
 

 
Številka: 0320-7/2021-1 
Šempeter pri Gorici, 8. september 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 
 

27. REDNO SEJO OBČINSKEGA SVETA OBČINE ŠEMPETER-VRTOJBA, 
ki bo v četrtek, 16. septembra 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 25. redne seje, ki je bila 20. 5. 2021 in se nadaljevala 17. 6. 2021 ter 
predlog zapisnika 26. redne seje, ki je bila 17. 6. 2021 

2. Potrditev mandata Dušanu Bremcu za člana občinskega sveta Občine Šempeter-
Vrtojba za preostanek mandatne dobe 

3. Pobude in vprašanja svetnic in svetnikov  
4. Izhodišča za pripravo občinskega podrobnega prostorskega načrta za stanovanjsko 

sosesko Lada (v nadaljevanju izhodišča za OPPN) 
5. Sklep o porabi presežka prihodkov nad odhodki javnega zavoda Goriška knjižnica 

Franceta Bevka Nova Gorica 

6. Polletna realizacija proračuna Občine Šempeter - Vrtojba 2021  
7. Odlok o rebalansu proračuna Občine Šempeter - Vrtojba za leto 2021  
8. Spremembe in dopolnitve Načrta ravnanja s stvarnim premoženjem za leto 2021 št. 3 
9. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Šempeter - Vrtojba 

za leto 2022  
10. Spremembe in dopolnitve Načrta ravnanja s stvarnim premoženjem za leto 2022 št. 1 
11. Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena na nepremičnini s 

parc. št. 528/6, k. o. 2315 Šempeter 
12. Imenovanje treh predstavnikov Občine Šempeter - Vrtojba v Svetu javnega vzgojno-

izobraževalnega zavoda Osnovna šola Ivana Roba Šempeter pri Gorici 
 

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-2018-2022/2021/27-
redna-seja-obcinskega-sveta-dne-8-7-2021/ . 
 
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, Valentina Bratuš – 

dokumentalistka, Regina Dragoljević – strokovna sodelavka, Katja Nardin – finančnik 
VII/II-2,  Blanka Šuler – zunanja sodelavka 

- Dušan Bremec 
- Maja Šinigoj – Locus d.o.o.  
- Irena Škvarč – Goriška knjižnica Franceta Bevka 
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