
 

 
POROČILO 24. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA OBČINE ŠEMPETER-VRTOJBA, 6. 5. 2021  

 
 

DNEVNI RED: (izglasovan umik 12 točke DN)  
 

1. Predlog zapisnika 23. seje občinskega sveta, ki je bila 18. 3. 2021                                    - realizirano 
   

2. Pobude in vprašanja svetnic in svetnikov                                                                                - realizirano   
 

3. Odlok o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo na 
območju občine Šempeter – Vrtojba – 1. obravnava                                                           - realizirano 
Poročevalec: Gvido Modrijan - Structura d.o.o. 
Obravnava stalnega delovnega telesa: Odbor za okolje in prostor in Odbor za gospodarski razvoj 

 
4. Poročilo o delu Osnovne šole Ivana Roba Šempeter pri Gorici za leto 2020 – informacija - 

informacija                                                                                                                                       – realizirano 
             Poročevalke: Rosana Pahor - ravnateljica Osnovne šole Ivana Roba, Klavdija Štokel    

Trobec - računovodkinja (Osnovna šola Ivana Roba), Nataša Smerdelj - pomočnica ravnateljice 
za vrtce (Osnovna šola Ivana Roba)  
Obravnava stalnega delovnega telesa: Odbor za družbene dejavnosti – šolstvo, predšolsko 
varstvo, kultura in šport 
 

5. Poročilo o delu Glasbene šole Nova Gorica za leto 2020 -  informacija                           - realizirano  
Poročevalec: Sandi Vrabec - ravnatelj Glasbene šole Nova Gorica 
Obravnava stalnega delovnega telesa: Odbor za družbene dejavnosti – šolstvo, predšolsko 
varstvo, kultura in šport 

 
6. Obravnava in potrditev liste kandidatov za sestavo Razvojnega sveta Severne Primorske 

(Goriške) razvojne regije 2021-2027                                                                                              - realizirano 
Poročevalec: tajnik občine mag. Peter Ptičak 
 

7. Zaključni račun proračuna Občine Šempeter-Vrtojba za leto 2020                                     - realizirano 
Poročevalka: Katja Nardin - računovodkinja 
Obravnava stalnega delovnega telesa: Odbor za okolje in prostor in Odbor za gospodarski 
razvoj 
 

8. Poročilo o realizaciji načrta ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Šempeter -Vrtojba za leto 
2020                                                                                                                                                          - realizirano  

Poročevalka: Regina Dragoljević - strokovna sodelavka 
Obravnava stalnega delovnega telesa: Odbor za okolje in prostor in Odbor za gospodarski 
razvoj 

9. Spremembe in dopolnitve načrta ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Šempeter – Vrtojba 
za leto 2021                                                                                                                                              - realizirano 

Poročevalka: Regina Dragoljević - strokovna sodelavka 
Obravnava stalnega delovnega telesa: Odbor za okolje in prostor in Odbor za gospodarski 
razvoj 
 



 

 
10. 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 
 

11. Sklep o določitvi cene obvezne gospodarske javne službe zagotavljanja 24 – urne dežurne službe 
v okviru pogrebne dejavnosti v Občini Šempeter – Vrtojba                                              - realizirano 

Poročevalec: tajnik občine mag. Peter Ptičak 
Obravnava stalnega delovnega telesa: Odbor za gospodarski razvoj 
 

12. Imenovanje predstavnika Občine Šempeter-Vrtojba v Svet zavoda za gasilsko in reševalno 
dejavnost – Gasilska enota Nova Gorica                                                                                         - UMIK 

 
12. 13. Izdaja soglasij za redno delovno uspešnost v javnih zavodih                                        - realizirano 

Poročevalka: Ksenija Ušaj - višja svetovalka za družbene dejavnosti 
 

Naslednja seja je predvidoma 20. 5. 2021 
DOKUMENTACIJA JE DOSTOPNA TUDI NA SPLETNI STRANI OBČINE: 
http://www.sempeter-vrtojba.si. 

                                     OBČINSKA UPRAVA 


