Številka: 0320-4/2022-7
Šempeter pri Gorici, 3. maj 2022
Na podlagi 35. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno
besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18) in 17. člena
Statuta Občine Šempeter-Vrtojba (Uradni list RS, št. 5/18) sklicujem

32. REDNO SEJO OBČINSKEGA SVETA OBČINE ŠEMPETER-VRTOJBA,
ki bo v sredo, 11. maja 2022 ob 16.30 v sejni sobi Občine Šempeter-Vrtojba,
Trg Ivana Roba 3a (Coroninijev dvorec) v Šempetru pri Gorici.
Predlog dnevnega reda:
1. Predlog zapisnika 31. seje občinskega sveta, ki je bila 17. 3. 2022
2. Soglasje k letnemu poročilu Javnega sklada malega gospodarstva Goriške za leto 2021 in
soglasje k poslovnemu in finančnemu načrtu za leto 2022
3. Poročilo o izvajanju občinske gospodarske javne službe zagotavljanja 24-urne dežurne
službe v okviru pogrebne dejavnosti v Občini Šempeter - Vrtojba za leto 2021
4. Sklep o določitvi cene obvezne gospodarske javne službe zagotavljanja 24 – urne
dežurne službe v okviru pogrebne dejavnosti v Občini Šempeter – Vrtojba
5. Izdaja soglasij za redno delovno uspešnost v javnih zavodih
6. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Osnovna šola
Kozara Nova Gorica – skrajšani postopek
7. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Šempeter-Vrtojba za leto 2021
8. Poročilo o realizaciji načrta ravnanja s stvarnim premoženjem za leto 2021
9. Poročilo o izvedenih investicijah v letu 2021 – informacija
10. Odlok o rebalansu proračuna Občine Šempeter - Vrtojba za leto 2022
11. Spremembe in dopolnitve Načrta ravnanja s stvarnim premoženjem za leto 2022 št. 3
12. Vzpostavitev sistema in upravljanje sistema izposoje koles GO-kolo
13. Seznanitev s Tehničnim pravilnikom o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini
Šempeter - Vrtojba – informacija
14. Seznanitev s Programom ravnanja z odpadki v Občini Šempeter - Vrtojba za leto 2022
in Elaboratom o oblikovanju cen storitev gospodarske javne službe zbiranja določenih
vrst komunalnih odpadkov v Občini Šempeter - Vrtojba za leto 2022 – informacija
15. Sklep o določitvi nove cene storitev pomoči na domu v letu 2022
16. Sklep o določitvi števila oddelkov za programe vrtca v Osnovni šoli Ivana Roba Šempeter
pri Gorici - vrtec za šolsko leto 2022/2023
17. Pobude in vprašanja svetnic in svetnikov
Gradivo ste prejeli po e-pošti in bo objavljeno tudi na občinski spletni strani:
http://www.sempeter-vrtojba.si/o-obcini/OS/seje/dnevni-red-in-gradivo-2018-2022/2022/32redna-seja-obcinskega-sveta-dne-11-5-2022/ .
Če se seje iz upravičenih razlogov ne boste mogli udeležiti prosimo, da to sporočite na epošto valentina.bratus@sempeter-vrtojba.si, Valentini Bratuš.
Sejo se za namen pisanja zapisnika snema.
Vabljeni:

mag. Milan Turk
župan

-

-

člani občinskega sveta
Občinska uprava: mag. Peter Ptičak – tajnik občine, Valentina Bratuš –
dokumentalistka, Eva Pahor – finančnik, Bogdan Nemec – višji svetovalec za
investicije, Boštjan Mavrič – strokovni sodelavec za investicije, Nina Fiorelili Derman –
višja svetovalka za projekte, Ksenija Ušaj – višja svetovalka za družbene dejavnosti,
Regina Dragoljević – strokovna sodelavka, Robert Likar – vodja režijskega obrata
Iris Podobnik, direktorica Javnega sklada malega gospodarstva Goriške
Predstavnik iz Komunala Nova Gorica d.d.
Bernarda Pirih, vodja Centra za pomoč na domu, Dom upokojencev Nova Gorica
Nataša Smerdelj Šubelj, pomočnica ravnateljice za VVO, Osnovna šola Ivana Roba
Šempeter pri Gorici
Predstavniki medijev

