
 

POROČILO 22. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA OŠ-V 25. 2. 2021 
 

DNEVNI RED: (izglasovan umik 7., 9. in 11. točke dnevnega reda) 

1. Sprejem zapisnika 21. redne seje občinskega sveta dne 20. 10. 2016       – realizirano  

2. Pobude in vprašanja svetnic in svetnikov                   – realizirano 

3. Sklep o določitvi nove cene storitev pomoči na domu v letu 2021    – Objava v UL RS 
Poročevalka: Ksenija Ušaj – višja svetovalka za družbene dejavnosti 
Obravnava stalnega delovnega telesa: Odbor za družbene dejavnosti – sociala in zdravstvo  

 

4. Poročilo o izvedenih aktivnostih iz LEK v letu 2020 in plan aktivnosti za leto 2021 – 
informacija            – realizirano 
Poročevalec: Boštjan Mljač, dipl. gosp. Ing, namestnik direktorja GOLEA 

Obravnava stalnega delovnega telesa: Odbor za okolje in prostor 
 

5. Plan rednega vzdrževanja lokalnih cest v letu 2021 – informacija    – realizirano 
Poročevalec: Matjaž Klemše, referent za varnost cest Kolektor CPG d.o.o. 
Obravnava stalnega delovnega telesa: Odbor za okolje in prostor, Odbor za gospodarski razvoj 
 

6. Poročilo o delu  koncesionarja za izvajanje gospodarne javne službe vzdrževanja 
občinskih javnih cest v občini Šempeter-Vrtojba v letu 2020– informacija – realizirano  
Poročevalec: Matjaž Klemše, referent za varnost cest Kolektor CPG d.o.o.    
Obravnava stalnega delovnega telesa: Odbor za okolje in prostor, Odbor za gospodarski razvoj 
 

7. Poročilo o delu Nadzornega odbora Občine Šempeter-Vrtojba za let0 2020 – informacija   -umik  
 

8. Odpis terjatev            – realizirano 
Poročevalka: Katja Nardin, računovodja  
Obravnava stalnega delovnega telesa: Odbor za gospodarski razvoj 

 

9. Sklep o določitvi novih cen storitev gospodarskih javnih služb oskrbe s pitno vodo in odvajanja 
in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode          - umik  
 

10. Sklep o določitvi cen storitev obvezne gospodarske javne službe zbiranja 
določenih vrst komunalnih odpadkov v Občini Šempeter-Vrtojba   – realizirano 
Poročevalec: župan mag. Milan Turk  
Obravnava stalnega delovnega telesa: Odbor za okolje in prostor, Odbor za gospodarski razvoj 
 

11. Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o načinu izvajanja obvezne občinske gospodarske 
javne službe zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov v Občini Šempeter–Vrtojba     - umik  
 

12. Tehnični pravilnik o ravnanju s komunalnimi odpadki v občini Šempeter-Vrtojba - 
seznanitev             – realizirano 
Poročevalec: župan mag. Milan Turk  
Obravnava stalnega delovnega telesa: Odbor za okolje in prostor  
 

13. Program ravnanja z odpadki v občini Šempeter-Vrtojba za leto 2021 - seznanitev  
Poročevalec: župan mag. Milan Turk          – realizirano 
Obravnava stalnega delovnega telesa: Odbor za okolje in prostor, Odbor za gospodarski razvoj 
 

14. Letni program športa v Občini Šempeter-Vrtojba za leto 2021        – Objava v UL RS 
Poročevalka: Ksenija Ušaj – višja svetovalka za družbene dejavnosti 
Obravnava stalnega delovnega telesa: x 



 
 

15. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o sofinanciranju letnega programa 
športa v Občini Šempeter-Vrtojba 2021 – skrajšani postopek       – Objava v UL RS 
Poročevalka: Ksenija Ušaj – višja svetovalka za družbene dejavnosti 
Obravnava stalnega delovnega telesa: x 

 

16. Kandidatura za članstvo v Razvojni svet Severne Primorske (Goriške) razvojne 
regije             – realizirano 
Poročevalka: Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, 

  
 

   Naslednja seja je predvidena 18. 3. 2021       

DOKUMENTACIJA JE DOSTOPNA TUDI NA SPLETNI STRANI OBČINE: 
www.sempeter-vrtojba.si (pod rubriko: O občini / Občinski svet / Seje 
občinskega sveta / dnevni red in gradivo 2018-2022 ).      
                OBČINSKA UPRAVA 
 
 

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

