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OBČINSKEMU SVETU OBČINE ŠEMPETER-VRTOJBA 
 
OBRAZLOŽITEV: IMENOVANJE ČLANOV STALNIH DELOVNIH TELES OBČINSKEGA SVETA  
                                OBČINE ŠEMPETER-VRTOJBA 
 
23. in 24. člen Statuta Občine Šempeter-Vrtojba (Uradni list RS, št. 5/2018) določa stalna 
delovna telesa občinskega sveta:  

• statutarno pravna komisija; 

• komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja; 

• odbor za gospodarski razvoj; 

• odbor za okolje in prostor; 

• odbor za družbene dejavnosti – sociala in zdravstvo; 

• odbor za družbene dejavnosti – šolstvo, predšolsko varstvo, kulturo in šport. 
 

Statutarno pravna komisija občinskega sveta 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. 
Komisija lahko predlaga občinskemu svetu v sprejem spremembe in dopolnitve statuta 
občine in poslovnika občinskega sveta ter obvezno razlago določb splošnih aktov občine. 
Med dvema sejama občinskega svet, če tako zahteva predsedujoči občinskega sveta, 
statutarno pravna komisija razlaga poslovnik občinskega sveta. 

 
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 
sprejem, oblikuje o njih svoje mnenje in občinskem svetu poda stališče s predlogom 
odločitve, lahko pa poda tudi pobude iz tega področja. 
 
Odbor za okolje in prostor obravnava vse predloge aktov in drugih odločitev iz 
pristojnosti občine na področju planiranja, varstva okolja, urejanja in gospodarjenja s 
prostorom in nepremičnim premoženjem občine, ki so občinskemu svetu predlagani v 
sprejem, oblikuje o njih svoje mnenje in občinskemu svetu poda stališče s predlogom 
odločitve, lahko pa poda tudi pobude iz tega področja. 
 
Odbor za družbene dejavnosti – sociala in zdravstvo obravnava vse predloge aktov in 
drugih odločitev iz pristojnosti občine na področju socialne problematike, zagotavljanja in 
urejanja socialne varnosti in dejavnosti s področja zdravstva, ki so občinskemu svetu 
predlagani v sprejem, oblikuje o njih svoje mnenje in občinskemu svetu poda stališče s 
predlogom odločitve, lahko pa poda tudi pobude iz tega področja. 

 
Odbor za družbene dejavnosti – šolstvo, predšolsko varstvo, kultura in šport obravnava 
predloge aktov in drugih odločitev iz pristojnosti občine na področju šolstva, 
izobraževanja, mladinske problematike, dejavnosti predšolske vzgoje, kulture in športa, ki 
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so občinskemu svetu predlagani v sprejem, oblikuje o njih svoje mnenje in občinskemu 
svetu poda stališče s predlogom odločitve, lahko pa poda tudi pobude iz tega področja. 
 
Odbori štejejo sedem članov, komisije pa pet članov. Občinski svet imenuje predsednika in 
šest članov odbora ter predsednika in štiri člane komisije. Člane delovnih teles imenuje 
občinski svet izmed svojih članov in največ polovico članov izmed drugih občanov. 
 
Ob imenovanju celotnega delovnega telesa občinski svet imenuje izmed članov 
občinskega sveta tudi predsednika stalnega delovnega telesa. 
 
Predlog kandidatov za predsednika in člane delovnega telesa pripravi komisija za 
mandatna vprašanja, volitve in imenovanja. 
 
Članstvo v komisiji ali odboru občinskega sveta ni združljivo s članstvom v nadzornem 
odboru občine ali z delom v občinski upravi. Prvo sejo delovnega telesa skliče župan. 
 
