
 

30. REDNA SEJA OBČINSKEGA SVETA OBČINE ŠEMPETER-VRTOJBA, 3. 2. 2022 
 

P O R O Č I L O: 

1. Zapisnik 29. redne seje občinskega sveta, ki je bila 16. 12. 2021         – realizirano 
  

2. Umik asfaltne baze iz opuščene gramoznice v Vrtojbi           – realizirano 
Obravnava stalnega delovnega telesa:  ODBOR ZA OKOLJE IN PROSTOR  
 

3. Poročilo o izvedenih aktivnostih iz LEK v letu 2021 in plan aktivnosti za leto 2022 – 

informacija                 – realizirano 
Obravnava stalnega delovnega telesa:  ODBOR ZA OKOLJE IN PROSTOR 

 

4. Poročilo o delu Nadzornega odbora Občine Šempeter-Vrtojba za let0 2021 – informacija  
                             Točka je bila umaknjena iz dnevnega reda zaradi opravičene odsotnosti poročevalke. 

 

5. Letni program športa v Občini Šempeter-Vrtojba za leto 2022              – objava v UL RS 

Obravnava stalnega delovnega telesa: ODBOR ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI - šolstvo, predšolsko 
varstvo, kultura  

 

6. Odlok o subvencioniranju varstva otrok s posebnimi potrebami – združeni prva in 

druga obravnava                      – objava v UL RS 
Obravnava stalnega delovnega telesa: ODBOR ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI - šolstvo, predšolsko 
varstvo, kultura in šport 

 

7. Odlok o izvajanju brezplačnih prevozov za starejše v Občini Šempeter-Vrtojba – 

združeni prva in druga obravnava                    – objava v UL RS 
Obravnava stalnega delovnega telesa: ODBOR ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI - sociala in zdravstvo 

 

8. Letni program dela in finančni načrt Zavoda za kulturo, šport, turizem in mladinske 
dejavnosti Šempeter - Vrtojba za leto 2022            – realizirano 

Obravnava stalnega delovnega telesa: ODBOR ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI - šolstvo, predšolsko 
varstvo, kultura in šport 

 

9. Cenik o uporabi kombiniranega vozila – kombija Zavoda za kulturo, šport, turizem 
in mladinske dejavnosti Šempeter – Vrtojba            – realizirano 

Obravnava stalnega delovnega telesa: ODBOR ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI - šolstvo, predšolsko 
varstvo, kultura in šport 

 

10. 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                            – objava v UL RS 
 

11. Odlok o občinskih cestah in o izvajanju obvezne gospodarske javne službe redno 
vzdrževanje občinskih javnih cest v Občini Šempeter – Vrtojba – druga obravnava  

- objava v UL RS 

12. Odlok o javnih površinah in o izvajanju obvezne gospodarske javne službe urejanja 
in čiščenja javnih površin v Občini Šempeter – Vrtojba – druga obravnava   – objava v UL RS 
 

13. Pravilnik o prenehanju veljavnosti Pravilnika o uporabi dvoran in drugih prostorov 
v lasti Občine Šempeter-Vrtojba – skrajšan postopek           – realizirano 
 

14. Pobude in vprašanja svetnic in svetnikov           – realizirano 
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 ).    

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

