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

 
 

Številka:0326-5/2020-1  
Šempeter pri Gorici, 14. september 2020 
 
 
 
 

VABILO 
 
 

Vabim Vas, da se udeležite 12. seje Odbora za družbene dejavnosti – šolstvo, predšolsko 
varstvo, kultura in šport, ki bo potekala po e-pošti.  

 
Rok trajanje dopisne seje: od ponedeljka 14. septembra 2020 od 12.00 do srede 16. 
septembra 2020 do 12.00 ure.  
 
Dnevni red: 
1. Predlog zapisnika 11. seje odbora 
2. Sklep o določitvi nove cene za programe vrtca v Osnovni šoli Ivana Roba Šempeter pri Gorici - 

vrtec za šolsko leto 2020/2021       (6. točka 19. seje OS) 
3. Soglasje zavodu KŠTM Šempeter–Vrtojba k prodaji nadstreška prireditvenega odra  

(7. točka 19. seje OS) 
4. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o sofinanciranju letnega programa športa v 

Občini Šempeter-Vrtojba       (8. točka 19. seje OS) 

 
 

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-2018-2022/2020/19-redna-seja-obcinskega-sveta-
17-9-2020/ 
 

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 srede 16. septembra 2020 do 12. ure 

  
 
 
 
Priloga: 
-Predlogi sklepov za glasovanje     
                  

http://www.sempeter-vrtojba.si/o-obcini/OS/seje/dnevni-red-in-gradivo-2018-2022/2020/19-redna-seja-obcinskega-sveta-17-9-2020/
http://www.sempeter-vrtojba.si/o-obcini/OS/seje/dnevni-red-in-gradivo-2018-2022/2020/19-redna-seja-obcinskega-sveta-17-9-2020/
http://www.sempeter-vrtojba.si/o-obcini/OS/seje/dnevni-red-in-gradivo-2018-2022/2020/19-redna-seja-obcinskega-sveta-17-9-2020/
mailto:tina.gorkic.os@gmail.com
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  Glasovanje: 
 

1. Predlog zapisnika 11. seje odbora 
Sprejme se zapisnik 11. seje odbora za družbene dejavnosti – šolstvo, predšolsko varstvo, kultura 
in šport 
 

                                                ZA                                                          PROTI 
 

2. Sklep o določitvi nove cene za programe vrtca v Osnovni šoli Ivana Roba 
Šempeter pri Gorici - vrtec za šolsko leto 2020/2021   

Na podlagi 31. člena Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 12/96, 44/00, 78/03, 72/05, 25/08, 36/10 in 
55/17), Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo 

(Uradni list RS, št. 97/03, 77/05, 120/05, 93/15) in 65. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine 
Šempeter-Vrtojba (Uradni list RS št. 5/18), je Odbor za družbene dejavnosti – šolstvo, 
predšolsko varstvo, kultura in šport na 12. dopisni seji, ki je potekala do 16. 9. 2020 do 12. 
ure, sprejel naslednji 

 
SKLEP O DOLOČITVI CENE ZA PROGRAME VRTCA ZA ŠOLSKO LETO 2020/2021 

 
1. 

Cene programov vrtca v Osnovni šoli Ivana Roba Šempeter pri Gorici od 1. septembra 
2020 dalje znašajo: 

Program              2020/2021 cena 

1. starostno obdobje celodnevni  - 1 do 3 leta 473,96 EUR 

1. starostno obdobje poldnevni s kosilom - 1 do 3 leta  343,65 EUR 

2. starostno obdobje celodnevni  - 3 do 6 let 311,07 EUR 

2. starostno obdobje poldnevni s kosilom - 3 do 6 let 235,05 EUR 

2. starostno obdobje celodnevni - 3 do 4 let 371,08 EUR 

2. starostno obdobje poldnevni brez kosila - 3 do 6 let 158,03 EUR 

Kombinirani  371,08 EUR 

 

2. 
Cena živil za celodnevne in poldnevne programe s kosilom znaša 39,75 EUR na otroka, kar 
je 1,81 EUR dnevno. Cena živil za poldnevni program brez kosila znaša mesečno 14,96 
EUR, kar je 0,68 EUR dnevno. Za čas, ko je otrok odsoten in ne obiskuje vrtca, se cena 
programa zniža za stroške neporabljenih živil. 
 

3. 
Sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in se 
uporablja od 1. septembra 2020 dalje. 

 

                                                ZA                                                          PROTI  

    

http://www.iusinfo.si/Objava/Besedilo.aspx?Sopi=0152%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%201996022900|RS-12|871|569|O|
http://www.iusinfo.si/Objava/Besedilo.aspx?Sopi=0152%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%202000052600|RS-44|5933|2064|O|
http://www.iusinfo.si/Objava/Besedilo.aspx?Sopi=0152%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%202003080800|RS-78|11617|3698|O|
http://www.iusinfo.si/Objava/Besedilo.aspx?Sopi=0152%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%202005072900|RS-72|7681|3210|O|
http://www.iusinfo.si/Objava/Besedilo.aspx?Sopi=0152%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%202008031400|RS-25|2311|911|O|
http://www.iusinfo.si/Objava/Besedilo.aspx?Sopi=0152%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%202010050400|RS-36|5015|1737|O|
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina?urlurid=2018199
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3. Soglasje zavodu KŠTM Šempeter–Vrtojba k prodaji nadstreška 
prireditvenega odra  

Na podlagi 23. člena Odloka o ustanovitvi javnega zavoda »Zavod za kulturo, šport, 
turizem in mladino Šempeter–Vrtojba (Uradni list RS, št. 25/08, 102/12, 91/15 in 11/19) in 65. 
člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Šempeter-Vrtojba (Uradni list RS št. 5/18), je 
Odbor za družbene dejavnosti – šolstvo, predšolsko varstvo, kultura in šport na 12. 
dopisni seji, ki je potekala do 16. 9. 2020 do 12. ure, sprejel naslednji 

 
  

S K L E P    
 

1. 
Občinski svet Občine Šempeter-Vrtojba daje zavodu KŠTM Šempeter – Vrtojba soglasje k   
prodaji nadstreška prireditvenega odra. 

2. 
Sklep prične veljati takoj. 
 

                                                ZA                                                          PROTI 
 

4. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o sofinanciranju letnega 
programa športa v Občini Šempeter-Vrtojba  

Na podlagi 15. člena Statuta Občine Šempeter-Vrtojba (Uradni list RS, št. 5/18) in 65. člena 
Poslovnika Občinskega sveta Občine Šempeter-Vrtojba (Uradni list RS št. 5/18), je Odbor 
za družbene dejavnosti – šolstvo, predšolsko varstvo, kultura in šport na 12. dopisni seji, ki 
je potekala do 16. 9. 2020 do 12. ure, sprejel naslednji 
 

S K L E P 

 
1. 

Občinski svet Občine Šempeter-Vrtojba sprejme Odlok o spremembah in dopolnitvah 
odloka o sofinanciranju letnega programa športa v Občini Šempeter-Vrtojba. 
 

                                                ZA                                                          PROTI 

https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina?urlurid=2018199
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina?urlurid=2018199

