
 

 
Številka: 0320-5/2022-2 
Šempeter pri Gorici, 16. junij 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 
 

33. REDNO SEJO OBČINSKEGA SVETA OBČINE ŠEMPETER-VRTOJBA, 
ki bo v četrtek, 23. junija 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 32. seje občinskega sveta, ki je bila 11. 5. 2022   
2. Izhodišča za pripravo občinskega podrobnega prostorskega načrta »ob Žnidarčičevi ulici 

v Šempetru pri Gorici« - informacija 
3. Sklep o določitvi cene prilagojenega programa za predšolske otroke v OŠ Kozara Nova 

Gorica 
4. Sklep o soglasju k sistemizaciji delovnih mest in organizaciji dela v razvojnem oddelku 

vrtca v Osnovni šoli Kozara Nova Gorica  
5. Sklep o porabi presežka prihodkov nad odhodki JZ Goriška knjižnica Nova Gorica 2021  
6. Sklep o subvencioniranju dijaških vozovnic v šolskem letu 2022/2023 
7. Spremembe in dopolnitve načrta ravnanja s stvarnim premoženjem za leto 2022 št. 4 
8. Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena na nepremičnini s 

parc. št. 3440/9, k. o. 2315 Šempeter 
9. Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve 2022 v Občini 

Šempeter - Vrtojba  
10. Poročilo o delu OŠ Ivana Roba Šempeter pri Gorici za leto 2021 - informacija 
11. Sklep o soglasju k sistemizaciji delovnih mest v vrtcu Osnovne šole Ivana Roba Šempeter 

pri Gorici 
12. Sklep o določitvi cene za programe vrtca v Osnovni šoli Ivana Roba Šempeter pri Gorici, 

za šolsko leto 2022/23 
13. Imenovanje dveh novih članov v skupščino EZTS GO  
14. Imenovanje Občinske volilne komisije Občine Šempeter - Vrtojba za mandatno obdobje 

2022 - 2026  
15. Ugotovitveni sklep o odstopu članice Nadzornega odbora in imenovanje dveh članov 

Nadzornega odbora do izteka mandata občinskemu svetu  
16. Pobude in vprašanja svetnic in svetnikov  
17. Priznanja in nagrade Občine Šempeter – Vrtojba v letu 2022  
 

Gradivo ste prejeli po e-pošti in bo objavljeno tudi na občinski spletni strani: 
https://sempeter-vrtojba.si/obcina/obcinski-svet/seje-obcinskega-sveta/  
 
Če se seje iz upravičenih razlogov ne boste mogli udeležiti prosimo, da to sporočite na e-
pošto valentina.bratus@sempeter-vrtojba.si, Valentini Bratuš.   
 
Sejo se za namen pisanja zapisnika snema.    mag. Milan Turk 
                                         župan   
Vabljeni:  
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- člani občinskega sveta  
- Občinska uprava: mag. Peter Ptičak – tajnik občine, Valentina Bratuš – 

dokumentalistka,  Ksenija Ušaj – višja svetovalka za družbene dejavnosti, Regina 
Dragoljević – strokovna sodelavka, Blanka Šuler – zunanja sodelavka 

- 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  
- Direktorica Goriške knjižnice Franceta Bevka Nova Gorica Irena Škvarč 
- Predstavniki medijev 


