
 

32. REDNA SEJA OBČINSKEGA SVETA OBČINE ŠEMPETER-VRTOJBA, 11. 5.  2022 
 

P O R O Č I L O: 

1. Zapisnik 31. redne seje občinskega sveta, ki je bila 17. 3. 2022                    – realizirano 
  

2. Soglasje k letnemu poročilu Javnega sklada malega gospodarstva Goriške za leto 2021 in 

soglasje k poslovnemu in finančnemu načrtu za leto 2022                – realizirano 

 

3. Poročilo o izvajanju občinske gospodarske javne službe zagotavljanja 24-urne dežurne 

službe v okviru pogrebne dejavnosti v Občini Šempeter - Vrtojba za leto 2021         – realizirano 

 

4. Sklep o določitvi cene obvezne gospodarske javne službe zagotavljanja 24 – urne dežurne 

službe v okviru pogrebne dejavnosti v Občini Šempeter – Vrtojba          – realizirano 

 

15. dodatna točka: Sklep o določitvi cene storitve pomoč družini na domu za leto 2022  
Obravnava stalnega delovnega telesa: Odbor za družbene dejavnosti - sociala in zdravstvo                     
                          – Uradni list RS št.: 70/22 

 

16. dodatna točka: Sklep o določitvi števila oddelkov za programe vrtca v Osnovni šoli Ivana 
Roba Šempeter pri Gorici - vrtec za šolsko leto 2022/2023 
Obravnava stalnega delovnega telesa: Odbor za družbene dejavnosti - šolstvo, predšolsko varstvo, 

kultura in šport                    – realizirano 

 

5. Izdaja soglasij za redno delovno uspešnost v javnih zavodih          – realizirano 

 

6. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Osnovna šola 
Kozara Nova Gorica – skrajšani postopek 
Obravnava stalnega delovnega telesa: Odbor za družbene dejavnosti - šolstvo, predšolsko varstvo, 

kultura in šport                          – realizirano 

 

7. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Šempeter-Vrtojba za leto 2021  
Obravnava stalnega delovnega telesa: Odbor za okolje in prostor               Sklep NI bil sprejet. 

 

8. Poročilo o realizaciji načrta ravnanja s stvarnim premoženjem za leto 2021  

Obravnava stalnega delovnega telesa: Odbor za okolje in prostor           – realizirano 

 

9. Poročilo o izvedenih investicijah v letu 2021 – informacija  
Obravnava stalnega delovnega telesa: Odbor za okolje in prostor                    – realizirano 

 

10. Odlok o rebalansu proračuna Občine Šempeter - Vrtojba za leto 2022  

Obravnava stalnega delovnega telesa: Odbor za okolje in prostor         - Uradni list RS št.: 70/22 

 

11. Spremembe in dopolnitve Načrta ravnanja s stvarnim premoženjem za leto 2022 št. 3  
Obravnava stalnega delovnega telesa: Odbor za okolje in prostor             – realizirano 

 

12. Vzpostavitev sistema in upravljanje sistema izposoje koles GO-kolo                     – realizirano 

 

13. Seznanitev s Tehničnim pravilnikom o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini Šempeter 

- Vrtojba – informacija                                      – realizirano 

 
 
 
 
 
 



 

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  
Obravnava stalnega delovnega telesa: Odbor za okolje in prostor                    – realizirano 
 

17. 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/

