
Nadzorni odbor Ob čine Semi č  
Štefanov trg 9 
8333 SEMIČ 
 
 
Številka: 032-17/2006-67 
Datum: 17.05.2010         
 

ZAPISNIK 
22. seje NO Občine Semi č 

 
ki je bila v ponedeljek,   17.05.2010, ob 19.30. uri v prostorih občine Semič. 
 
Prisotni člani odbora: Ivo Sepaher,  Sonja Klemenc, Oskar Čas. 
 
V uvodu je predsednik odbora ugotovil, da je nadzorni odbor sklepčen in da lahko 
prične z delom.   
 
Predlagan je bil naslednji dnevni red: 
 

1. Ugotovitev sklepčnosti; 
2. Potrditev zapisnika zadnje seje; 
3. Obravnava predloga sklepa o prerazporeditvah veljavnega proračuna za 

leto 2010; 
4. Obravnava dopolnjenega letnega načrta pridobivanja in razpolaganja z 

nepremičnim premoženjem občine za leto 2010 
5. Nadaljevanje nadzora na PP 3240 programi športnih društev 
6. Razno ; 

 
Ad1.) Ugotovitev sklep čnosti 
Na dnevni red ni bilo pripomb, že v uvodu pa je predsednik odbora ugotovil, da je 
nadzorni odbor sklepčen.  NO je pričel z delom.  
 
Ad2.) Potrditev zapisnika zadnje seje 
Na zapisnik ni bilo pripomb. Zapisnik so člani NO sprejeli  soglasno.  
 
Ad3.)  Obravnava predloga sklepa o prerazporeditvah veljavnega proračuna za 
leto 2010 
 
Iz predloga sklepa je razvidno da je v točki 1 in 2 vidna uravnoteženost 
prerazporeditve. NO smatra, da je predlog sklepa ustrezno oblikovan.   
 
 
Ad. 4) Obravnava dopolnjenega letnega na črta pridobivanja in razpolaganja 
z nepremi čnim premoženjem ob čine za leto 2010 
 
NO se je s predloženim gradivom seznanil,  da gre za dopolnitev letnega načrta 
pridobivanja z nepremičnim premoženjem za zemljišče, ki bo namenjeno za dom 
starejših občanov v skupni vrednosti 7.755,00 € in razpolaganja z nepremičnim 
premoženjem ( PSC Vrtača- prodaja) v višini 12.052,99 €.  
 
 



Ad. 5) Nadaljevanje nadzora na PP 3240 programi špo rtnih društev 
 
NO je nadaljeval z nadzorom na PP 3240 programi športnih društev.  
 
Zaposlena na področju družbenih dejavnosti v Občinski upravi Občine Semič je 
podala odgovore na dana vprašanja NO.  
  
NO nima enotnega mnenja glede druge točke javnega razpisa 671-08/2008-2 z 
dne 11.12.2008 in sicer v drugi točki – pogoji za prijavo na razpis, kjer v prvi alineji 
navaja, »da so registrirani v skladu z Zakonom o društvih s sedežem v Občini 
Semič in v njej pretežno izvajajo svojo dejavnost, oziroma organizacije, ki imajo v 
svoji dejavnosti registrirano športno dejavnost«.  
 

1. NO zahteva pravno pojasnilo kaj pomeni »oziroma« in se sprašuje ali ni 
obvezujoč prvi del navedbe pogoja za prijavo na razpis, ki govori o sedežu 
društva v občini Semič.  

2. NO zahteva seznam prejemnikov finančnih sredstev, ki nimajo sedeža v 
Občini Semič. 

3. NO zanima ali so merila v javnem razpisu v skladu z ZSpo in Nacionalnim 
programom športa.   

 
 
Rok za odgovor : Do naslednje seje, ki bo predvidoma v drugi polovici junija 2010.  
 
 
Ad 6) Razno ; 
 
Pod točko razno ni bilo pripomb in predlogov.  
 
Seja se je zaključila ob 21.00 
 
 
 
                   Predsednik NO: 
          Ivan Sepaher  
         


