
Ob�ina Semi� 
Nadzorni odbor 
Štefanov trg 9 
8333 Semi� 
 
 

Z A P I S N I K 
 

prve seje Nadzornega odbora Ob�ine Semi�, ki je bila dne 25.01.2007 ob 18. uri v 
prostorih Ob�ine Semi� 
 
 
Prisotni: Ivan Sepaher - predsednik, Sonja Klemenc – �lanica, Oskar �as – �lan, Polona 
Kambi� – direktorica ob�inske uprave 
 
Dnevni red:  

1. Priprava plana dela. 
2. Obravnava predloga Odloka o prora�unu ob�ine Semi� za leto 2007. 
3.   Razno 

 
K1 

Sklep št. 032-17/2006-6:  
Nadzorni odbor je izdelal Plan dela za leto 2007 in ga bo posredoval županu in 
Ob�inskemu svetu Ob�ine Semi�. 

 
 
K2 
Nadzorni odbor ugotavlja: 

- Predlog prora�una Ob�ine Semi� za leto 2007 je pripravljen v skladu z Zakonom o 
javnih financah in Zakonom o ra�unovodstvu ter njunimi podzakonskimi akti. 

- Glede odpisa dolga v skladu z 9. �lenom Odloka o o prora�unu Ob�ine Semi� za leto 
2007 je potrebno k morebitnemu odpisu priložiti podlago za odpis, ki dokazuje, da bi 
bili stroški postopka v nesorazmerju z višino terjatve ali da dolga ni mogo�e izterjati. 

- Takse za obremenjevanje okolja zaradi odpadne vode bodo od 01.04.2007 prihodek 
državnega prora�una, zato je potrebno prihodek od tega datuma dalje prikazati na 
podkontu 740001 – Prejeta sredstva iz državnega prora�una za investicije. 

- V finan�nem na�rtu Nadzornega odbora je za drugo obravnavo prora�una potrebno 
nameniti ve� sredstev za sejnine ter za seminarje. Nadzorni odbor se bo praviloma 
sestajal najmanj tolikokrat, kot bo sej ob�inskega sveta. Ob�inska uprava naj 
nadzorni odbor obvesti o morebitnem seminarju Ra�unskega sodiš�a za �lane 
nadzornega odbora. 

- Glede gradnje Kulturnega centra Semi� Nadzorni odbor meni, da je to zelo 
pomembna in draga investicija, zato predlaga, da se za zagotovitev res dobro 
izvedenega postopka izgradnje, poleg investicijskega nadzora, preko javnega razpisa 
izbere še izvajalca investicijskega inženiringa, ki bi pripravil javni razpis za gradnjo, 
primerno pogodbo ter bedel nad izvedbo. V predlogu prora�una za drugo obravnavo 
naj se predvidijo sredstva tudi za ta dela. 

-  Predvideni stroški zadolževanje so prenizki, ker je potrebno zagotoviti tudi zunanjega 
svetovalca. 

- Zaradi lažjega izvrševanja prora�una nadzorni svet predlaga, da se v bodo�e 
razmišlja o pripravi dvoletnega prora�una. 



- Do naslednje seje Nadzornega odbora naj ob�inska uprava pripravi seznam vseh 
izvajalskih pogodb za zadnja štiri leta z navedbo pogodbene vrednosti, realizirane 
vrednosti in razlike med njima. 

 
 
Sklep št. 032-17/2006-7:  
Glede na navedeno Nadzorni odbor meni, da je prora�un primeren za nadaljnjo 
obravnavo. 
 
 
 Sestanek je bil zaklju�en ob 19.15 uri. 
 
 
 
 
Zapisala:                                                                          Predsednik Nadzornega odbora: 
Polona Kambi�                      Ivan Sepaher 


