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POROČILO O DELU
Nadzornega odbora Občine Šempeter-Vrtojba

Nadzorni odbor Občine Šempeter-Vrtojba (v nadaljevanju nadzorni odbor), ki je bil
konstituiran na 1. seji 13. 3. 2019 za mandatno obdobje 2019 – 2022 je v letu 2020 deloval v
sestavi Lučka Bofulin Boltar, Mojca Plešnar, Andreja Simčič, Nataša Valentinčič in Borut
Šinigoj. Od podaje odstopne izjave člana nadzornega odbora Boruta Šinigoja dne
31. 3. 2020, je nadzorni odbor do konca leta 2020 deloval le v štiričlanski sestavi.
Nadzorni odbor se je v letu 2020 sestal na dveh rednih sejah in izvedel dve dopisni seji.
Na 8. seji, ki je bila 27. februarja 2020, je nadzorni odbor sprejel dvoje končnih poročil o
nadzorih, ki sta potekala že v letu 2019. In sicer je sprejel končno poročilo o nadzoru
Zaključnega računa proračuna občine za leto 2018 ter končno poročilo o nadzoru
namenske porabe sredstev iz naslova požarne takse v Prostovoljnem gasilskem društvu
Šempeter pri Gorici. Nadzorni odbor je sprejel tudi sklepa o dveh novih nadzorih. Sprejel
je sklep o izvedbi nadzorna nad investicijo v parkirišče nasproti Zelenega Vrta v Vrtojbi –
proračunska postavka 041364 ter sklep o izvedbi nadzora nad prodajo stanovanja na
Goriški ulici 3 in stanovanja na Ulici Prekomorskih brigad 3 v Šempetru pri Novi Gorici.
Ključne ugotovitve pri nadzoru Zaključnega računa proračuna Občine Šempeter-Vrtojba
za leto 2018:
Opravljen je bil splošni nadzor Zaključnega računa Občine Šempeter-Vrtojba ter nadzor
treh naključno izbranih postavk, in sicer postavke 040409 Pravno zastopanje občine,
postavke 042005 Regresiranje oskrbe v institucionaliziranem varstvu ter postavke 050632
Najemnine za poslovne prostore.
Po opravljenem nadzoru je nadzorni odbor ugotovil, da je zaključni račun proračuna
Občine Šempeter-Vrtojba za leto 2018 sestavljen skladno s predpisi, ki določajo sestavo
zaključnih računov občin. V okviru nadzora nadzorni odbor ni ugotovil nepravilnosti,
podal je le eno glavno priporočilo in sicer priporočilo, da se postavke, katerih realizacija
odstopa od predvidene dodatno obrazložijo – navedba razlogov za odstopanje ter
navedba predvidenega termina realizacije.
Tudi glede postavke 040409 Pravno zastopanje občine nadzorni odbor ni ugotovil
nepravilnosti, podal pa je priporočilo, da se od izvajalca storitve zahteva, da poda
popolnejšo specifikacijo obračuna stroškov, ki bo vsebovala z Zakonom o odvetništvu in
Odvetniško tarifo določeno vsebino. Nadzorni odbor je podal tudi priporočilo katerega
namen je omogočiti večjo transparentnost in odgovornost pri potrjevanju obračunov. Pri
sklepanju dogovorov, ki pomenijo odstopanje od siceršnjih tarif po Odvetniški tarifi, je
potrebno spoštovati določila 17. čl. Zakona o odvetništvu ter 15. in 17. člena Odvetniške
tarife, ki zahtevajo pisnost dogovora.
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Pri postavki 042005 Regresiranje oskrbe v institucionaliziranem varstvu nadzorni odbor ni
našel nepravilnosti. Dodatna priporočila niso bila podana.
Nadzorni odbor je preveril še odhodke evidentirane pod postavko 050632 Najemnine za
poslovne prostore in sicer za Medobčinsko upravo občine Šempeter-Vrtojba, Renče
Vogrsko, Miren-Kostanjevica, Vipava in Ajdovščina za leto 2018, pri tem je posebej preveril
tudi refundacijo – prispevek preostalih občin k skupnim stroškom medobčinske uprave
ter sofinanciranja delovanja medobčinske uprave s strani države.
Glede odhodkov iz naslova najemnin ter obratovalnih in vzdrževalnih stroškov nadzorni
odbor ni imel pripomb, ravno tako ni našel nepravilnosti pri refundaciji in sofinanciranju
najemnine ter navedenih stroškov.
Ključne ugotovitve pri nadzoru namenske porabe sredstev iz naslova požarne takse:
Nadzorni odbor je opravil nadzor nad namensko porabo sredstev iz naslova požarne
takse v letu 2018 v Prostovoljnem gasilskem društvu Šempeter pri Gorici in ugotovil, da so
bila le-ta porabljena namensko in skladno z zakonom.
Na 9. seji 23. julija 2020 je nadzorni odbor razširil nadzor pravnega posla – prodaje
stanovanj še na eno stanovanje na naslovu Cesta Prekomorskih brigad 3 v Šempetru pri
Novi Gorici ter obravnaval gradivo in osnutek poročila o nadzoru investicije v parkirišče
nasproti Zelenega vrta.
Na 10. seji, ki je potekala dopisno od torka, 24. novembra 2020 od 10. ure do četrtka 26.
novembra 2020 do 10. ure, je nadzorni odbor sprejel tri osnutke poročil o opravljenem
nadzoru: osnutek poročila o izvedbi nadzora ureditve parkirišča nasproti Zelenega vrta,
osnutek poročila o izvedbi nadzora nad prodajo stanovanj na naslovih Goriška ulica 3 in
Cesta Prekomorskih brigad 3 v Šempetru ter osnutek poročila o izvedbi nadzora nad
Zaključnim računom občine za leto 2019. Končnih poročil o teh nadzorih nadzorni odbor v
letu 2020 še ni sprejel.
Na 11. seji, ki je potekala dopisno od ponedeljka, 28. decembra 2020 od 8. ure do torka,
29. decembra 2020 do 10. ure, je nadzorni odbor sprejel program dela za leto 2021 in
sklep o izvedbi nadzora nad poslovanjem porabnika občinskega proračuna – Turističnega
društva Občine Šempeter-Vrtojba, Trg Ivana Roba 4, 5290 Šempeter pri Gorici, v letu 2019.

PREDSEDNICA NADZORNEGA ODBORA
Mojca Plešnar
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Na podlagi 15. in 48. člena Statuta Občine Šempeter-Vrtojba (Uradni list RS, št. 5/18)in 21.
člena Poslovnika Nadzornega odbora Občine Šempeter-Vrtojba(Uradni list RS, št. 13/2018)
je Občinski svet Občine Šempeter-Vrtojba na __. seji dne ________ sprejel naslednji

SKLEP
1.
Občinski svet Občine Šempeter-Vrtojba sprejme informacijo o letnemu poročilu o delu
Nadzornega odbora Občine Šempeter-Vrtojba za leto 2020.
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