
ODBOR ZA GOSPODARSKI RAZVOJ  

 

Številka:0323-3/2021-1 
Šempeter pri Gorici, 8. april 2021 
 

V A B I L O 
 

Vabimo Vas, da se udeležite 15. seje Odbora za gospodarski razvoj, ki bo v 
ponedeljek, 12. aprila 2021 ob 17.30 v sejni sobi Občine Šempeter-Vrtojba, Trg Ivana Roba 3a 

(Coroninijev dvorec) v Šempetru pri Gorici. 
 

Dnevni red: 
1. Potrditev dnevnega reda in sprejem zapisnika 14. seje Odbora za gospodarski razvoj  
2. Soglasje lokalne skupnosti o opravljanju igralniške dejavnosti          (2. točka DR 24. redne seje OS) 
3. Odlok o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo na 

območju občine Šempeter – Vrtojba – 1. obravnava                                  (3. točka DR 24. redne seje OS) 
4. Zaključni račun proračuna Občine Šempeter-Vrtojba za leto 2020    (7. točka DR 24. redne seje OS) 
5. Poročilo o realizaciji načrta ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Šempeter -Vrtojba za 

leto 2020                                                                                                                       (8. točka DR 24. redne seje OS) 
6. Spremembe in dopolnitve načrta ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Šempeter – 

Vrtojba za leto 2021                                                                                       (9. točka DR 24. redne seje OS) 
7. Sklep o določitvi cene obvezne gospodarske javne službe zagotavljanja 24 – urne dežurne 

službe v okviru pogrebne dejavnosti v Občini Šempeter – Vrtojba   
                                                                                                                                       (11. točka DR 24. redne seje OS) 
 

 
Gradivo ste prejeli po e-pošti in je dostopno tudi na občinski spletni strani na naslovu:  
http://www.sempeter-vrtojba.si/o-obcini/OS/seje/dnevni-red-in-gradivo-2018-2022/2021/24-redna-seja-
obcinskega-sveta-15-4-2021/. 

Obvezna je potrditev udeležbe na seji, in sicer naprošamo, da svojo udeležbo  oziroma odsotnost 
sporočite Sebastjanu Arčonu na GSM 041 591 901 s sms sporočilom ali na e-pošto 
Valentina.bratus@sempeter-Vrtojba.si . 

  PREDSEDNIK  
Odbora za gospodarsko razvoj 

Sebastjan Arčon l.r. 
Vabljeni: 
- člani odbora 
- župan mag. Milan Turk 
- Občinska uprava: mag. Peter Ptičak – tajnik občine, Igor Uršič – višji svetovalec za gospodarske javne 

službe, Katja Nardin – računovodkinja, Regina Dragoljević – strokovna sodelavka 
- Poročevalec: Gvido Modrijan – Structura d.o.o. 

 


