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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 
- Pred zasedanjem KMVVI 
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Šempeter pri Gorici, 14. februar 2022 
 
Občinskemu svetu Občine Šempeter – Vrtojba 
 
OBRAZLOŽITEV: 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 
 
Župan Občine Šempeter - Vrtojba je dne 31. 1. 2022 prejel odstopno izjavo Sebastjana Arčona 
kot člana Statutarno pravne komisije Občinskega sveta Občine Šempeter-Vrtojba (v 
nadaljevanju: statutarno pravne komisije) in kot predsednika Odbora za gospodarski razvoj 
Občinskega sveta Občine Šempeter - Vrtojba (v nadaljevanju: odbor za gospodarski razvoj).  
 
Skladno s 24. členom Statuta Občine Šempeter - Vrtojba (UL RS št.: 5/2018 ) statutarno 
pravna komisija šteje pet članov. Občinski svet je imenoval predsednico in tri člane komisije 
izmed svojih članov ter naknadno eno članico izmed drugih občanov. Z odstopom člana 
občinskega sveta iz komisije, se sprosti mesto, ki ga lahko do zaključka mandata sprejme ali 
član/članica občinskega sveta ali član/članica izmed drugih občanov. 
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.  
 
Skladno s 24. členom Statuta Občine Šempeter - Vrtojba (UL RS št.: 5/2018) odbor za 
gospodarski razvoj šteje sedem članov. Občinski svet je imenoval predsednika in tri člane 
odbora za gospodarski razvoj izmed svojih članov ter tri člane izmed drugih občanov. Z 
odstopom člana občinskega sveta, ki je zasedal mesto predsednika, se sprosti mesto, ki ga 
lahko do zaključka mandata sprejme le drugi član občinskega sveta. Poleg tega je potrebno 
imenovati tudi predsednika odbora, ki je lahko obstoječi član/članica odbora iz občinskega 
sveta ali novo imenovani član/članica odbora iz občinskega sveta. 
 
Skladno s 62. členom Poslovnika Občinskega sveta Občine Šempeter - Vrtojba (UL RS št. 
5/2018) Odbor za gospodarski razvoj obravnava vse predloge aktov in drugih odločitev iz 
pristojnosti občine na področju gospodarstva (malega gospodarstva in obrti, kmetijstva, 
gostinstva in turizma) in gospodarskih javnih služb, ki so občinskemu svetu predlagani v 
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sprejem, oblikuje o njih svoje mnenje in občinskem svetu poda stališče s predlogom 
odločitve, lahko pa poda tudi pobude iz tega področja.  
 
Kandidate za izvolitve ali imenovanje lahko predlagajo svetniki, svetniške skupine in župan. 

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja bo prejete predloge obravnavala na 
25. seji komisije. 
 
              Predsednica  

Komisije za mandatna vprašanja,  
volitve in imenovanja 

                         Monika Gorjan Zavadlav,  l. r.  


