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Številka: 0322-10/2020-2 
Šempeter pri Gorici, 16. oktober 2020 
 
Zadeva: Povabilo k posredovanju predloga kandidature za člana Statutarno pravne komisije  
Občinskega sveta Občine Šempeter-Vrtojba do izteka mandata občinskemu svetu  
 
Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja Občinskega sveta Občine Šempeter-
Vrtojba (v nadaljevanju: KMVVI) je dne 15. 10. 2020 prejela odstopno izjavo zunanje članice 
Statutarno pravne komisije Občinskega sveta Občine Šempeter-Vrtojba (v nadaljevanju: 
statutarno pravne komisije).  
 
Skladno s 24. členom Statuta Občine Šempeter-Vrtojba (UL RS št.: 5/2018 ) komisije šteje pet 
članov. Občinski svet je imenoval predsednico in tri člane komisije izmed svojih članov in eno 
članico izmed drugih občanov, ki je odstopila.  
Članstvo v komisiji občinskega sveta ni združljivo s članstvom v nadzornem odboru občine ali 

z delom v občinski upravi.  

Skladno s 61. in 98. členom Poslovnika Občinskega sveta Občine Šempeter-Vrtojba (UL RS št. 
5/2018) Statutarno pravna komisija obravnava predlog statuta občine in poslovnika 
občinskega sveta in njunih sprememb oziroma dopolnitev, odlokov in drugih aktov, ki jih 
občinski svet sprejema v obliki predpisov.  
Komisija oblikuje svoje mnenje oziroma stališče glede skladnosti obravnavanih predlogov 

aktov z ustavo, zakoni in statutom občine ter glede medsebojne skladnosti z drugimi 

veljavnimi akti občine. Lahko predlaga občinskemu svetu v sprejem spremembe in 

dopolnitve statuta občine in poslovnika občinskega sveta ter obvezno razlago določb 

splošnih aktov občine.  

Kandidate za izvolitve ali imenovanje lahko predlagajo svetniki, svetniške skupine in župan. 

Zato vas KMVVI vabi, da posredujete predlog kandidature za člana/članico Statutarno 
pravne komisije do izteka mandata občinskemu svetu. 
 
Naprošam Vas, da predlog kandidature, vključno s podpisano izjavo kandidata, da soglaša s 
kandidaturo (v prilogi) posredujete po pošti na naslov: Občina Šempeter-Vrtojba, Trg Ivana 
Roba 3 a, 5290 Šempeter pri Gorici, s pripisom »Za komisijo za mandatna vprašanja, volitve 
in imenovanja« ali po e-pošti na: info@sempeter-vrtojba.si, da bo dostavljeno do 2. 11. 2020 
do 11:00 ure. 
 
KMVVI bo prejete predloge obravnavala na 17. seji komisije dne 3. 11. 2020. 
 
        Predsednica  

Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja 
             Monika Gorjan Zavadlav,  l. r. 

https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2018-01-0198/statut-obcine-sempeter---vrtojba?h=
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2018-01-0199/poslovnik-obcinskega-sveta-obcine-sempeter---vrtojba/#61.%C2%A0%C4%8Dlen
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2018-01-0199/poslovnik-obcinskega-sveta-obcine-sempeter---vrtojba/#61.%C2%A0%C4%8Dlen
mailto:info@sempeter-vrtojba.si


 
PRILOGA 

 
 

 
 Gradivo za 20. sejo občinskega sveta, ki bo dne 5. 11. 2020                                            Stran 3 od 3 

 

0322-10/2020- 

IZJAVA  

 

Spodaj podpisani/a, ____________________________________, rojen/a ________________,  

stanujoč/a na naslovu: _________________________________________________________,   

telefon ali GSM: ____________________________, e-pošta: __________________________________ 

soglašam s kandidaturo za člana/članico Statutarno pravne komisije Občinskega sveta 
Občine Šempeter-Vrtojba do izteka mandata občinskemu svetu. 

 

Izjavi prilagam: 

- kratko predstavitev s povzetkom dosedanjih izkušenj; 

 

V _______________________, dne ______________ 

___________________________ 

(lastnoročni podpis) 

 

 

 

 

S podpisom soglašam, da lahko občina osebne podatke obdeluje za namen, za katerega so bili pridobljeni. V primeru izbora 

na občinskemu svetu, soglašate z objavo sklepa o imenovanju na občinski spletni strani. Sklep bo vseboval osebno ime in 

naslov ter se bo, kot gradivo in sprejeti akt občinskega sveta, hranil trajno. S spletne strani bo sklep o imenovanju umaknjen 

ob izreku mandata. 

Osebni podatki se obdelujejo in varujejo skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS 94/2007) in Uredbo 

(EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov 

in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Splošna uredba o varstvu podatkov) (UL. L. 119, 

4. 5. 2016, str. 1–88). Kot posameznik vlagatelj uživa pravice, skladno z omenjenima pravnima aktoma.  


