
 

33. REDNA SEJA OBČINSKEGA SVETA OBČINE ŠEMPETER-VRTOJBA, 23. 6.  2022 
 

P O R O Č I L O:                   
  

1. Predlog zapisnika 32. seje občinskega sveta, ki je bila 11. 5. 2022             – realizirano 
 

2. Izhodišča za pripravo občinskega podrobnega prostorskega načrta »ob Žnidarčičevi 
ulici v Šempetru pri Gorici« - informacija                      – realizirano 
Obravnava stalnega delovnega telesa: Odbor za gospodarski razvoj in Odbor za okolje in prostor  
 

3. Sklep o določitvi cene prilagojenega programa za predšolske otroke v OŠ Kozara 
Nova Gorica    – objava v Uradnem liste RS, ko ga sprejmejo vse občine ustanoviteljice 

Obravnava stalnega delovnega telesa: Odbor za družbene dejavnosti - šolstvo, predšolsko varstvo, 
kultura in šport  
 

4. Sklep o soglasju k sistemizaciji delovnih mest in organizaciji dela v razvojnem 
oddelku vrtca v Osnovni šoli Kozara Nova Gorica               – realizirano 
Obravnava stalnega delovnega telesa: Odbor za družbene dejavnosti - šolstvo, predšolsko varstvo, 
kultura in šport 

   

5. Sklep o porabi presežka prihodkov nad odhodki JZ Goriška knjižnica Nova Gorica 2021 

                 – Sklep začne veljati, ko ga sprejmejo vse občine ustanoviteljice 
Obravnava stalnega delovnega telesa: Odbor za družbene dejavnosti - šolstvo, predšolsko varstvo, 
kultura in šport   
 

6. Sklep o subvencioniranju dijaških vozovnic v šolskem letu 2022/2023           – realizirano 

Obravnava stalnega delovnega telesa: Odbor za družbene dejavnosti - šolstvo, predšolsko varstvo, 
kultura in šport   
 

7. Spremembe in dopolnitve načrta ravnanja s stvarnim premoženjem za leto 2022 št. 4 
Obravnava stalnega delovnega telesa: Odbor za okolje in prostor                  – realizirano 

 

8. Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena na nepremičnini 
s parc. št. 3440/9, k. o. 2315 Šempeter         – objava v Uradnem  listu RS 

Obravnava stalnega delovnega telesa: Odbor za okolje in prostor  
 

9. Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve 2022 v Občini 
Šempeter - Vrtojba              – objava v Uradnem  listu RS 

 

10. Poročilo o delu OŠ Ivana Roba Šempeter pri Gorici za leto 2021 - informacija 

Obravnava stalnega delovnega telesa: Odbor za družbene dejavnosti - šolstvo, predšolsko varstvo, 

kultura in šport                      – realizirano 

 

11. Sklep o soglasju k sistemizaciji delovnih mest v vrtcu Osnovne šole Ivana Roba 
Šempeter pri Gorici                  – realizirano 
Obravnava stalnega delovnega telesa: Odbor za družbene dejavnosti - šolstvo, predšolsko varstvo, 
kultura in šport   
 

12. Sklep o določitvi cene za programe vrtca v Osnovni šoli Ivana Roba Šempeter pri 
Gorici, za šolsko leto 2022/23                                               – objava v Uradnem  listu RS



 

Obravnava stalnega delovnega telesa: Odbor za družbene dejavnosti - šolstvo, predšolsko varstvo, 
kultura in šport   
 

13. Imenovanje dveh novih članov v skupščino EZTS GO             – realizirano 
 

14 Imenovanje Občinske volilne komisije Občine Šempeter - Vrtojba za mandatno 
obdobje 2022 - 2026                    – realizirano 
Poročevalka: Komisija Za Mandatna Vprašanja, Volitve In Imenovanja 

 

15. Ugotovitveni sklep o odstopu članice Nadzornega odbora in imenovanje dveh članov 
Nadzornega odbora do izteka mandata občinskemu svetu                           – realizirano 

Poročevalka: Komisija Za Mandatna Vprašanja, Volitve In Imenovanja 

 

16. Pobude in vprašanja svetnic in svetnikov                               – realizirano 

 

17. Priznanja in nagrade Občine Šempeter – Vrtojba v letu 2022   

Poročevalka: Komisija Za Mandatna Vprašanja, Volitve In Imenovanja – Nagrajenci bodo znani šele na  
slavnostni seji občinskega sveta, ki bo 22. 7. 2022 na občinski praznik 

                     
 
 
 

DOKUMENTACIJA JE DOSTOPNA TUDI NA NOVI SPLETNI STRANI OBČINE: 
www.sempeter-vrtojba.si (pod rubriko: občina / občinski svet / seje občinskega 
sveta /  ).    

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

