
ODBOR ZA OKOLJE IN PROSTOR  

 

Številka: 0324-2/2021-1 
Šempeter pri Gorici, 11. marec 2021 

V A B I L O 
 

Vabimo Vas, da se udeležite 19. seje Odbora za okolje in prostor, ki bo v 
ponedeljek, 15. marca 2021 ob 16. uri v sejni sobi Občine Šempeter-Vrtojba,  

Trg Ivana Roba 3a (Coroninijev dvorec) v Šempetru pri Gorici. 
 
 

Dnevni red: 
1. Sprejem zapisnika 18. seje Odbora za okolje in prostor  
2. Umik asfaltne baze iz opuščene gramoznice v Vrtojbi              (3. točka DR 23. redne seje OS) 

3. Sklep o določitvi novih cen storitev gospodarskih javnih služb oskrbe s pitno vodo in 
odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode           (4. točka DR 23. redne seje OS) 

4. 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                   (5. točka DR 23. redne seje OS) 

5. Poročilo o izvedenih investicijah v letu 2020 – informacija  (7. točka DR 23. redne seje OS) 
6. Ukinitev javnega dobra        (8. točka DR 23. redne seje OS) 
7. Informacija o prejeti ponudbi za nakup nepremičnine      (9. točka DR 23. redne seje OS) 
8. Spremembo in dopolnitve načrta ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Šempeter - 

Vrtojba za leto 2021       (10. točka DR 23. redne seje OS) 
9. Prenova stavbe kulturnega doma v Šempetru pri Gorici 
 
Gradivo ste prejeli po e-pošti in je (razen 9. točke) 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-2018-2022/2021/23-redna-seja-obcinskega-sveta-18-3-2021/  

V primeru, da se seje zaradi drugih obveznosti ne morete udeležiti prosimo, da svojo odsotnost sporočite 

Danijelu Dermanu, in sicer na e-pošto danijel.derman.os@gmail.com  

 PREDSEDNIK 
Odbora za okolje in prostor 

     Danijel Derman, l.r. 

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

službe, Bogdan Nemec – višji svetovalec za investicije, Boštjan Mavrič – strokovni sodelavec za 
investicije, Regina Dragoljević – strokovna sodelavka 

- za  civilno iniciativo se vabi: 
o Vojko Bernard in Toni Mlakar - ALPE ADRIA GREEN 
o Koglot Franica 
o Šuligoj Samo 
o Nemec Miloš  

- Za Kolektor CPG, d.o.o. Kristijan Mugerli, direktor  
- Arhitekt Boštjan Furlan Acma d.o.o. 
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