
KOMISIJA ZA MANDATNA VPRAŠANJA, VOLITVE IN 
IMENOVANJA

 
Številka: Številka: 0322-2/2020-6 
Šempeter pri Gorici, 15. maj 2020 
 
 

VABILO 
 

Vabim Vas, da se udeležite 13. dopisne seje Komisije za mandatna vprašanja, volitve in 
imenovanja Občinskega sveta Občine Šempeter-Vrtojba, ki bo potekala v elektronski 

obliki po e–pošti. 
 

Rok trajanje dopisne seje: od torka 19. maja 2020 od 11. ure do srede 20. maja 2020 do 11. 
ure.  

 
Dnevni red: 
1. Potrditev zapisnika 12. dopisne seje KMVVI 
2. Imenovanje člana Nadzornega odbora Občine Šempeter-Vrtojba do izteka mandata 

aktualnemu NO 
3. Imenovanje predstavnika Občine Šempeter-Vrtojba v Svetu zavoda Glasbena šola 

Nova Gorica 
4. Sklepa o izplačilu dodatka za nevarnost in posebne obremenitve v času epidemije  
 

Dopisna seja je sklepčna, če je bilo vabilo poslano vsem članom komisije, od katerih jih 
je osebno vročitev potrdila več kot polovica. Šteje se, da so osebno vročitev potrdili člani, 
ki so glasovali. 

Predlog sklepa, ki je predložen na dopisno sejo, je sprejet, če je do roka zanj 
glasovala večina opredeljenih članov.  Glasuje se tako, da se o predlogu opredeli »ZA« ali 
»PROTI«.  

Odločitev o glasovanju o predlaganih sklepih pošljite predsednici Komisije za 
mandatna vprašanja, volitve in imenovanja Moniki Gorjan Zavadlav na e-pošto:  
monika.gorjan.zavadlav.os@gmail.com do srede, 20. maja 2020 do 11. ure. 
 
  

Predsednica komisije za mandatna vprašanja,  
volitve in imenovanja                 

                                Monika Gorjan Zavadlav, l.r. 
 
Priloga: 
-Predlogi sklepov (4x) za glasovanje     
                 

mailto:monika.gorjan.zavadlav.os@gmail.com
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1. Potrditev zapisnika 12. dopisne seje KMVVI 
Sprejme se zapisnik 12. dopisne seje Komisije za mandatna vprašanja, volitve in 
imenovanja Občinskega sveta Občine Šempeter-Vrtojba, ki je potekala do 18. 3. 2020 
 

ZA        PROTI 

 

 
 

2. Imenovanje člana Nadzornega odbora Občine Šempeter-Vrtojba do izteka 
mandata aktualnemu NO 

UGOTOVITVENI SKLEP 
       Član Nadzornega odbora Občine Šempeter-Vrtojba, Borut Šinigoj iz Vrtojbe, je dne 
31. 3. 2020 podal predsednici nadzornega odbora odstopno izjavo.  

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja občinskega sveta Občine 
Šempeter-Vrtojba sprejme ugotovitveni sklep o odstopu Boruta Šinigoja iz Nadzornega 
Odbora Občine Šempeter-Vrtojba. 
 

ZA        PROTI 

 
 
NA OBJAVLJEN POZIV KOMISIJA NI PREJELA NOBENEGA PREDLOGA. 

 
 
 

3. Imenovanje predstavnika Občine Šempeter-Vrtojba v Svetu zavoda Glasbena šola 
Nova Gorica 
 

NA OBJAVLJEN PONOVLJENI POZIV KOMISIJA NI PREJELA NOBENEGA PREDLOGA. 

 
 
 

4. Sklepa o izplačilu dodatka za nevarnost in posebne obremenitve v času epidemije  
 
4A 
SKLEP o izplačilu dodatka za nevarnost in posebne obremenitve v času epidemije 

1. Župan Občine Šempeter–Vrtojba, mag. Milan Turk je v mesecu marcu 2020 zaradi 
nadpovprečne izpostavljenosti tveganju za svoje zdravje zaradi obvladovanja epidemije 
upravičen do dodatka za nevarnost in posebne obremenitve v času epidemije.  

2. Dodatek iz 1. točke izreka tega sklepa se mag. Milanu Turku določi v višini 35 % urne 
postavke osnovne plače za 104  ur opravljenega dela. 

 

ZA        PROTI 
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4B 
SKLEP o izplačilu dodatka za nevarnost in posebne obremenitve v času epidemije 

1. Župan Občine Šempeter–Vrtojba, mag. Milan Turk je v mesecu aprilu 2020 zaradi 
nadpovprečne izpostavljenosti tveganju za svoje zdravje zaradi obvladovanja epidemije 
upravičen do dodatka za nevarnost in posebne obremenitve v času epidemije.  

2. Dodatek iz 1. točke izreka tega sklepa se mag. Milanu Turku določi v višini 35 % urne 
postavke osnovne plače za 152  ur opravljenega dela. 

  

ZA        PROTI 


