
 

 
,Številka: 0320-2/2021-1 
Šempeter pri Gorici, 8. marec 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 
 

23. REDNO SEJO OBČINSKEGA SVETA OBČINE ŠEMPETER-VRTOJBA, 
ki bo v četrtek, 18. marca 2021 ob 16.30 v veliki večnamenski dvorani v 1. nadstropju Občine 

Šempeter-Vrtojba, Trg Ivana Roba 3a (Coroninijev dvorec) v Šempetru pri Gorici. 
 

Dnevni red:  

1. Predlog zapisnika 22. seje občinskega sveta, ki je bila 25. 2. 2021 
2. Pobude in vprašanja svetnic in svetnikov  
3. Umik asfaltne baze iz opuščene gramoznice v Vrtojbi 
4. Sklep o določitvi novih cen storitev gospodarskih javnih služb oskrbe s pitno vodo 

in odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode  
5. Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o načinu izvajanja obvezne občinske 

gospodarske javne službe zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov v Občini 
Šempeter–Vrtojba – skrajšani postopek  

6. Poročilo o delu Nadzornega odbora Občine Šempeter-Vrtojba za let0 2020 – 
informacija 

7. Poročilo o izvedenih investicijah v letu 2020 – informacija 
8. Ukinitev javnega dobra  
9. Informacija o prejeti ponudbi za nakup nepremičnine  
10. Spremembo in dopolnitve načrta ravnanja s stvarnim premoženjem Občine 

Šempeter - Vrtojba za leto 2021 
11. Poslovno poročilo Javnega Zavoda KŠTM Šempeter-Vrtojba  za leto 2020 in Program 

zavoda in finančni načrt za leto 2021 
12. Soglasje k odpisu osnovnih sredstev iz leta 2019 Javnega Zavoda KŠTM Šempeter-Vrtojba   

13. Imenovanje dveh predstavnikov Občine Šempeter-Vrtojba v svet zavoda KŠTM 
14. Imenovanje predstavnika Občine Šempeter-Vrtojba v svet zavoda Glasbena šola 

Nova Gorica 
 

 

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-2018-2022/2021/23-redna-
seja-obcinskega-sveta-18-3-2021/    
 

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, Igor Uršič – višji svetovalec za gospodarske 
javne službe, Bogdan Nemec – višji svetovalec za investicije, Blanka Šuler – sodelavka za oikolje 
in prosto 

− za  civilno iniciativo se vabi: 
o Vojko Bernard - ALPE ADRIA GREEN , Prešernova 26 , 4270 Jesenice AAG  

info@alpeadriagreen.com 
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o Toni Mlakar - ALPE ADRIA GREEN 
o Koglot Franica 
o Šuligoj Samo 
o Nemec Miloš  

− Za Kolektor CPG, d.o.o.  
o Kristijan Mugerli, direktor  

− Mojca Plešnar, predsednica Nadzornega odbora OŠ-V  

− Predstavniki medijev 


