
 
  
Nadzorni odbor Ob�ine Semi� 
Štefanov trg 9 
8333 SEMI� 
 
 
Številka: 032-17/2006-28 
Datum: 27.11.2007 

ZAPISNIK 
6. seje Nadzornega odbora Ob�ine Semi�, 

 
 
ki je bila v torek, 27.11.2007, ob 18.00 uri v prostorih ob�ine Semi�. 
 
Prisotni �lani odbora: Ivo Sepaher, Sonja Klemenc, Oskar �as.  
Predstavniki ob�inske uprave: Polona Kambi�, direktorica  
 
V uvodu je predsednik odbora ugotovil, da je nadzorni odbor sklep�en in da lahko pri�ne z 
delom.  
 
Predlagan je bil naslednji DNEVNI RED: 
 

1. Dolo�itev dnevnega reda 
2. Potrditev zapisnika prejšnje seje odbora 
3. Obravnava ugovora  
4. Plan dela NO za leto 2008 
5. Obravnava prora�una Ob�ine Semi� za leto 2008 in 2009 
6. Razno 

 
Ad1.) Dolo�itev dnevnega reda:  

- ni pripomb na dnevni red. 
GLASOVANJE : 3 ZA 
Sklep št1:  Sprejme se predlagani dnevni red 
 
Ad2.) Potrditev zapisnika prejšnje seje odbora  
 
Razprava : je ni bilo  
Predlog sklepa:  
Sprejme se zapisnik prejšnje seje odbora.  
GLASOVANJE : 3 ZA 
Sklep št.2:  Sprejme se zapisnik prejšnje seje odbora. 
 
 
Ad3.) Obravnava ugovora  
Ugovor na predlog poro�ila je predmet posebnega zapisa in bo posredovan na ob�insko 
upravo Ob�ine Semi�, s poro�ilom pa bo seznanjen tudi ob�inski svet ob�ine Semi�.  
 
Ad4.) Plan dela NO za leto 2008 
Nadzorni odbor je obravnaval plan dela za leto 2008. Plan dela je oblikoval in ga posredoval v 



vednost upravi Ob�ine Semi�.  
  
 
Ad5.) Obravnava prora�una Ob�ine Semi� za leto 2008 in 2009 
No je pregledal prora�una za leto 2008 in 2009 in podaja naslednja mnenja in predloge :  

1. Tudi glede na to, da sta prora�una sicer uravnovešena bi bilo zaželeno, da uprava 
ob�ine izdela amortizacijski na�rt za planirano zadolževanje in v prora�un vklju�i tudi 
pla�ilo obresti, ki niso zajete v  osnutku prora�una.  

2. Glede na izvrševanje ve�jih investicij, predvsem izgradnje ve�namenskega kulturnega 
centra Semi�, se predlaga, da se izdela natan�nejša analiza likvidnosti ob�inskega 
prora�una glede na možnost pla�ila rednih nujnih odhodkov in transferjev in ostalih 
investicij. 

 
Ad6.)Razno 
�lani NO na Ob�ino Semi� naslavljajo na upravo ob�ine Semi�  željo, da na spletni strani 
Ob�ine Semi� zagotovijo prostor NO, kjer bodo objavljeni zapisniki sej.  
 
 
 
Seja nadzornega odbora se je zaklju�ila ob 20.  uri.  
Zapisala : Sonja Klemenc, �lanica NO Ob�ine Semi�  
 
          Predsednik NO: 
          Ivan Sepaher  


