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

 
Številka:0326-3/2022-1  

Šempeter pri Gorici, 16. junij 2022 
 

VABILO 
 

Vabim Vas, da se udeležite 18. seje Odbora za družbene dejavnosti – šolstvo, predšolsko 
varstvo, kultura in šport, ki bo v torek, 21. junija 2022 ob 16.00 uri v svetniški pisarni Občine 

Šempeter-Vrtojba, Trg Ivana Roba 3a (Coroninijev dvorec) v Šempetru pri Gorici. 

 
Dnevni red: 

1. Potrditev zapisnika prejšnje seje 

2. Sklep o določitvi cene prilagojenega programa za predšolske otroke v OŠ Kozara Nova 
Goric                  (3. točka dnevnega reda 33. seje OS) 

3. Sklep o soglasju k sistemizaciji delovnih mest in organizaciji dela v razvojnem oddelku 
vrtca v Osnovni šoli Kozara Nova Gorica               (4. točka dnevnega reda 33. seje OS) 

4. Poročilo o delu OŠ Ivana Roba Šempeter pri Gorici za leto 2021 – informacija 
(10. točka dnevnega reda 33. seje OS) 

5. Sklep o soglasju k sistemizaciji delovnih mest v vrtcu Osnovne šole Ivana Roba 
Šempeter pri Gorici      (11. točka dnevnega reda 33. seje OS) 

6. Sklep o določitvi cene za programe vrtca v Osnovni šoli Ivana Roba Šempeter pri Gorici, 
za šolsko leto 2022/23                                          (12. točka dnevnega reda 33. seje OS) 

7. Sklep o porabi presežka prihodkov nad odhodki JZ Goriška knjižnica Nova Gorica 2021
        (5. točka dnevnega reda 33. seje OS) 

8. Sklep o subvencioniranju dijaških vozovnic v šolskem letu 2022/2023  
(6. točka dnevnega reda 33. seje OS) 

 

Gradivo ste prejeli po e-pošti in bo dostopno tudi na novi občinski spletni strani na naslovu: 
https://sempeter-vrtojba.si/obcina/obcinski-svet/seje-obcinskega-sveta/ . 
 
V primeru, da se seje zaradi drugih obveznosti ne morete udeležiti prosimo, da svojo 
odsotnost sporočite predsednici Odbora za družbene dejavnosti – šolstvo, predšolsko 
varstvo, kultura in šport Tini Gorkič na e-pošto: tina.gorkic.os@gmail.com.   
                  

                  PREDSEDNICA  
Odbora za družbene dejavnosti – šolstvo,  

predšolsko varstvo, kultura in šport 
                    Tina Gorkič, l.r. 

Vabljeni: 
- člani odbora   
- župan mag. Milan Turk 
- Občinska uprava: mag. Peter Ptičak – tajnik občine, Ksenija Ušaj – višja svetovalka za 

družbene dejavnosti,  

- Rosana Pahor, ravnateljica OŠ Ivana Roba Šempeter pri Gorici in Nataša Smerdelj 
Šubelj – pomočnica ravnateljice za vrtce OŠ Ivana Roba  

- Ravnatelj OŠ Kozara Nova Gorica Edvard Vrabič  
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