da smo zelo lepo uredili spomenik. Tisti občan, ki bi rad imel stopnice, ni opazil, 
da smo uredili zelo široko in lepo utrjeno pot okoli in okoli, da prideš gor peš, celo z vozičkom. Tam 
lahko pridejo vsi in jim ni treba po tisti največji strmini, kjer bi on rabil stopnice. Tista pot ni bila 
zastonj, je zelo lepa in utrjena. Če bi on slučajno lezel gor po kakšni poti, kjer je nevarno, da se 
poškoduje, in meni, da bi zaradi tega na primer šel po gozdnih poteh in tožil občino, naj mu povedo, 
da naj gre raje po fini, lepi, ravni in dragi poti.  
Orodja za fitnes redno posodabljamo. Če je kakšno slabo, naproša da sporočite točno katero. Ali če je 
nevarno, da bomo to tudi popravili. 
 

Dušan Bremec poda sledeči vprašanji: 
Prvo vprašanje se nanaša na požarni elaborat javnega kamionskega parkirišča na MMP 
Vrtojba. Zanima ga, ali je ažuriran v skladu s predpisi in realnem stanju na kraju samem. V 
zvezi s tem želi vpogled vanj do konca januarja letos, za potrebe dela občinskega svetnika.  
Drugo vprašanje se nanaša na parkiranje osebnih vozil na prostorih parkirišč, ki so namenjena 
tovornim vozilom. Zakaj in na podlagi katerega akta se dovoljuje parkirati osebna vozila na 
parkiriščih, ki so namenjena parkiranju tovornih vozil? To je v povezavi izvajanja neobvezne 
gospodarske javne službe na javnem kamionskem parkirišču na MMP Vrtojba.  
 

Župan odgovori, da ne ve točno kakšna dokumentacija je potrebna glede požara oziroma varstva 
pred požari. Vsekakor to dokumentacijo imamo in smo to tudi preverjali. Bo preveril kaj je to, kar 
moramo imeti in kar bi si svetnik rad pogledal. Pogled v to mu bo omogočen. 
Glede parkiranja se zelo strinja, da to ni prav. Treba bo urediti prometno signalizacijo na parkirišču. 
Predpisi, ki jih ima občina sprejete v zvezi s tem, so ustrezni. Potrebno je urediti prometno 
signalizacijo. Potem pa predpise dosledno izvajati. Verjetno bi bilo smiselno razmisliti tudi glede 
ureditve cenika za to parkiranje. To bi pomenilo, da bi določeni uporabniki, ki parkirajo svoja tovorna 
vozila, dobili za neko primerno ceno tudi možnost parkiranja na tem parkirišču, ki je sedaj ograjeno z 
zapornicami za avtomobile. Tega pa nihče ne bi rad plačal. Se pa strinja, da bo treba urediti prometno 
signalizacijo znotraj na parkirišču, saj potem lahko ukrepajo tudi redarji. 
 

Dušan Bremec se zahvali za odgovor, delno pojasnilo. Vendar se niso razumeli. On je vprašal, 
da ker so na javnem kamionskem parkirišču vozila v prostoru, ki je namenjen za kamione, a so 
tam avtomobili, potem so kamioni parkirani po tistih poteh in je to tudi nevarno, če se kaj 
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zgodi. Ker pride do prometnih zamaškov. To pomeni, da so na kamionskem javnem parkirišču 
parkirana osebna vozila. In to ne na tistem parkirišču, ki je zraven in je za osebna vozila. Tisto 
parkirišče ima rampo in je kar naprej prazno.  

 
Župan odgovori, da je vprašanje razumel in tudi upa, da je bil dovolj jasen. Vemo, da vozniki tovornih 
vozil puščajo svoje osebne avtomobile na parkiriščih, ki so namenjena tovornim vozilom. To je 
prekršek, če je vse ustrezno urejeno s prometno signalizacijo. Vemo tudi, da imajo vozniki pogosto 
svoje želje, zahteve in pričakovanja. Verjetno bodo jezni na nas, ker bomo dosledno izvajali prometne 
predpise in občinski odlok. Svetniku bo lahko tudi kdo poslan, da mu pojasnite, da ne sme tako delati, 
kar je delal.  
 

