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OBČINSKEMU SVETU OBČINE ŠEMPETER-VRTOJBA 
 

OBRAZLOŽITEV: IMENOVANJE PREDSTAVNIKA OBČINE ŠEMPETER - VRTOJBA V SVET ZAVODA 
LJUDSKE UNIVERZE NOVA GORICA 
 
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja Občinskega sveta Občine Šempeter - Vrtojba (v 
nadaljevanju: komisija) je na spletni strani Občine Šempeter - Vrtojba objavila povabilo k posredovanju 

predloga kandidature za predstavnika Občine Šempeter - Vrtojba v Svet zavoda Ljudske univerze 
Nova Gorica ( https://www.mojaobcina.si/sempeter-vrtojba/novice/povabilo-k-posredovanju-
predloga-kandidature-za-predstavnika-obcine-v-svet-zavoda-ljudska-univerza-nova-
gorica.html ). 
Glede imenovanja v Svet zavoda LUNG, 11. člen Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Ljudska 
univerza Nova Gorica (Uradno glasilo št. 11/97 in Uradni list RS št. 83/08) določa sledeče: 
Svet zavoda sestavljajo:  
- 2 predstavnika ustanovitelja,  
- 2 predstavnika zaposlenih delavcev zavoda,  
- 1 predstavnik odraslih, ki se izobražujejo v zavodu.  
 
Predstavnika občin ustanoviteljic imenujejo občinski sveti in imajo v svetu zavoda naslednje  
število glasov:  
- predstavnik Mestne občine Nova Gorica ima en glas,  
- predstavniki ostalih občin ustanoviteljic imajo menjalno glasovalno pravico po 
abecednem redu občin po eno šolsko leto.  
Predstavnika zaposlenih delavcev zavoda volijo delavci na tajnih in neposrednih volitvah. 
Predstavnika odraslih izvolijo udeleženci izobraževanja izmed sebe na tajnih in neposrednih 
volitvah. Mandat predstavnika odraslih v svetu zavoda je povezan z njegovim statusom.  
 
Mandat članov sveta traja 4 leta. Nihče ne more biti izvoljen za člana sveta več kot dvakrat 
zaporedoma.      
 
Skladno z 98. členom Poslovnikom občinskega sveta Občine Šempeter - Vrtojba (Uradni list 
RS, št. 5/2018) kandidate za imenovanje lahko predlagajo svetniki, svetniške skupine in župan. 
Komisija bo prejete predloge obravnavala na 1. seji komisije dne 10. 1. 2023. 

Predsednica komisije 
za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja 

                                   Dunja Savnik Winkler,  l. r. 
Priloge: 

- Dopis direktorice LUNG  
- predlog sklepa 
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Na podlagi 15. člena Statuta Občine Šempeter - Vrtojba (Uradni list RS, št. 5/18) je Občinski 
svet Občine Šempeter - Vrtojba na ___ seji, dne ______________, sprejel  
 

 
 

S K L E P 
 
 

1. 
 

Občinski svet Občine Šempeter - Vrtojba imenuje _______, stanujoč/o na naslovu 
_____________, za predstavnika/co Občine Šempeter - Vrtojba v Svetu zavoda Ljudska 
univerza Nova Gorica za štiri letno mandatno obdobje. 
 

2. 
 

Ta sklep prične veljati takoj. 
 
 
 
Številka: 0322-0008/2022- 
Šempeter pri Gorici, _____________                                                                     Župan 
   Občine Šempeter - Vrtojba 
                                                                                                                  mag. Milan Turk 
 

 

 


