
 
Nadzorni odbor Ob�ine Semi� 
Štefanov trg 9 
8333 SEMI� 
 
 
Številka: 032-17/2006-14 
Datum: 24. 04. 2007 

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

 
 
ki je bila v torek, 24. 04. 2007, ob 19.30 uri v prostorih ob�ine Semi�. 
 
Prisotni �lani odbora: Ivo Sepaher, Sonja Klemenc, Oskar �as.  
Predstavniki ob�inske uprave: Polona Kambi�, direktorica  
 
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. Dolo�itev dnevnega reda 
2. Potrditev zapisnika prejšnje seje odbora 
3. Razdelitev delovnih podro�ij nadzora prora�unske porabe ob�ine med �lane 

nadzornega odbora 
4. Obravnava osnutka predloga poslovnika nadzornega odbora Ob�ine Semi� 
5. Pregled zaklju�nega ra�un prora�una Ob�ine Semi�  za leto 2006 
6. Razno 

 
Ad1.) Dolo�itev dnevnega reda:  

- ni pripomb na dnevni red. 
GLASOVANJE : 3 ZA 
Sklep št. 032-17/2006-15:  Sprejme se predlagani dnevni red 
 
Ad2.) Potrditev zapisnika prejšnje seje odbora  
 
Namesto stavka » Nadzorni odbor je pregledal sezname izvajalskih pogodb za leto 2004 
in 2005 in ugotovil naslednje« se vnesejo še naslednje spremembe in dopolnila zapisnika :  
Glede na to, da NO ni bil dostavljen popoln seznam vseh pogodb za obdobje zadnjih štirih let, 
smo za leti 2004 in 2005 obravnavali le revizorski poro�ili zunanje revizorske hiše, pregledali 
navedeni poro�ili in iz njiju povzeli naslednje :  
 
Predlog sklepa:  
Sprejme se zapisnik prejšnje seje odbora z dopolnitvami.  
GLASOVANJE : 3 ZA 
Sklep št. 032-17/2006-16:  Sprejme se zapisnik prejšnje seje odbora z dopolnitvami.  
 
 
 



Ad3.) Razdelitev delovnih podro�ij nadzora prora�unske porabe ob�ine med �lane 
nadzornega odbora 
�lani NO Ob�ine Semi� so si razdelili delovna podro�ja nadzora . 
 
Ad4.) Obravnava osnutka predloga poslovnika nadzornega odbora Ob�ine Semi� 
�lani NO so obravnavali osnutek predloga poslovnika NO Ob�ine Semi� in sprejeli  naslednji 
sklep z GLASOVANJEM : 3 ZA  
  
Sklep št. 032-17/2006-17: Do naslednje seje NO se v osnutek poslovnika vnesejo pripombe 
in dopolnila in se na naslednji seji poda poslovnik v obravnavo in sprejem .  
 
Ad5.) Pregled zaklju�nega ra�una prora�una Ob�ine Semi� za leto 2006.  
 
Pregled zaklju�nega ra�una prora�una Ob�ine Semi� je potekal po podro�jih, ki jih pokrivajo 
posamezni �lani odbora.  
Razlaga  realizacije ZR prora�una ob�ine ni bila potrebna. Realizacija prora�una odraža 
realizirane prihodke in odhodke po na�elu denarnega toka v letu 2006, zato so pri nekaterih 
postavkah odhodki izkazani nižje, kot so bili dejansko realizirani (izbran izvajalec, oddana 
dela na osnovi sklenjene pogodbe in opravljena dela ali storitve na podlagi izstavljenega 
ra�una ). Za take odhodke so izkazane obveznosti ( in terjatve- za izstavljene, a nepla�ane 
ra�une) v bilanci stanja , odhodki pa bodo izkazani v bilanci prihodkov in odhodkov z dnem 
pla�ila v letu 2007.  
�lani odbora so pregledali zaklju�ni ra�un po natan�ni realizaciji posameznih postavk in 
njihovih odstopanj. Pri tem so ugotovili, da bistvenih odstopanj od sprejetega oz. veljavnega 
prora�una pri realizaciji ni bilo.  
 
�lani NO Ob�ine Semi� podpirajo sprejem Odloka o potrditvi zaklju�nega ra�una prora�una 
Ob�ine Semi� za leto 2006 in so soglasno sprejeli naslednji sklep :  
SKLEP št. 032-17/2006-18:  
»�lani NO Ob�ine Semi� ugotavljamo, da je zaklju�ni ra�un prora�una Ob�ine Semi� za leto 
2006 izdelan v skladu z 10. �lenom Zakona o javnih financah oz. veljavnimi ra�unovodskimi 
standardi.  
Iz njega je razvidno :  

- kdo je porabil prora�unska sredstva 
- kako jih je porabil oz. kaj se je pla�evalo iz javnih sredstev 
- zakaj so se porabila javna sredstva.  

Pri pregledu le tega �lani NO nismo ugotovili hujše nepravilnosti, ki bi bile v nasprotju z 
zakonodajo, ki ureja to podro�je. 
 
Ad.6) Razno  

1. �lani NO Ob�ine Semi� morajo prejeti gradivo, ki je predmet obravnave na 
ob�inskem svetu in ga morajo obravnavati tudi �lani NO. Gradivo za sejo NO 
dobivajo �lani NO  po že ustaljenem postopku za  predsednika NO pa velja , da se  ga 
seznani z datumom sklica seje ob�inskega sveta vsaj 10 dni pred sejo.  

2. NO Ob�ine Semi� podaja predlog, da se izdela ŽIG NO Ob�ine Semi� 
Seja nadzornega odbora se je zaklju�ila ob 21.  uri.  
Zapisala : Sonja Klemenc, �lanica NO Ob�ine Semi�  
 
          Predsednik NO: 
                                              Ivan Sepaher  


