Številka: 0320-4/2021-1
Šempeter pri Gorici, 12. maj 2021
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
25. REDNO SEJO OBČINSKEGA SVETA OBČINE ŠEMPETER-VRTOJBA,
ki bo v četrtek, 20. maja 2021 ob 16.30 v veliki večnamenski dvorani v 1. nadstropju Občine
Šempeter-Vrtojba, Trg Ivana Roba 3a (Coroninijev dvorec) v Šempetru pri Gorici.
Predlog dnevnega reda:
1. Predlog zapisnika 24. redne seje, ki se je pričela dne, 15. 4. 2021 in nadaljevala dne, 6. 5.
2021
2. Pobude in vprašanja svetnic in svetnikov
3. Obravnava in sprejem stališč do pripomb na javno razgrnjeni dopolnjeni osnutek
sprememb in dopolnitev št. 3 Občinskega prostorskega načrta Občine Šempeter-Vrtojba
4. Soglasje k letnemu poročilu Javnega sklada malega gospodarstva Goriške za leto 2020 in
soglasje k poslovnemu in finančnemu načrtu za leto 2021
5. Poročilo o varnostni problematiki v občini Šempeter-Vrtojba v letu 2020 – informacija
6. Poročilo o delu Medobčinske uprave občin Šempeter-Vrtojba, Renče-Vogrsko, MirenKostanjevica in Vipava v letu 2020 – informacija
7. Ocena izvajanja Občinskega programa varnosti v Občini Šempeter - Vrtojba v letu 2020 informacija
8. Poročilo o delu Goriške knjižnice »Franceta Bevka« Nova Gorica za leto 2020 - informacija
9. Sklep o subvencioniranju dijaških vozovnic v šolskem letu 2021/2022
10. Sklep o določitvi števila oddelkov vrtca v Osnovni Šoli Ivana Roba Šempeter pri Gorici za
šolsko leto 2021/2022
11. Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena na nepremičninah s
parc. št. 2663/2 in 2663/3 obe k. o. 2316 Vrtojba
12. Imenovanje predstavnika Občine Šempeter-Vrtojba v Svet zavoda za gasilsko in reševalno
dejavnost – Gasilska enota Nova Gorica
Gradivo ste prejeli po e-pošti in bo objavljeno tudi na občinski spletni
http://www.sempeter-vrtojba.si/o-obcini/OS/seje/dnevni-red-in-gradivo-2018-2022/.

strani:

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:
- člani občinskega sveta
- Občinska uprava: mag. Peter Ptičak – tajnik občine, Regina Dragoljević – strokovna
sodelavka, Ksenija Ušaj – višja svetovalka za družbene dejavnosti, Nina Fiorelli Derman –
višja svetovalka za projekte
- Poročevalci: Metka Jug - Locus d.o.o., Blanka Šuler – občinska urbanistka (zunanja
sodelavka), mag. Iris Podobnik - direktorica Javnega sklada malega gospodarstva Goriške,
Sejad Jušić - komandir policijske postaje Nova Gorica, Tadej Mori - inšpektor svetnik - vodja
Medobčinske uprave občin Šempeter-Vrtojba, Renče-Vogrsko, Miren-Kostanjevica in
Vipava, Irena Škvarč – direktorica Goriške knjižnice Franceta Bevka Nova Gorica
- Predstavniki medijev