Imenovanje članov stalnih delovnih teles bo potekalo skladno s 104. členom Poslovnika 
Občinskega sveta Občine Šempeter-Vrtojba (UR. l. RS, št. 5/2018), ki določa, da člane 
delovnih teles občinskega sveta (razen komisije za mandatna vprašanja, volitve in 
imenovanja) imenuje občinski svet na podlagi liste kandidatov za člane, ki jo določi 
komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja. Lista kandidatov vsebuje predlog 
kandidata za predsednika delovnega telesa ter predlog kandidatov za člane delovnega 
telesa. 
 
Če kandidatna lista ni dobila potrebne večine glasov, se na isti seji izvede poimensko 
imenovanje članov. Če na ta način niso imenovani vsi člani, se lahko predlagajo novi 
kandidati, o katerih se opravi posamično glasovanje na isti seji občinskega sveta. 
 
Če tudi na način iz prejšnjega odstavka ne pride do imenovanja vseh članov delovnega 
telesa, se glasovanje ponovi na naslednji seji občinskega sveta, vendar samo glede 
manjkajočih članov delovnega telesa. 
 
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja Občinskega sveta Občine Šempeter - 

Vrtojba bo na 1. seji komisije dne 10. 1. 2023 obravnavala imenovanje stalnih delovnih teles. 
 
                        Predsednica komisije 

za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja 
                                  Dunja Savnik Winkler, l.r. 
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Na podlagi 15., 22. in 24. člena Statuta Občine - Vrtojba (Uradni list RS, št. 5/2018) je 
Občinski svet Občine Šempeter - Vrtojba na ___ seji dne,___________________ sprejel  
 
 

S K L E P 
o imenovanju stalnega delovnega teles Občinskega sveta Občine Šempeter - Vrtojba - 

statutarno pravne komisije 
 

1.  
 

Občinski svet Občine Šempeter - Vrtojba imenuje naslednje člane stalnega delovnega 
teles Občinskega sveta Občine Šempeter – Vrtojba - statutarno pravne komisije 
občinskega sveta: 

 
STATUTARNO PRAVNA KOMISIJE  OBČINSKEGA SVETA OBČINE ŠEMPETER - VRTOJBA  

Zap. 
št. 

Ime in priimek  

1.  Predsednik/ca iz občinskega sveta 

2.  Član  

3.  Član  

4.  Član 

5.  Član 

 
2. 
 

Ta sklep prične veljati takoj. 
 
 
Številka: 0322-0010/2022- 
Šempeter pri Gorici, _____________                                                                                   Župan 

  Občine Šempeter - Vrtojba 
                                                                                                                                mag. Milan Turk 
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Na podlagi 15., 22. in 24. člena Statuta Občine - Vrtojba (Uradni list RS, št. 5/2018) je 
Občinski svet Občine Šempeter - Vrtojba na ___ seji dne,___________________ sprejel  
 
 
 

S K L E P 
o imenovanju stalnega delovnega teles Občinskega sveta Občine Šempeter - Vrtojba - 
odbora za gospodarski razvoj 

 
1.  
 

Občinski svet Občine Šempeter-Vrtojba imenuje naslednje člane stalnega delovnega teles 
Občinskega sveta Občine Šempeter – Vrtojba - odbora za gospodarski razvoj občinskega 
sveta: 
 
ODBOR ZA GOSPODARSKI RAZVOJ  OBČINSKEGA SVETA OBČINE ŠEMPETER - VRTOJBA  

Zap. 
št. 

Ime in priimek  

1.  Predsednik/ca iz občinskega sveta 

2.  Član 

3.  Član 

4.  Član 

5.  Član 

6.  Član 

7.  Član 

 
2. 
 

Ta sklep prične veljati takoj. 
 
 
Številka: 0322-0010/2022- 
Šempeter pri Gorici, _____________                                                                                   Župan 

  Občine Šempeter - Vrtojba 
                                                                                                                                mag. Milan Turk 
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Na podlagi 15., 22. in 24. člena Statuta Občine - Vrtojba (Uradni list RS, št. 5/2018) je 
Občinski svet Občine Šempeter-Vrtojba na ___ seji dne,___________________ sprejel  
 
 

S K L E P 
o imenovanju stalnega delovnega teles Občinskega sveta Občine Šempeter - Vrtojba - 
odbora za okolje in prostor 

 
1.  
 

