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OBČINSKEMU SVETU OBČINE ŠEMPETER-VRTOJBA

PROGRAM DELA
OBČINSKEGA SVETA OBČINE ŠEMPETER-VRTOJBA ZA LETO 2022

ŠT. SEJE
IN DATUM
30. redna seja
20. januar 2022

31. redna seja
17. februar 2022

32. redna seja

TOČKE DNEVNEGA REDA
1. Predlog zapisnika 29. seje občinskega sveta
2. Poročilo o izvedenih aktivnostih iz LEK v letu 2021 in plan aktivnosti
za leto 2022 - informacija
3. Poročilo o delu Nadzornega odbora Občine Šempeter-Vrtojba za
let0 2021 – informacija
4. OPPN Ob Žnidarčičevi ulici v Šempetru pri Gorici – dopolnjena
izhodišča za pripravo OPPN – informacija
5. Letni program športa v Občini Šempeter-Vrtojba za leto 2022
6. Odlok o sofinanciranju brezplačnih prevozov za starejše v Občini
Šempeter-Vrtojba – prva obravnava
7. Odlok o pokopališkem redu v Občini Šempeter - Vrtojba – druga
obravnava in določitev grobnine ter enotnega cenika uporabe
pokopališča, pokopaliških objektov in naprav ter druge pokopališke
infrastrukture
8. Odlok o občinskih cestah in o izvajanju obvezne gospodarske javne
službe redno vzdrževanje občinskih javnih cest v Občini Šempeter –
Vrtojba – druga obravnava
9. Odlok o javnih površinah in o izvajanju obvezne gospodarske javne
službe urejanja in čiščenja javnih površin v Občini Šempeter Vrtojba– druga obravnava
10. Pobude in vprašanja svetnic in svetnikov
1. Predlog zapisnika 30. seje občinskega sveta
2. Pobude in vprašanja svetnic in svetnikov
3. OPN, usklajen predlog sprememb in dopolnitev št. 3 – obravnava in
sprejem
4. Plan rednega vzdrževanja lokalnih cest v letu 2022
5. Poročilo o delu koncesionarja za izvajanje gospodarne javne službe
vzdrževanja občinskih javnih cest v občini Šempeter-Vrtojba v letu
2021 – informacija
6. Sklep o določitvi nove cene storitev pomoči na domu v letu 2022 in
poročilo o izvajanju storitve v letu 2021
7. Odlok o sofinanciranju brezplačnih prevozov za starejše v Občini
Šempeter-Vrtojba – druga obravnava
8. Pobude in vprašanja svetnic in svetnikov
1. Predlog zapisnika 31. seje občinskega sveta
2. Poročilo o delu medobčinske uprave 2021 – informacija
3. Poročilo o izvedenih investicijah v letu 2021 – informacija
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17. marec 2022

33. redna seja
21. april 2022

4. OPPN Lada – predlog stališč do pripomb na javno razgrnjeni
dopolnjeni osnutek - obravnava in sprejem
5. OPPN gospodarska cona Polje, izhodišča - informacija
6. Pobude in vprašanja svetnic in svetnikov
1. Predlog zapisnika 32. seje občinskega sveta
2. Poročilo o delu Osnovne šole Ivana Roba Šempeter pri Gorici za leto
2021 – informacija
3. Poročilo o delu javnega zavoda KŠTM Šempeter-Vrtojba za leto 2021
– informacija

4. OPPN Lavžnik, spremembe in dopolnitve oziroma nov akt – predlog
stališč do pripomb na javno razgrnjeni dopolnjeni osnutek obravnava in sprejem
5. Poročilo o delu Glasbene šole Nova Gorica za leto 2021 – informacija
6. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Šempeter-Vrtojba za
leto 2021
7. Poročilo o realizaciji načrta ravnanja s stvarnim premoženjem za leto
2021
8. Pobude in vprašanja svetnic in svetnikov
34. redna seja
19. maj 2022

35. redna seja
16. junij 2022

1. Predlog zapisnika 33. seje občinskega sveta
2. Poročilo o delu Goriške knjižnice Franceta Bevka Nova Gorica za leto
2021 – informacija
3. Poročilo o varnostni problematiki v občini Šempeter-Vrtojba v letu
2021 – informacija
4. OPPN Lavžnik– obravnava in sprejem predloga dokumenta
5. Informacija o poteku dela na projektu EdiCitNet
6. Sklep o določitvi števila oddelkov za programe vrtca v Osnovni šoli
Ivana Roba Šempeter pri Gorici - vrtec za šolsko leto 2022/2023
7. Soglasje k letnemu poročilu Javnega sklada malega gospodarstva
Goriške za leto 2021 in soglasje k poslovnemu in finančnemu načrtu
za leto 2022
8. Pobude in vprašanja svetnic in svetnikov
1. Predlog zapisnika 34. seje občinskega sveta
2. OPPN Ob Žnidarčičevi ulici v Šempetru pri Gorici – predlog stališč do
pripomb na javno razgrnjeni dopolnjeni osnutek – obravnava in
sprejem
3. OPPN Lada – usklajen predlog - obravnava in sprejem
4. Poročilo o delu koncesionarja za izvajanje gospodarske javne službe
dejavnost sistemskega operaterja distribucijskega omrežja toplote v
občini Šempeter-Vrtojba v letu 2021 – informacija
5. Sklep o subvencioniranju dijaških vozovnic v šolskem letu 2022/2023
6. Priznanja in nagrade Občine Šempeter-Vrtojba
7. Pobude in vprašanja svetnic in svetnikov

SLAVNOSTNA

SEJA

21. julij 2022 – četrtek

1. Predlog zapisnika 35. seje občinskega sveta
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36. redna seja
22. september
2022

november 2022
december 2022

2. OPPN Ob Žnidarčičevi ulici v Šempetru pri Gorici – predlog stališč
do pripomb na javno razgrnjeni dopolnjeni osnutek – obravnava
in sprejem
3. OPPN gospodarska cona Polje – predlog stališč do pripomb na
javno razgrnjeni dopolnjeni osnutek – obravnava in sprejem
4. Polletna realizacija proračuna Občine Šempeter-Vrtojba 2022
5. Sklep o določitvi nove cene za programe vrtca v Osnovni šoli
Ivana Roba Šempeter pri Gorici - vrtec za šolsko leto 2022/2023
6. Pobude in vprašanja svetnic in svetnikov
redne lokalne volitve
konstitutivna seja novega občinskega sveta

Opomba: Program dela občinskega sveta Občine Šempeter-Vrtojba služi za potrebe
operativnega delovanja, tako občinske uprave kot občinskega sveta. Vsebina je okvirna in
dopušča dopolnitve oz. spremembe v skladu s potrebami in glede na stanje COVID 19.

Mag. Milan Turk
župan
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Na podlagi 15. člena Statuta Občine Šempeter-Vrtojba (Uradni list RS, št. 5/18) je Občinski
svet Občine Šempeter–Vrtojba na __ redni seji dne _________ sprejel naslednji

SKLEP

1.
Občinski svet Občine Šempeter-Vrtojba sprejme program dela Občinskega sveta Občine
Šempeter-Vrtojba za leto 2022.

Številka: ____________
Šempeter pri Gorici, ______________
ŽUPAN
mag. Milan Turk
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