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OBRAZLOŽITEV GRADIVA GLEDE ZAHTEVE ZA UMIK ASFALTNE BAZE IZ OPUŠČENE
GRAMOZNICE V VRTOJBI
Na občino so se obrnili predstavniki civilne iniciative za umik asfaltne baze iz opuščene
gramoznice v Vrtojbi. Želeli so, da se problematika obravnava na Občinskem svetu Občine
Šempeter – Vrtojba. Pripravilo so tudi gradivo, za katerega želijo, da bi se obravnavalo in
sprejelo nekatere sklepe.
Glede na predlagano gradivo ocenjujem, da je zadeva primerna za obravnavo na občinskem
svetu, sklepe, ki jih predlagajo pa sem nekoliko drugače oblikoval.
Gradivo je tako kot predlagani sklepi formalni predlog župana.
Občinskemu svetu Občine Šempeter-Vrtojba predlagam, da predloženo gradivo in predlagane
sklepe obravnava in sprejme.

mag. Milan Turk
župan
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Na podlagi sedme alineje 2. odstavka 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93,
6/94 - odl. US, 45/94 - odl. US, 57/94, 14/95, 20/95 - odl. US, 63/95 - ORZLS19, 73/95 - odl. US, 9/96 - odl.
US, 39/96 - odl. US, 44/96 - odl. US, 26/97, 70/97, 78/97 - ZIPRS-A, 10/98, 34/98 - ZIPRS-B, 68/98 - odl. US,
74/98, 59/99 - odl. US, 70/00, 28/01 - odl. US, 87/01 - ZSam-1, 51/02, 108/03 - odl. US, 72/05, 21/06 - odl. US,
14/07 - ZSPDPO, 60/07, 27/08 - odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 - ZUJF, 14/15 - ZUUJFO, 76/16 - odl. US,
11/18 - ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 - ZIUZEOP-A, 80/20 - ZIUOOPE) in 15. člena Statuta Občine Šempeter Vrtojba (Uradni list RS, št. 5/18), je Občinski svet Občine Šempeter - Vrtojba na ___ redni seji, dne
___________, sprejel naslednji
SKLEP
1.
Občinski svet Občine Šempeter – Vrtojba imenuje komisijo, ki jo vodi župan občine v sestavi:
•
•
•

Milan Turk, Na pristavi 55, 5290 Šempeter pri Gorici,
Miloš Nemec, Gramozna pot 9, Vrtojba, 5290 Šempeter pri Gorici in
Egon Fornazarič, Griči 8 B, Vrtojba, 5290 Šempeter pri Gorici.

Komisija bo sestavila in usklajevala predlog sporazuma z gospodarsko družbo Kolektor CPG, d.o.o., ki bo
vseboval:
•
•
•

datum ukinitve obrata Asfaltne baze Vrtojba v roku, ki ne bo daljši od dveh let,
način sanacije zemljišča, ki ni v uporabi,
predlog prodaje zemljišč občini Šempeter – Vrtojba.
2.

Občinski svet Občine Šempeter – Vrtojba zadolži župana občine, da na Svetu Severno Primorske
(Goriške) razvojne regije seznani župane ostalih občin s problematiko Asfaltne baze v Vrtojbi, s
poudarkom na potrebi selitve baze na drugo lokacijo.
3.
Občinski svet Občine Šempeter – Vrtojba zadolži župana občine, da v roku 6 mesecev preveri možnost
in za Občinski svet pripravi predlog Odloka o zaščiti podtalnice na vrtojbensko mirenskem polju, tako
kot to določa veljavni odlok o občinskem prostorskem načrtu.
4.
Ta sklep začne veljati takoj.
Številka: ___________________
Šempeter pri Gorici, _________

mag. Milan Turk
župan
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