
ODBOR ZA  DRUŽBENE DEJAVNOSTI – šolstvo, predšolsko varstvo, kultura in šport 

 
 
Številka:0326-1/2022-1  
Šempeter pri Gorici, 1. februar 2022 
 
 

VABILO 
 

Vabim Vas, da se udeležite 16. seje Odbora za družbene dejavnosti – šolstvo, predšolsko 
varstvo, kultura in šport, ki bo potekala po e-pošti.  

 
Rok trajanje dopisne seje: od torka, 1. februarja 2022 od 10:00 ure do četrtka, 3. februarja 
2022 do 10.00 ure.  
 
Dnevni red: 
1. Letni program športa v Občini Šempeter-Vrtojba za leto 2022  

                    (5. točka 30. seje OS) 
2. Odlok o subvencioniranju varstva otrok s posebnimi potrebami – prva obravnava  

                   (6. točka 30. seje OS) 
3. Letni program dela in finančni načrt Zavoda za kulturo, šport, turizem in mladinske 

dejavnosti  Šempeter - Vrtojba za leto 2022                           (8. točka 30. seje OS) 
4. Cenik o uporabi kombiniranega vozila – kombija Zavoda za kulturo, šport, turizem in 

mladinske dejavnosti   Šempeter – Vrtojba                (9. točka 30. seje OS) 

 
Predlog zapisnika prejšnje seje boste prejeli naknadno. 
Dopisna seja je sklepčna, če je bilo vabilo poslano vsem članom odbora, od katerih jih je 
osebno vročitev potrdila več kot polovica. Šteje se, da so osebno vročitev potrdili člani, ki 
so glasovali. 
 

Gradivo ste prejeli po e-pošti in je objavljeno tudi na občinski spletni strani http://www.sempeter-
vrtojba.si/o-obcini/OS/seje/dnevni-red-in-gradivo-2018-2022/2022/30-redna-seja-obcinskega-sveta-3-
2-2022/ . 

Predlog sklepa, ki je predložen na dopisno sejo, je sprejet, če je do roka zanj glasovala 
večina opredeljenih članov.  Glasuje se tako, da se o predlogu opredeli »ZA« ali »PROTI«. 

Odločitev o glasovanju o predlaganih sklepih pošljite predsednici Odbora za družbene 
dejavnosti – šolstvo, predšolsko varstvo, kultura in šport Tini Gorkič na e-pošto: 
tina.gorkic.os@gmail.com  do 3. februarja 2022 do 10.00 ure. 

                  
 
                  PREDSEDNICA  

Odbora za družbene dejavnosti – šolstvo,  
predšolsko varstvo, kultura in šport 

                    Tina Gorkič, l.r. 

Priloga: 
-Predlogi sklepov za glasovanje     

http://www.sempeter-vrtojba.si/o-obcini/OS/seje/dnevni-red-in-gradivo-2018-2022/2022/30-redna-seja-obcinskega-sveta-3-2-2022/
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  GLASOVANJE: 
 

1. Letni program športa v Občini Šempeter - Vrtojba za leto 2022 
Na podlagi 15. člena Statuta Občine Šempeter - Vrtojba (Uradni list RS, št. 5/18) je Občinski 
svet Občine Šempeter - Vrtojba na __ seji dne _________ sprejel naslednji  

S K L E P 

 
1.  

Sprejme se Letni program športa v Občini Šempeter - Vrtojba za leto 2022. 
                      

                                                ZA                                                          PROTI   

 

2. Odlok o subvencioniranju varstva otrok s posebnimi potrebami – prva 

obravnava  

Na podlagi 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. 
 
Opravljena je bila prva obravnava Odloka o subvencioniranju varstva otrok s posebnimi 
potrebami.  
Upoštevajoč podane pripombe se pripravi Odlok o subvencioniranju varstva otrok s 
posebnimi potrebami za sprejem v drugi obravnavi. 

 
2. 

Sklep prične veljati takoj. 
       

                                                ZA                                                          PROTI  

 
 

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

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) in 15. člena Statuta Občine Šempeter - Vrtojba (Uradni list RS, št. 5/18) 
je Občinski svet Občine Šempeter - Vrtojba na ___seji, dne _________, sprejel naslednji  

 
S K L E P 

1. 



ODBOR ZA  DRUŽBENE DEJAVNOSTI – šolstvo, predšolsko varstvo, kultura in šport 

 
 

Občinski svet Občine Šempeter-Vrtojba daje soglasje k letnemu programu dela in letnemu 
finančnemu načrtu za leto 2022 Javnega zavoda za kulturo, šport, turizem in mladinske 
dejavnosti Šempeter-Vrtojba. 
 

2. 
Sklep prične veljati takoj. 
   

                                                ZA                                                          PROTI  

 

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

Na podlagi 37. člena 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. 
 

                                                ZA                                                          PROTI  

 


