
 

 
Številka: 0320-5/2021-1 
Šempeter pri Gorici, 9. junij 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 
 
 

26. REDNO SEJO OBČINSKEGA SVETA OBČINE ŠEMPETER-VRTOJBA, 
ki bo v četrtek, 17. junija 2021 ob 16.45 (oz. takoj po zaključku 25. redne seje občinskega sveta) 

 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 25. redne seje, ki je bila 20. 5. 2021 
2. Pobude in vprašanja svetnic in svetnikov  
3. Sklep o določitvi cene za programe vrtca za šolsko leto 2021/2022 
4. Poročilo o izvajanju gospodarske javne službe dejavnosti sistemskega operaterja 

distribucijskega omrežja toplote v letu 2020 - informacija 
5. Razvojna strategija Občine Šempeter-Vrtojba za obdobje 2021 - 2027  
6. Sklep o vzpostavitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena 
7. Mnenje Občine Šempeter-Vrtojba k osnutkom pokrajinske zakonodaje 

8. Priznanja in nagrade Občine Šempeter-Vrtojba v letu 2021 
 
Gradivo ste prejeli po e-pošti in bo objavljeno tudi na občinski spletni strani: 
http://www.sempeter-vrtojba.si/o-obcini/OS/seje/dnevni-red-in-gradivo-2018-2022/2021/26-
redna-seja-obcinskega-sveta-17-6-2021/ . 
 
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, Igor Uršič - višji 
svetovalec za gospodarske javne službe 

- Ravnateljica Osnovne šole Ivana Roba Rosana Pahor in računovodja Klavdija Štokelj 
Trobec, Marko Vetrih - E3, Tanja Golja – Poslovni studio, Tanja Golja s.p.  
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