
 

 
 
 
 
OBČINA SEMIČ 
NADZORNI ODBOR  
Štefanov trg 9 
8333 SEMIČ 
__________________________________________________________________________________________________ 
 
Številka: 014-11/2018-5 
Datum:  4. 3. 2019 
 
 

ZAPISNIK 
2. seje Nadzornega odbora Občine Semič, 

ki je bila v ponedeljek, dne 04. 03. 2019 ob 18:00 uri v prostorih Občine 
Semič 

 
 
 
Prisotni: 
Člani Nadzornega odbora: 

- Sonja Malnarič 
- Ivan Sepaher  
- Iztok Movern. 

 
Dnevni red: 

1. Pregled zapisnika 1. seje NO 
2. Plan dela za leto 2019 
3. Razno 

 
 
V uvodu je predsednica NO vse prisotne lepo pozdravila in ugotovila, da smo prisotni vsi člani NO, 
kar tudi pomeni, da smo sklepčni. V nadaljevanju je predstavila dnevni red. S predstavljenim 
dnevnim redom so se vsi prisotni tudi strinjali in to potrdili z dvigom rok. 
 
K 1. točki 
Pregled zapisnika 1. seje NO 
 
Pri pregledu zapisnika iz 1. seje NO, na kateri smo izvolili predsednika in njegovega namestnika ter 
se dogovorili o načinu dela, ni bilo nobenih dopolnitev oziroma pripomb. Vsi prisotni smo soglasno  
z dvigom rok potrdili zapisnik 1. seje NO. 
SKLEP št. 2/2019: 
Zapisnik 1 seje NO je potrjen oziroma sprejet. 
 
 
 
K 2. točki 
Plan dela za leto 2019 
Člani NO so izdelali plan dela NO za leto 2019 in je tudi v celoti priloga k zapisniku.  
 
 
 
K 3. točki 
Razno 
 
Podani sta bili dve pobudi in sicer: 

1. Županjo Polono Kambič naprošamo, da nam omogoči redno obveščanje nadzornega 
odbora o sejah OS, nam pošilja gradivo in zapisnike občinskih sej. Na podlagi 33. 
člena Statuta Občine Semič se predsednik ali od njega pooblaščen član nadzornega 
odbora udeleži seje občinskega sveta, ko le-ta obravnava zadeve, za katere nadzorni 



 

2

odbor oceni, da so pomembne za njegovo delo. Tako bomo lahko sami presodili, ali se 
nam zdi vsebina občinskega sveta pomembna za naše delo in se ga želimo tudi 
udeležiti.  

 
 
Seja se je zaključila ob 19.30 uri. 
 
 
 
Zapisala: 
Sonja Malnarič, predsednica NO 
                                                                                                              
 


