
Nadzorni odbor Ob�ine Semi�  
Štefanov trg 9 
8333 SEMI� 
 
 
Številka: 032-17/2006-62 
Datum:    13.10.2009         
 

ZAPISNIK 
17. seje NO Ob�ine Semi� 

 
ki je bila v torek,  13.10.2009, ob 18.15. 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. Obravnava zadeve : lovski dom Smuk Semi� – povzetek dogajanja (predlog 

pravne službe ob�inske uprave Ob�ine Semi�) 
4. Priprava na izvedbo nadzora na PP 3240 programi športnih društev; 
5. 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.) Obravnava zadeve : lovski dom Smuk Semi� – povzetek dogajanja 
(predlog pravne službe ob�inske uprave Ob�ine Semi� 
Pravna služba ob�inske uprave Semi� je pripravila predlog za sklenitev služnostne 
pogodbe, v kateri bi opredelili pravico uporabe prostorov lovskega doma za 
potrebe Ob�ine Semi�. Predlog je podala Tatjana Malnari�, svetovalka II.  
 
Iz povzetka dogajanja je razvidno, da je ureditev premoženjsko pravnih razmerij še 
vedno možna, saj je rok 16.11.2010. NO predlaga, da Ob�ina uredi premoženjsko 
pravno razmerje po 232. �lenu SPZ (osebna služnost- imenovano užitek) za dobo 
30 let.  
 
Predlog s strani pravne službe je pripravljen dobro glede na osnovno usmeritev. 
Predlagamo, da Ob�ina Semi� stroškov vzdrževanja in ostalih stroškov v primeru 
organizacije prireditev in dogodkov ne bi pla�evala, da se ustrezno lo�i uporaba 
prostora sre�anj oz. dogodkov v primeru, ko koristnik ne uporablja gostinskih 
storitev najemnika doma. Pla�evanje dejanskih stroškov (elektrike, vode, �iš�enja) 
samo v primerih, ko se ne koristi servis gostinskih storitev iz naslova LD Smuk 
Semi� ali gostinca, ki ima v upravljanju lovski dom. Predlagamo ureditev pogodbe 



in vpis služnosti v zemljiško knjigo. NO predlaga in poziva ob�insko upravo in 
ob�inski svet, da pred ureditvijo pogodbe predložita  tudi svoje zahteve in predloge  
Rok za sklenitev pogodbe je 23.12.2009.  
Tako se rok za sklenitev pogodbe podaljša iz 30. oktobra na 23. december 2009.  
 
Sklep : NO predlaga nadaljevanje aktivnosti za ureditev premoženjsko pravne 
zadeve po postopku predlaganem s strani Ob�inske uprave ob�ine Semi�  in 
zgoraj navedenimi dopolnitvami NO.  
 
GLASOVANJE : 3 ZA 
Sklep je soglasno sprejet.  
 
Ad.4) Priprava na izvedbo nadzora na PP 3240 programi športnih društev; 
OU Ob�ine Semi� je priložila na vpogled  Javni razpis za dodelitev prora�unskih 
sredstev za namene športa za leto 2009 in vloge prispele na javni razpis. 
 
Za  nadaljnji pregled prosimo za natan�no obrazložitev :  

1. Prosimo za podrobno razlago razpisnih pogojev pod to�ko 2, po 
posameznih alinejah z obrazložitvijo kakšna dokazila je potrebno priložiti, 
da prijavitelj izpolnjuje pogoje.  

2. ali pomeni neizpolnjevanje enega izmed navedenih pogojev pod to�ko 2 
izlo�itev iz razpisa oz. ali se smatra kot da vloga ne izpolnjuje pogojev 

3. ali morajo izvajalci športnih programov izpolnjevati vse razpisne pogoje 
navedene v razpisu ( katere razpisne kriterije izpolnjujejo društva in 
organizacije, ki nimajo sedeža v Ob�ini Semi� ( npr. Župnija Semi�, Društvo 
invalidov �rnomelj) ? 

4. ali zadostuje za preveritev materialnega stanja društva le finan�ni na�rt  
(obrazec iz razpisne dokumentacije) ali se preverja tudi z dejanskimi 
bilancami stanja in bilanco prihodkov in odhodkov. 

 
Podrobno prosimo za obdelavo prijave na razpis Župnije Semi� in Društva 
invalidov �rnomelj.  
 
Rok za odgovor : Do naslednje seje (14 dni pred naslednjo sejo ob�inskega sveta 
(november , december) 
 
Sklep : Ob�inska uprava naj dodatne obrazložitve navedene v zgornjem tekstu 
pripravi do naslednje seje NO (14 dni pred naslednjo sejo ob�inskega sveta 
(november , december) 
 
GLASOVANJE : 3 ZA  
Sklep je soglasno sprejet.  
 
Ad 5) Razno ; 
 
Pod to�ko razno ni bilo pripomb in predlogov.  
 
Seja se je zaklju�ila ob 20.00 
 
Zapisala: Sonja Klemenc  
                   Predsednik NO: 
          Ivan Sepaher  
         


