
Nadzorni odbor Ob�ine Semi�  
Štefanov trg 9 
8333 SEMI� 
 
 
Številka: 032-17/206-32 
Datum: 05.02.2008 
 
 

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

 
 
ki je bila v torek, 05.02.2008, ob 18.00 uri v prostorih ob�ine Semi�. 
 
Prisotni �lani odbora: Ivo Sepaher, Sonja Klemenc, Oskar �as 
Predstavniki ob�inske uprave:  / 
 
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. Potrditev sklep�nosti in zapisnika zadnje seje NO 
2. Pregled predloga prora�una za leto 2008 in leto 2009 (gradivo so �lani NO 

prejeli pred sejo) 
3. Priprava na redni pregled iz plana dela NO - investicija »Adaptacija 

Brunskoletove hiše« (pogodbe, ra�uni, sklepi, odlo�be…)  
4. Podaja mnenja na dopis Ob�inske uprave »Vrednotenje zemljiš�« z dne 

31.01.2008. 
5. Razno 

 
Ad1.)  Potrditev sklep�nosti in zapisnika zadnje seje NO 
Na dnevni red ni bilo pripomb, že v uvodu pa je predsednik odbora ugotovil, da je 
nadzorni odbor sklep�en. Glede zapisnika zadnje seje razprave ni bilo. 
Predlog sklepa: Sprejme se zapisnik prejšnje seje odbora. 
GLASOVANJE: 3 ZA 
Sklep št. 1:  Sprejme se zapisnik prejšnje seje odbora. 
 
 
Ad2.)  Pregled predloga prora�una za leto 2008 in leto 2009 (gradivo so �lani 

NO prejeli pred sejo) 
NO je pregledal predlog prora�una za leto 2008 in leto 2009. V predlog prora�una 
je vklju�en tudi amandma k odloku o prora�unu Ob�ine Semi� za leto 2008, ki ga 
je predlagal Janez Movern. NO ugotavlja, da sta predloga prora�una 
uravnotežena. NO podaja pozitivno mnenje na predlog prora�una za leto 2008 in 
2009. 
Predlog sklepa: NO podaja pozitivno mnenje na predlog prora�una za leto 2008 in 
2009. 
GLASOVANJE: 3 ZA 
Sklep št. 2: NO podaja pozitivno mnenje na predlog prora�una za leto 2008 
in 2009. 



 
Ad3.)  Priprava na redni pregled iz plana dela NO - investicija »Adaptacija 

Brunskoletove hiše« (pogodbe, ra�uni, sklepi, odlo�be…) 
�lani nadzornega odbora so pregledali kronološko dokumentacijo v zvezi z 
investicijo  »Adaptacija Brunskoletove hiše«, ki jo je pripravila ob�inska uprava 
in je bila NO posredovana s strani Beti Pintari�-ra�unovodje ob�inske uprave, z 
namenom priprave rednega pregleda iz plana dela NO. 
NO bo izvajal nadzor v skladu s Poslovnikom NO. 
 
Ad4.) Podaja mnenja na dopis Ob�inske uprave »Vrednotenje zemljiš�« z 

dne 31.01.2008 
Pravilnik o raz�lenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega 
prava v 13. �lenu navaja, da se prevrednotenje opredmetenih sredstev, predvsem 
nepremi�nin, lahko opravi, �e knjigovodski podatki o njihovi nabavni vrednosti 
pomembno odstopajo od nabavne vrednosti primerljivih, enakih ali 
podobnih sredstev.  
�e vaša bilanca dejansko izkazuje pomembna odstopanja je priporo�ilo NO, da bi 
morali postopoma pristopiti k prevrednotenju sredstev v skladu z dolo�bami 13. 
�lena Pravilnika o raz�lenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb 
javnega prava (Uradni list, RS št. 134/2003). 
 
 
Ad5.)  Razno 
Pod to�ko razno ni bilo razprave.  
 
 
Seja nadzornega odbora se je zaklju�ila ob 19.30. uri.  
 
 
Zapisal: Oskar �as, �lan NO Ob�ine Semi�  
 
 
 
                   Predsednik NO: 
          Ivan Sepaher 
            