Matej Čebon želi le dopolniti, kaj je mislil svetnik Bremec, saj je tudi sam to opazoval. 
Avtomobilom se pušča, da se rezervira kamionski prostor. To kaže na neko pomanjkanje 
prostora kamionskih parkirišč. 

 
Župan odgovori, da je iz tega domneval, ker so imeli avtomobile tako parkirne, kot da bi bilo 
avtomobilsko parkirišče, ampak na kamionskih parkiriščih, lepo na široko. Kot kaže, si tako mogoče 
tako rezervirajo, da ko oni gredo s kamionom, da jih čaka prostor, ko pride nazaj. Točno določen 
prostor. Želijo si še kaj drugega in predvsem, da jim ni treba narediti peš tri korake ali plačati 
parkirišča za avto.. To je glavni razlog. Drugače pa niso zaznali, da bi bilo pomanjkanje parkirišč za 
tovorna vozila.  
Drži pa tudi, da se kdaj zgodi, da kdo parkira izven označenih parkirnih mest. To se je vedno dogajalo 
za velike praznike in tega ne bomo uspeli spremeniti. 
 

Rok Filipič, ki je naknadno posredoval tudi pisni izvod pobude: 
»V imenu svetniške skupine Gibanja SVOBODA  dajem pobudo, da se na naslednji seji 
Občinskega sveta Občine Šempeter Vrtojba, ki bo predvidoma dne 23.1.2023, uvrsti na Dnevni 
red točko z naslovom »MMP Vrtojba – Zbirni center odpadkov in njegov vpliv na sprejem OPN-
ja.« 

Obrazložitev: 
Ker sta stranki Gibanje SVOBODA in SD v svojem volilnem programu svojim volivcem – občanom 
naše občine obljubili, da na MMP Vrtojba ne bo zbirnega centra odpadkov in ker obstaja velika 
verjetnost, da svetniki takega OPN ne bi sprejeli (prejšnja sestava svetnikov je namreč sejo, ki je 
OPN obravnavala obstruirala, prav zato da OPN ne bi bil sprejet), dajemo predlog, da se o tem 
predhodno opravi razprava na prvi naslednji seji pod točko z naslovom »MMP Vrtojba – Zbirni 
center odpadkov in njegov vpliv na sprejem OPN-ja«. Ker gre za nujno zadevo – sprejem OPN-ja 
je tudi z gospodarskega vidika tako kot vidika samih potreb občanov nujen, saj nekateri na 
spremembe, ki bodo zajete v njem čakajo že 10 let, dajemo to pobudo, ki bo tudi pokazala ali je 
OPN kot tak zrel za sprejem.  
Če OPN tak kot je ni sprejet, je potrebno ponoviti cel postopek sprejema OPN- ja, to pa se spet 
lahko vleče leta in povzroči visoke stroške, če  se pa ugotovi na razpravi, da je sedaj politična 
volja pač taka, da se na MMP Vrtojba, tam kjer je predviden po OPN-ju Zbirni center odpadkov, 
le tega od tam izvzame, se lahko stopi korak nazaj in nadaljuje postopek s sprejemom OPN-ja od 
javne razgrnitve dalje. Javna razgrnitev OPN-ja pa se lahko nanaša le na tisti del, ki zajema MMP 
Vrtojba – zbirni center odpadkov (ŠE 88 in v tekstualnem delu, kjer se nanaša na Ravnanje z 
odpadki v naši občini). Pripombe in predloge se torej lahko da samo za ta del OPN-ja. Ko se 
pošlje na Ministrstvo za okolje in prostor (ali pač kakorkoli se bo sedaj to ministrstvo že 
imenovalo), se v predlogu tudi navede, da gre le za manjšo spremembo in da tam ostane 
namenska raba taka, kot je bila do sedaj – ostale prometne površine, prav tako se v tekstualnem 
delu Ravnanje z odpadki vrne v tako stanje, kot je bilo pred tem OPN-jem.  
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Po naših poizvedbah na Ministrstvu za okolje in prostor bi tak postopek spremembe oziroma 
posodobitve OPN-ja trajal optimalno 3 mesece, če se zavleče pa največ 6 mesecev, seveda če je 
predlog pravilno pripravljen. 
Glede na navedeno menimo, da je naša pobuda utemeljena in predlagamo županu, da točko 
uvrsti na dnevni red naslednje seje občinskega sveta. Predlagamo tudi, da k tej točki povabi tako 
predstavnike gospodarstva, torej Obrtno zbornico Nova Gorica, Gospodarsko zbornico Nova 
Gorica, kot tudi pripravljavce OPN-ja. 
 
