
NADZORNI ODBOR   

 

Številka: 0321-2/2020-9 
Šempeter pri Gorici, 28. 12. 2020 
 
 

V A B I LO 
 

Vabim vas, da se udeležite 11. seje Nadzornega odbora Občine Šempeter-Vrtojba, ki bo 
potekala v elektronski obliki po e–pošti. 

 
Rok trajanje dopisne seje: od ponedeljka, 28. decembra 2020 od 8. ure do torka, 29. 
decembra 2020 do 10. ure.  

 
Dnevni red:  

1. Potrditev zapisnika prejšnje seje 

2. Sprejem Programa dela Nadzornega odbora Občine Šempeter-Vrtojba za leto 2021 

3. Sprejem sklepa o izvedbi nadzora nad poslovanjem porabnika občinskega 
proračuna – Turističnega društva Šempeter-Vrtojba,Trg Ivana Roba 4, 5290 
Šempeter pri Gorici, v letu 2019 
 

 

Dopisna seja je sklepčna, če je bilo vabilo poslano vsem članom odbora, 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 Nadzornega odbora  
Občine Šempeter-Vrtojba Mojci Plešnar na e-pošto:  mojca@plesnar.biz do torka, 29. 
decembra 2020 do 10. ure. 
 
  

  PREDSEDNICA NADZORNEGA ODBORA 
       Mojca Plešnar, l.r. 

 
 
Priloga: 

- Predlogi sklepov za glasovanje  
 

mailto:mojca@plesnar.biz


NADZORNI ODBOR   

 

1. Potrditev zapisnika 10. dopisne seje NO 
 
Sprejme se zapisnik 10. seje Nadzornega odbora Občine Šempeter-Vrtojba, ki je potekala dopisno 
od torka, 24. novembra 2020 od 10. ure do četrtka 26. novembra 2020 do 10. ure 
 

ZA        PROTI 

 
 

2. Sprejem Programa dela Nadzornega odbora Občine Šempeter-Vrtojba za leto 
2021 

 
Sprejme se Program dela Nadzornega odbora Občine Šempeter-Vrtojba za leto 2021 
 

ZA        PROTI 

 
 

3. Sprejem sklepa o izvedbi nadzora nad poslovanjem porabnika občinskega 
proračuna – Turističnega društva Šempeter-Vrtojba,Trg Ivana Roba 4, 5290 
Šempeter pri Gorici, v letu 2019 

 
Izvede se nadzor nad poslovanjem porabnika občinskega proračuna – Turističnega društva 
Šempeter-Vrtojba,Trg Ivana Roba 4, 5290 Šempeter pri Gorici, v letu 2019. 
 

ZA        PROTI 

 


