
ODBOR ZA GOSPODARSKI RAZVOJ  

 

Številka:0323-5/2020-1 
Šempeter pri Gorici, 14. september 2020 
 

V A B I L O 
 

Vabimo Vas, da se udeležite 10. seje Odbora za gospodarski razvoj, ki bo v 
torek, 15. septembra 2020 ob 17:30 uri v sejni sobi Občine Šempeter-Vrtojba  (pritličje upravne 

stavbe – Coroninijev dvorec), Trg Ivana Roba 3 a, Šempeter pri Gorici. 
 

Dnevni red: 
1. Sprejem zapisnika 9. seje Odbora za gospodarski razvoj  

2. Poročilo o delu koncesionarja za izvajanje izbirne gospodarske javne službe mestnega prometa za leto 

2019 – informacija             (4. točka 19. seje OS) 

3. Sklep o spremembi priloge A: seznam linij in vozni redi Koncesijske pogodbe o izvajanju izbirne 

gospodarske javne službe mestnega prometa z dne 1. 7. 2007            (5. točka 19. seje OS) 

4. Odlok o gospodarskih javnih službah v Občini Šempeter-Vrtojba – prva obravnava      (9. točka 19. seje OS) 

5. Odlok o ustanovitvi Režijskega obrata v Občini Šempeter-Vrtojba – prva obravnava   (10. točka 19. seje OS) 

6. Odlok o načinu izvajanja obvezne občinske gospodarski javne službe zbiranja določenih vrst 

komunalnih odpadkov v Občini Šempeter-Vrtojba – prva obravnava            (11. točka 19. seje OS) 

7. Polletna realizacija proračuna Občine Šempeter-Vrtojba za let0 2020            (12. točka 19. seje OS) 

8. Odlok o rebalansu proračuna Občine Šempeter-Vrtojba za leto 2020 št. 2                   (13. točka 19. seje OS) 

9. Spremembe in dopolnitve načrta ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Šempeter-Vrtojba za leto 

2020                                      (14. točka 19. seje OS) 

10. Razno 

Sejo bo vodil član odbora, Aleksander Čerče. 

V primeru, da se seje zaradi drugih obveznosti ne morete udeležiti prosimo, da svojo odsotnost 
sporočite Sebastjanu Arčonu na GSM 041 591 901 s sms sporočilom ali na e-pošto 
Valentina.bratus@sempeter-Vrtojba.si . 

Gradivo ste prejeli po e-pošti in je dostopno tudi na občinski spletni strani (gradivo za občinski 
svet) na naslovu: http://www.sempeter-vrtojba.si/o-obcini/OS/seje/dnevni-red-in-gradivo-2018-
2022/2020/19-redna-seja-obcinskega-sveta-17-9-2020/                            

Predsednik Odbora za gospodarsko razvoj 
Sebastjan Arčon l.r. 

 Vabljeni: 
- člani odbora 
- župan mag. Milan Turk 
- Tadej Luznik, Regijski direktor prodaje – ZAHOD, NOMAGO d.o.o. 
- Občinska uprava: mag. Peter Ptičak – tajnik občine, Igor Uršič – višji svetovalec za gospodarske javne 

službe, Lucija Mikuš Vidmar - Računovodja VII/2-II, Regina Dragoljević - Strokovna sodelavka VII/2-II 
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