Občinski svet Občine Šempeter-Vrtojba imenuje naslednje člane stalnega delovnega teles 
Občinskega sveta Občine Šempeter - Vrtojba - odbora za okolje in prostor občinskega 
sveta: 
 
ODBOR ZA OKOLJE IN PROSTOR OBČINSKEGA SVETA OBČINE ŠEMPETER - VRTOJBA  

Zap. 
št. 

Ime in priimek  

1.  Predsednik/ca iz občinskega sveta 

2.  Član 

3.  Član 

4.  Član 

5.  Član 

6.  Član 

7.  Član 

 
2. 
 

Ta sklep prične veljati takoj. 
 
 
 
Številka: 0322-0010/2022- 
Šempeter pri Gorici, _____________                                                                                   Župan 

  Občine Šempeter - Vrtojba 
                                                                                                                                mag. Milan Turk 
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Na podlagi 15., 22. in 24. člena Statuta Občine - Vrtojba (Uradni list RS, št. 5/2018) je 
Občinski svet Občine Šempeter-Vrtojba na ___ seji dne,___________________ sprejel  
 
 
 

S K L E P 
o imenovanju stalnega delovnega teles Občinskega sveta Občine Šempeter - Vrtojba - 
odbora za družbene dejavnosti – šolstvo, predšolsko varstvo, kultura in šport 

 
1.  
 

Občinski svet Občine Šempeter - Vrtojba imenuje naslednje člane stalnega delovnega 
teles Občinskega sveta Občine Šempeter - Vrtojba - odbora za družbene dejavnosti – 
šolstvo, predšolsko varstvo, kultura in šport občinskega sveta: 
 
ODBOR ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI – ŠOLSTVO, PREDŠOLSKO VARSTVO, KULTURA IN 
ŠPORT OBČINSKEGA SVETA OBČINE ŠEMPETER – VRTOJBA 

Zap. 
št. 

Ime in priimek  

1.  Predsednik/ca iz občinskega sveta 

2.  Član 

3.  Član 

4.  Član 

5.  Član 

6.  Član 

7.  Član 

 
2. 
 

Ta sklep prične veljati takoj. 
 
 
 
Številka: 0322-0010/2022- 
Šempeter pri Gorici, _____________                                                                                   Župan 

  Občine Šempeter - Vrtojba 
                                                                                                                                mag. Milan Turk 
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Na podlagi 15., 22. in 24. člena Statuta Občine - Vrtojba (Uradni list RS, št. 5/2018) je 
Občinski svet Občine Šempeter-Vrtojba na ___ seji dne,___________________ sprejel  
 
 
 

S K L E P 
o imenovanju stalnega delovnega teles Občinskega sveta Občine Šempeter - Vrtojba - 
odbora za družbene dejavnosti – sociala in zdravstvo 

 
1.  
 

Občinski svet Občine Šempeter - Vrtojba imenuje naslednje člane stalnega delovnega 
teles Občinskega sveta Občine Šempeter - Vrtojba - odbora za družbene dejavnosti – 
sociala in zdravstvo občinskega sveta: 
 
ODBOR ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI – SOCIALA IN ZDRAVSTVO OBČINSKEGA SVETA 
OBČINE ŠEMPETER  - VRTOJBA  

Zap. 
št. 

Ime in priimek  

1.  Predsednik/ca iz občinskega sveta 

2.  Član 

3.  Član 

4.  Član 

5.  Član 

6.  Član 

7.  Član 

 
2. 
 

Ta sklep prične veljati takoj. 
 
 
 
Številka: 0322-0010/2022- 
Šempeter pri Gorici, _____________                                                                                   Župan 

  Občine Šempeter - Vrtojba 
                                                                                                                                mag. Milan Turk 

  
 
 


