Številka: 0320-6/2022-3
Šempeter pri Gorici, 28. september 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

34. REDNO SEJO OBČINSKEGA SVETA OBČINE ŠEMPETER - VRTOJBA,
ki bo v četrtek, 6. oktobra 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 33. seje občinskega sveta, ki je bila 23. 6. 2022
2. Obravnava in sprejem usklajenega predloga Odloka o spremembah in dopolnitvah št. 3
Občinskega prostorskega načrta Občine Šempeter - Vrtojba
3. Sklep o porabi presežkov prihodkov nad odhodki Javni zavod za gasilsko in reševalno
dejavnost Gasilska enota Nova Gorica
4. Poročilo o delu koncesionarja za izvajanje gospodarske javne službe dejavnost
sistemskega operaterja distribucijskega omrežja toplote v občini Šempeter - Vrtojba v
letu 2021 – informacija
5. Poročilo o varnostni problematiki v občini Šempeter - Vrtojba v letu 2021 – informacija
6. Ocena izvajanja Občinskega programa varnosti v Občini Šempeter - Vrtojba v letu 2021–
informacija
7. Polletna realizacija proračuna Občine Šempeter - Vrtojba v letu 2022 - informacija

8. Rebalans proračuna Občine Šempeter - Vrtojba za leto 2022 št. 2
9. Spremembe in dopolnitve načrta ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Šempeter Vrtojba za leto 2022, št. 5
10. Odlok o prenehanju veljavnosti Odloka o ustanovitvi javnega podjetja Regijski center za
ravnanje z odpadki Nova Gorica d.o.o. (Uradni list RS, št. 101/2013) – skrajšani postopek
11. Sklep o ukinitvi statusa v SPLOŠNI RABI na nepremičninah s parc. št. 3566/5, 3566/51,
3566/66, 3566/61, 3566/60, 3566/77, 3566/78, 3565/1, 3565/2, 3566/18, 3566/13, 3566/8,
3566/14, 3566/50, 3566/2, 3566/58, 3566/59, 3566/56, 3566/57, 3566/67, 3566/11, 3566/12,
3566/15, 3566/19, 3566/62, 3566/9, 3563 vse k. o. 2316 Vrtojba in parc. št. 3389/5, 3391/6,
3392/2, 3391/7 vse k. o. 2315 Šempeter
12. Sklep o vzpostavitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena
13. Predstavitev analize stanja in obravnava predloga akcijskega načrta za prijavo k projektu
»Občina po meri invalida«
14. Imenovanje dveh namestnikov člana Občinske volilne komisije Občine Šempeter - Vrtojba
za mandatno obdobje 2022 - 2026
15. Imenovanje dveh kandidatov za izvolitev v volilno telo (elektorjev) za volitve
predstavnikov lokalnih interesov v Državnem svetu RS in kandidata za člana državnega
sveta
16. Pobude in vprašanja svetnic in svetnikov

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 epošto 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, Eva Pahor – finančnik, Ksenija Ušaj – višja svetovalka za družbene
dejavnosti, Regina Dragoljević – strokovna sodelavka, Blanka Šuler – sodelavka za
okolje in prostor, Igor Uršič - višji svetovalec za gospodarske javne službe
- Danijel Pičulin – E 3 d.o.o., Aleš Markočič – direktor Javnega zavoda za gasilsko in
reševalno dejavnost Nova Gorica, Nina Lipušček - Locus d.o.o., predstavnik Policijske
uprave Nova Gorica
- Predstavniki medijev

