Številka: 0320-3/2022-2
Šempeter pri Gorici, 9. marec 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
31. REDNO SEJO OBČINSKEGA SVETA OBČINE ŠEMPETER-VRTOJBA,
ki bo v četrtek, 17. marca 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 30. seje občinskega sveta, ki je bila 3. 2. 2022
2. Potrditev dokumenta indentifikacije investicijskega projekta (DIIP) rekonstrukcija Kulturne
dvorane v Šempetru in zagotovitev dodatnih prostorov za Zdravstveni dom Šempeter
3. Poročilo o delu Nadzornega odbora Občine Šempeter-Vrtojba za let0 2021 – informacija
4. Plan rednega vzdrževanja lokalnih cest v letu 2022
5. Poročilo o delu koncesionarja za izvajanje gospodarne javne službe vzdrževanja občinskih javnih
cest v občini Šempeter-Vrtojba v letu 2021 – informacija
6. Poročilo o delu Medobčinske uprave občin Šempeter - Vrtojba, Renče-Vogrsko, MirenKostanjevica in Vipava za leto 2021 – informacija
7. Pogodba o prenosu lastninske pravice ter upravljanja in vzdrževanja državnega namakalnega
sistema Namakalni razvod Vogršček in Sporazum o sodelovanju na projektu prevzem in
tehnološka posodobitev namakalnega sistema Namakalni razvod Vogršček in organiziranju
gospodarske javne službe upravljanje, vzdrževanje in delovanje lokalnega namakalnega sistema
Namakalni razvod Vogršček
8. Spremembe in dopolnitve Načrta ravnanja s stvarnim premoženjem za leto 2022 št. 2
9. Imenovanje do izteka mandata občinskemu svetu: predsednika in člana v Odbor za gospodarski
razvoj in člana v Statutarno pravno komisijo Občinskega sveta Občine Šempeter - Vrtojba
10. Pobude in vprašanja svetnic in svetnikov
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-2018-2022/2022/31-redna-sejaobcinskega-sveta-dne-17-3-2022/ .
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,
Bogdan Nemec – višji svetovalec za investicije, Nina Fiorelli Derman - Višja svetovalka za
projekte, Regina Dragoljević - strokovna sodelavka
- Irena Pavliha - GOLEA, Petra Kokoravec – Direktorica ZD – osnovno varstvo Nova Gorica,
projektant Boštjan Furlan - ACMA d.o.o., arhitekt Boštjan Hvala s.p.
- Mojca Plešnar, predsednica Nadzornega odbora Občine Šempeter - Vrtojba
- Vanči Premrl – Kolektor CPG d.o.o.
- Alen Maligoj – medobčinska uprava občin Šempeter - Vrtojba, Renče - Vogrsko, MirenKostanjevica in Vipava
- Predstavniki medijev

