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OBČINSKEMU SVETU OBČINE ŠEMPETER-VRTOJBA 
 
 
OBRAZLOŽITEV: IMENOVANJE ČLANOV KRAJEVNIH ODBOROV V OBČINI ŠEMPETER- 
                                VRTOJBA 
 
27. člen Statuta Občine Šempeter - Vrtojba (Uradni list RS, št. 5/2018) določa, da sta 
posvetovalni telesi občinskega sveta krajevna odbora za območje naselja Šempeter pri 
Gorici in za območje naselja Vrtojba. 
 
Člane teh odborov imenuje in razrešuje občinski svet. Imenuje jih izmed prebivalcev 
posameznih območij. Predlog kandidatov za predsednika in člane posvetovalnega telesa 
pripravi komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja. 
 
Članstvo v krajevnem odboru ni združljivo s članstvom v nadzornem odboru občine ali z 
delom v občinski upravi. 
 
Glede razrešitve članov in predsednika krajevnega odbora se smiselno uporablja 26. člen 
tega statuta. 
 
Prvo sejo delovnega telesa skliče župan. 
 
Skladno s 66. členom Poslovnika Občinskega sveta Občine Šempeter-Vrtojba (Uradni list 
RS, št. 5/2018) imata krajevna odbora za območje naselij Šempeter pri Gorici in Vrtojba 
naslednje naloge: 

• organizirata ali sodelujeta pri organizaciji kulturnih, športnih in drugih prireditev; 

• ugotavljata potrebo po izvrševanju določenih aktivnosti lokalnega pomena; 

• dajeta predloge in sodelujeta pri pripravi razvojnih programov občine na področju 
javne infrastrukture na svojem območju; 

• sodelujeta pri nadzoru nad opravljenimi deli; 

• dajeta predloge za sanacijo divjih odlagališč komunalnih odpadkov in sodelujeta pri 
njihovi sanaciji; 

• dajeta predloge za ureditev in olepšanje kraja (zasaditev cvetlic, grmičevja, 
okrasnih dreves, ureditev in vzdrževanje sprehajalnih poti itd.) in pri tem 
sodelujeta; 

• dajeta pobude za dodatno prometno ureditev (prometna signalizacija, ureditev 
dovozov in izvozov, omejevanje hitrosti itd.); 

• sodelujeta in dajeta mnenja pri javnih razgrnitvah prostorskih, planskih in 
izvedbenih aktov, ki obravnavajo območje njihovega kraja; 
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• spremljata nevarnosti na svojem območju in o tem obveščata štab za civilno 
zaščito ter po potrebi prebivalstvo in sodelujeta pri ostalih nalogah s področja 
zaščite in reševanja; 

• sodelujeta s socialnimi, zdravstvenimi in podobnimi službami pri nudenju pomoči 
ljudem v stiski na svojem območju; 

• opravljata druge naloge lokalnega pomena, ki so določene z drugimi akti 
občinskega sveta ali župana 

 
 
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja Občinskega sveta Občine Šempeter - 

Vrtojba bo na 1. seji komisije dne 10. 1. 2023 obravnavala imenovanje krajevnih odborov. 
 
                        Predsednica komisije 

za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja 
                                  Dunja Savnik Winkler, l.r. 
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Na podlagi 15., 22. in 27. 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 posvetovalnih delovnih teles Občinskega sveta Občine Šempeter - Vrtojba 
 

1.  
 

Občinski svet Občine Šempeter - Vrtojba imenuje naslednje člane krajevnih odborov v 
Občini Šempeter - Vrtojba: 
 

A) KRAJEVNI ODBOR NASELJA VRTOJBA 

Zap. 
št. 

Ime in priimek  

1.  Predsednik/ca – zunanji 
član 

2.  Član 

3.  Član 

4.  Član 

5.  Član 

6.  Član 

7.  Član 

 
KRAJEVNI ODBOR NASELJA ŠEMPETER PRI GORICI  

Zap. 
št. 

Ime in priimek  

1.  Predsednik/ca – zunanji 
član 

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 
 


