
Nadzorni odbor Ob�ine Semi�  
Štefanov trg 9 
8333 SEMI� 
 
 
Številka: 032-17/2006-40 
Datum: 05.11.2008 

 
 

ZAPISNIK 
____10__seje NO Ob�ine Semi� 

 
ki je bila v torek 05.11.2008, ob 19.00. uri v prostorih ob�ine Semi�. 
 
Prisotni �lani odbora: Ivo Sepaher, Sonja Klemenc, Oskar �as 
 
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. Ugotovitev sklep�nosti; 
2. Potrditev zapisnika zadnje seje; 
3. Nadaljevanje nadzora investicije Izgradnja javne razsvetljave in ceste Maline; 
4. Pregled zapisnika zunanjega nadzora; 
5. Priprava Plana Nadzora za prora�unsko leto 2009; 
6. Razno;  

 
Ad1.) Ugotovitev sklep�nosti 
Na dnevni red ni bilo pripomb, že v uvodu pa je predsednik odbora ugotovil, da je nadzorni 
odbor sklep�en.  NO je pri�el z delom .  
 
Ad2.) Potrditev zapisnika zadnje seje 
Na zapisnik ni bilo pripomb. Zapisnik so �lani NO sprejeli soglasno.  
 
Ad3.) Nadaljevanje nadzora investicije Izgradnja javne razsvetljave in ceste Maline 
 
Ob�inska uprava je dostavila vso zahtevano gradivo po sklepu 9. seje nadzornega odbora.  
Dostavljeni dokumenti :  

1. Donacije krajanov vasi Maline za pot  
 
Sklep : 

- Dostaviti potrebno dokumentacijo na osnovi katere je bila odprta terjatev.  
 
2. Donacija krajanov vasi Brezova Reber za Javno razsvetljavo.  

 
Sklep :  

- Dostaviti ra�un št. 06/07 – Govednik in morebitno sledljivost pri izbiri izvajalca.  
 
3. Gradnja VH Osojnik – Brezova Reber – Maline (Vodovod Sela – Maline – Brezova 

Reber --- imenovano v prora�unu) 
 
Sklep : Dostaviti celotno dokumentacijo o izvedbi javnega naro�ila JR , z dne 24.07.2006, Ur.list 
76-77/2006, OB-21032/06.  



 
Ad4) Poro�ilo o izvedbi notranjega nadzora javnih financ 
 
NO je podrobneje pregledal  Poro�ilo o izvedbi notranjega nadzora javnih financ Ob�ine 
Semi� za leto 2007, ki ga je izvedlo podjetje LORIS d.o.o. iz Dravograda, s poudarkom na 
pregled priporo�il za nadaljnja dela in jih vzel kot usmeritve pri izvajanju nadzora.  
 
Ad.5) Priprava Plana Nadzora za prora�unsko leto 2009 
Nadzorni odbor je ugotovil, da plan za leto 2008 ne bo v celoti realiziran zaradi porabe 
�asa pri izvajanju zahtevnejših nadzorov. Nerealizirani nadzori se prenesejo v leto 2009 z 
možnostjo spremembe.  
Skupina manj zahtevnih rednih nadzorov je bila opravljena v celoti.  
Skupina zahtevni redni nadzorni niso bili realizirani – OŠ Semi� in RIC Bela krajina.  
Plan izvedbe nadzora skupine zelo zahtevnih rednih nadzorov – Brunskoletova hiša je 
kon�ana in zaklju�ena, nadzor inv. Izgradnja JR in ceste Maline je v teku – (dodan tudi 
nadzor vodovoda Sela- Maline- Brezova Reber. ) 
V za�etku leta je bil zaklju�en tudi nadzor JR Kolodvorska cesta) 
 
Sklep :  
1. NO je sprejel sklep, da v program nadzora za 2009 uvrsti podro�je KMETIJSTVA, 
neizvršeni nadzori iz leta 2008 se prenesejo v 2009, izredni nadzori pa glede na potrebe.  
 
2. NO ugotavlja na osnovi letošnjega pove�anega dela in zahtevnih pregledov, da bodo 
število sej in stroški v enaki višini kot v predhodnem letu.  
 
 
Ad 6) Razno;  
S strani ob�ana smo prejeli pobudo za preu�itev  možnosti nadzora. NO ugotavlja, da je 
predlog umesten, zato je sprejel sklep o izvedbi izrednega nadzora.  NO mora izdati sklep 
o izrednem nadzoru Vzdrževanje in upravljanje stavbe Štefanov trg 9, Semi�.  
 
Sklep : Nadzorni odbor zahteva od ob�inske uprave, da do 25.11.2008 dostavi 
nadzornemu odboru vso razpoložljivo dokumentacijo v zvezi s teko�im in 
investicijskim vzdrževanjem objekta in celotnimi stroški obratovanja objekta.  
 
 
 
Seja se je zaklju�ila ob 21.00 
 
Zapisala: Sonja Klemenc  
 
                   Predsednik NO: 
          Ivan Sepaher 
            
 