V Šempetru pri Gorici, 12.1.2023 
 
Svetniki Gibanja Svoboda: 
Rok Filipič: _________________   Karmen Gerbec: _____________ 
Maja Pangos: _______________   Dušan Bremec: _______________ 
Anja Gregorič: ______________   Matej Čebron: _______________« 

 
Župan se zahvali in strinja s pobudo, ki je primerna in dobra. Le 10 let je malo preveč, saj traja to 
sprejemanje OPN 6 let. Ocene oziroma neka zagotovila uradnikov, v kolikšnem času se da to 
narediti… Rad bi, da bi zares veljale, a se jih vsi ne držijo. Mogoče tisti, ki je to napisal, da bi on to celo 
naredil. A je veliko takšnih, ki tega ne bi niti približno v takšnem času naredili.  
Ocena župana je, da če se Občinski prostorski načrt ne sprejme, se gre ponovno v javno razgrnitev, 
ker mora biti predlog v celoti s to spremembo. In potem mora biti tudi ponovno usklajevan z vsemi 
nosilci urejanja prostora. Najverjetneje, bomo sicer še bolj natančno preverili, glede na to, da so svoja 
mnenja že dali in da so to minimalne spremembe. To bi lahko hitro naredili, vendar na žalost ne 
naredijo. Zadnjič se je en oglasil še celo 2 uri pred sejo, in to po 14 mesecih, da nečesa ni naredil in da 
bi sedaj to želel narediti. A sploh več ni za to pristojen organ. Ne ve sicer kdo ga je k temu nagovarjal, 
a je župan to pustil na miru in ni nobenega nikamor prijavil, za gre za težke kršitve.  
Strinja se, da opravimo najprej razpravo in se bomo potem odločili. Smo sicer predvideli, da bi na 
naslednji seji obravnavali predlog OPN. Točka se lahko tudi umakne, če bo karkoli. Predlaga tudi, da 
jih povabi, da si ogledajo zbirni center oziroma te nujne začasne ukrepe, ker zbirni center nima 
gradbenega uporabnega dovoljenja. Lahko bodo organizirali za tiste, ki bi si želeli to ogledati.   
 

Anja Gregorič poda obvestilo o oblikovanju svetniške skupine Gibanje Svoboda. »Člani in 
članice Občinskega sveta Občine Šempeter - Vrtojba izjavljamo, da smo oblikovali svetniško 
skupino z imenom Svetniška skupina Gibanje Svoboda, in sicer za delo v občinskem svetu, za 
izvajanje zakonskih nalog odločanja o lokalnih javnih zadevah. Vodja svetniške skupine je 
gospod Rok Filipič, člani pa smo Maja Pangos, Anja Gregorič, Karmen Grbec, Matej Čebron in 
Dušan Bremec.« 
 
Karmen Gerbec vpraša, če bi bilo mogoče dobiti telefonske številke tistih iz občinskega sveta, 
ki se bi se s tem strinjali, da jih dajo. Tako bi se lažje kdaj kaj pogovorili tudi s svetniki iz drugih 
strank. 
 

Župan odgovori, da lahko vsi dobijo njegovo številko in se mu zdi, da ima tudi on njihovo. Svetniki naj 
se med seboj zmenijo, ker jim tega občina ne more dati. Občina je objavila na spletni strani le  
službeni elektronski naslov, sicer pa mi njihovih osebnih in drugih podatkov ne posredujemo. Če 
bomo dobili pošto, ki bo naslovljena na občinski svet, vam bo nemudoma posredovana in županu 
vednost, ker župan predstavlja občinski svet. Če bo pošta naslovljena na člane občinskega sveta, vam 
jo bomo posredovali. Če bo pošta naslovljena na katerega svetnikov ali pa na osebo, vam bomo to 
tudi posredovali, tistemu, na katerega bo. Ne bomo se šli pa posrednike, ko bo nekdo recimo pisal, 
naprimer svetniški skupini Gibanje Svoboda. Ker tudi takšne stvari smo že dobili in tega ne bomo 
počeli. Bomo le vljudno odgovorili, da tega ne moremo. Lahko damo le ime in priimek, to kar ste nas 
obvestili, o tem kdo ste v tej svetniški skupini, in vaše službene elektronske naslove. Za to smo bili 
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dogovorjeni z vsemi, da se to lahko objavi. Če pa kdo ne želi, da se to objavi, tudi ne bomo objavili na 
občinski spletni strani. Objavili smo le e-naslove, na katere prejemate gradivo za sejo.  
Predlaga, da si izmenjajte telefonske številke. Če pa vsi rečete, da lahko, naredimo seznam in vam ga 
damo. Valentina vam lahko pošlje, da če se boste zraven podpisali, da se strinjate, ker se s tem lahko 
kdo tudi ne strinja. Občina telefonskih številk svetnikov ne bo objavila in jih tudi ne dala nikomur, kot 
tudi ne zasebnih e-naslovov.  
 
