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Cenik o uporabi kombiniranega vozila – 
kombija Zavoda za kulturo, šport, 
turizem in mladinske dejavnosti   

Šempeter - Vrtojba 
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Šempeter pri Gorici, 26. januar 2022     
 
Občinskemu svetu Občine Šempeter - Vrtojba 

 
OBRAZLOŽITEV: CENIK O UPORABI KOMBINIRANEGA VOZILA – KOMBIJA ZAVODA ZA 
KULTURO, ŠPORT, TURIZEM IN MLADINSKE DEJAVNOSTI   ŠEMPETER - VRTOJBA 
 
Ustanoviteljica na podlagi 3 7 .  č l e n a  Odloka o ustanovitvi javnega zavoda »Zavod za 
kulturo, šport, turizem in mladinske dejavnosti Šempeter - Vrtojba « (Uradni list RS št.: 25/08, 
59/08, 102/12, 91/15 in 11/19) ima do zavoda naslednje pravice in obveznosti:  
– imenuje dva predstavnika ustanoviteljice in dva predstavnika zainteresirane javnosti v svet 
zavoda,  
– v proračunu občine zagotavlja sredstva za izvajanje dejavnosti zavoda, na podlagi 
predlogov finančnih načrtov zavoda in letnih programov dela,  
– daje soglasje k statutu zavoda,  
– daje soglasje k strateškemu načrtu zavoda,  
– daje soglasje k letnemu programu dela in letnemu finančnemu načrtu zavoda,  
– spremlja skladnost uporabe sredstev, ki jih je zagotovila ustanoviteljica v svojem 
proračunu, z nameni, za katere so bila sredstva zagotovljena,  
– ugotavlja skladnost programov dela zavoda s plani oziroma programi občine,  
– odloča o statusnih spremembah zavoda,  
– spreminja dejavnosti zavoda,  
– odloča o načinu razpolaganja s presežkom zavoda,  
– odloča o načinu kritja morebitne izgube zavoda,  
– daje soglasje k imenovanju in razrešitvi direktorja zavoda, 
 – daje soglasje k ceniku storitev zavoda,  
– izvaja druge naloge in obveznosti ustanoviteljice ter opravlja druge zadeve v skladu z 
zakonskimi določili, statutom občine, tem odlokom in drugimi predpisi. 
 
Občinskemu svetu Občine Šempeter - Vrtojba se predlaga, da gradivo obravnava in poda 
soglasje.  
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Na podlagi 3 7 .  č l e na  Odloka o ustanovitvi javnega zavoda »Zavod za kulturo, šport, 
turizem in mladinske dejavnosti Šempeter - Vrtojba « (Uradni list RS št.: 25/08, 59/08, 102/12, 
91/15 in 11/19) in 15. člena Statuta Občine Šempeter-Vrtojba (Uradni list RS, št. 5/18) je 
Občinski svet Občine Šempeter-Vrtojba na ___ seji, dne ___________,  sprejel  
 
 
 

S K L E P 
 
 

1. 
 
Občinski svet Občine Šempeter - Vrtojba daje soglasje k Ceniku o uporabi kombiniranega 
vozila - kombija v lasti Zavoda za kulturo, šport, turizem in mladinske dejavnosti Šempeter 
- Vrtojba. 
 
 
Številka: 007-0010/2021- 
Šempeter pri Gorici, _____________ 
               mag. Milan Turk, 

                     župan 
 
  


