
Nadzorni odbor Ob�ine Semi�  
Štefanov trg 9 
8333 SEMI� 
 
 
Številka: 032-17/2006-38 
Datum: 26.8.2008 

 
 

ZAPISNIK 
9. seje NO Ob�ine Semi� 

 
ki je bila v torek 26.8.2008, ob 19.30. 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. Pregled kon�nega poro�ila investicije »Brunskoletova hiša«; 
4. Priprava za pregled investicije Izgradnja javne razsvetljave in ceste Maline; 
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.) Pregled kon�nega poro�ila investicije »Brunskoletova hiša«; 
 
Osnutek kon�nega poro�ila je bil vro�en OU 20.8.2008. Rok za ugovor pote�e 4.9.2008. 
�lani NO predlagajo, da se osnutek z dnem pravnomo�nosti, to pa je s 5.9.2008 
prekvalificira v dokon�nega, pod pogojem, da na osnutek kon�nega poro�ila ni ugovora. S 
tem smo se izognili dodatnim stroškom nadzora.  V primeru ugovora, se NO ponovno sestane 
in obravnava ugovor.  

 
Sled tega je NO sprejel naslednji sklep :  
 
1. Osnutek kon�nega poro�ila se s 5.9.2008 prekvalificira v kon�no poro�ilo o nadzoru. V 
primeru ugovora se NO ponovno sestane in obravnava ugovor.  
 
Ad4) Priprava za pregled investicije Izgradnja javne razsvetljave in ceste Maline; 
V skladu s sprejetim letnim na�rtom izvajanja nadzora NO izvede nadzor investicije 
Izgradnja javne razsvetljave in ceste Maline .  
Ob�inska uprava je dostavila naslednjo dokumentacijo vezano na zgoraj omenjeno 
investicijo in sicer :  



Obstoje�a dostavljena dokumentacija  :  
1. Zapisnik s sestanka z ob�ani vasi Malin, z dne 7.11.2006; 
2. Predvidena vrednost investicije  

a.  št. projekta 10/06 SE – javna razsvetljava v predvideni vrednosti skupaj z 
DDV 5.250.030,00 SIT (predlagatelj predra�una EVI d.o.o. ), november 
2006; 

b. Predra�un št. 371-20/2007-01, z dne 11.5.2007 Govednik Jože s.p. v višini 
6.710,00 € brez DDV; 

3. Lokacijska informacija izdana 18.5.2007; 
4. Soglasje za priklju�itev Elektro Ljubljana d.d., z dne 7.6.2007  
5. Ra�un Elektro Ljubljana št. 033-2094 z dne 19.6.2007  v višini 147,72 € 
6. Ra�un Elektro Ljubljana št. 034-1580 z dne 19.6.2007 v višini 181,61 € 
7.  Dogovor o predaji oziroma o prevzemu priklju�ka z dne 9.1.2008 
8.   Naro�ilnica s strani Ob�ine Semi� z dne 12.7.2007 poslana ponudniku Govednik 
Jože s.p. v višini 8.052,00 z DDV.  
9.  Ra�un Govednik Jože s.p., št. 11/2007, 16.7.2007 v višini 6.710,00 € brez DDV 
oziroma 8.052,00 z DDV; 
10. Lokacijska informacija z dne 25.10.2007 
 
Župan Ob�ine Semi� je na NO naslovil 26.6.2008 dopis v katerem je obrazložil potek 
in vrednosti investicije javne razsvetljave in poti do Ogulin Antona in Petra Malenška. 
Predložene so analiti�ne kartice s katerih je razvidno pla�ilo ra�unov Govedniku in 
Elektru. Predložene so tudi vse pogodbe za sofinanciranje s strani vaš�anov, ki so 
navedeni v dopisu župana (gradbeni odbor, Malenšek, Ogulin ) in sicer donacije v 
skupni vrednosti 9.806,38 €. 

 
Predložena dokumentacija vsebuje le dokumente Javne razsvetljave in javne poti Maline. 
Manjkajo pa dokumenti izgradnje ceste.  
 
Sklepi :  

1. NO potrebuje pri svojem delu še dodatno dokumentacijo in sicer za modernizacijo 
ceste v sklopu izgradnje vodovoda ( Prora�unska postavka 42040136 Novogradnje - 
vodovod Sela - Maline - Brezova Reber,).  Ob�inska uprava naj k zahtevani 
dokumentaciji priloži tudi kopijo takrat veljavnega prora�una (prora�un in rebalans 
prora�una z morebitnimi sklepi o prerazporeditvah od za�etka do konca 
investicije).  

2. Ker iz  priložene analiti�ne kartice NO ni razbral  pla�ila ra�unov št. 07/19, 7/21, 
7/18,  prosi ob�insko upravo za pisno dokazilo o celotnem pla�ilu navedenih 
ra�unov. Rok za odgovor je 15 dni od prejema zapisnika seje po elektronski pošti.  

 
Ad5.) Razno 
Pod to�ko razno ni bilo razprave 
 
Seja se je zaklju�ila ob 21. uri. 
 
Zapisala: Sonja Klemenc  
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