Nadaljnje razprave ni bilo, zato je župan zaključil točko.  
 
Seja je bila zaključena ob 17:14 uri. 
 
Zapisala: Valentina Bratuš 

 
Številka: 0320-0001/2023- 
Šempeter pri Gorici, _____________                                                                     Župan 
   Občine Šempeter - Vrtojba 
                                                                                                                  mag. Milan Turk 
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2. REDNA SEJA OBČINSKEGA SVETA Občine Šempeter-Vrtojba, 12.1. 2023 
 

P O R O Č I L O: 
 

12. Predlog zapisnika konstitutivne seje OS, ki je bila dne 8. 12. 2022          - realizirano 
 

13. Sklep o začasnem financiranju Občine Šempeter - Vrtojba v obdobju januar – 
marec 2023 – informacija                     - realizirano 

Poročevalec: mag. Peter Ptičak – tajnik občine 
 

14. Imenovanje Nadzornega odbora Občine Šempeter – Vrtojba                 - realizirano 
Poročevalka: KOMISIJA ZA MANDATNA VPRAŠANJA, VOLITVE IN IMENOVANJA  
 

15. Imenovanje stalnih delovnih teles občinskega sveta Občine Šempeter – Vrtojba 
Poročevalka: KOMISIJA ZA MANDATNA VPRAŠANJA, VOLITVE IN IMENOVANJA                         - realizirano 

 
16. Imenovanje krajevnih odborov v Občini Šempeter – Vrtojba                    - realizirano 
Poročevalka: KOMISIJA ZA MANDATNA VPRAŠANJA, VOLITVE IN IMENOVANJA  

 
17. Imenovanje predstavnika Občine Šempeter - Vrtojba v Nadzornem svetu Javnega 

sklada malega gospodarstva Goriške                                                                - realizirano 
Poročevalka: KOMISIJA ZA MANDATNA VPRAŠANJA, VOLITVE IN IMENOVANJA  

 
18. Imenovanje predstavnika Občine Šempeter - Vrtojba v Svetu zavoda Osnovna 

šola Kozara Nova Gorica                 - realizirano 
Poročevalka: KOMISIJA ZA MANDATNA VPRAŠANJA, VOLITVE IN IMENOVANJA  

 
19. Imenovanje predstavnika Občine Šempeter - Vrtojba v Svetu zavoda Ljudska 

univerza Nova Gorica           - realizirano 
Poročevalka: KOMISIJA ZA MANDATNA VPRAŠANJA, VOLITVE IN IMENOVANJA  
 
20. Soglasje k imenovanju direktorja Zdravstvenega doma Zobozdravstveno varstvo 
Poročevalka: KOMISIJA ZA MANDATNA VPRAŠANJA, VOLITVE IN IMENOVANJA          - realizirano 

 
21. Program dela Občinskega sveta Občine Šempeter - Vrtojba v letu 2023  

Poročevalec: mag. Peter Ptičak – tajnik občine     - realiziranO 
 
22. Pobude in vprašanja svetnic in svetnikov     - realiziranO 
 

Naslednje 3. redna seja občinskega sveta bo predvidoma 26. 1. 2023 
     

DOKUMENTACIJA JE DOSTOPNA TUDI NA SPLETNI STRANI OBČINE: 
www.sempeter-vrtojba.si (pod rubriko: Občina / Občinski svet / Seje 
občinskega sveta /).    
 

http://www.sempeter-vrtojba.si/
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