
Nadzorni odbor Ob�ine Semi�  
Štefanov trg 9 
8333 SEMI� 
 
 
Številka: 032-17/2006-63 
Datum:    17.11.2009         
 

ZAPISNIK 
18. seje NO Ob�ine Semi� 

 
ki je bila v torek,  17.11.2009, ob 18.00. 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 predloga pogodbe LD SMUK – OB�INA SEMI�; 
4. Obravnava poro�ila »šport l.2009«; 
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 predloga pogodbe LD SMUK – OB�INA SEMI�; 
NO je obravnaval predlog pogodbe LD SMUK – OB�INA SEMI�.  Uprava ob�ine 
Semi� se je držala sklepa v zvezi z rokom za dostavo predloga pogodbe NO 
Semi�.  
4. �len pogodbe –zadnji odstavek : Ob�inski upravi predlagamo, da pred 
podpisom pogodbe podpišejo tudi posebni dogovor, kateri bo natan�no 
opredeljeval pogoje uporabe prostorov za služnostnega upravi�enca oz. da je 
posebni dogovor priloga k pogodbi.  �e ob�inska uprava presodi, da je pogodba 
tudi predmet razprave na ob�inskem svetu, naj le to predloži v obravnavo 
ob�inskemu svetu.  
 
LD Smuk Semi� se strinja, da se pogodba sklene za obdobje 15 let, kar se strinja 
tudi NO Semi�.  
 
Tatjana Malnari� je pojasnila postopke  v zvezi z LD Smuk Semi�.  
 
Sklep : NO predlaga ob�inski upravi, da pred podpisom pogodbe podpišejo tudi 
posebni dogovor, kateri bo natan�no opredeljeval pogoje uporabe prostorov za 
služnostnega upravi�enca oz. da je posebni dogovor priloga k pogodbi.   



 
GLASOVANJE : 3 ZA 
Sklep je soglasno sprejet.  
 
Ad.4) Obravnava poro�ila »šport l.2009«; 
 
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 :  
Glede na to, da je notranja revizija pregledala podro�je športa, NO prosi ob�insko 
upravo, da dostavi  poro�ilo o izvedbi notranjega nadzora.  
 
 
Sklep : NO prosi ob�insko upravo, da dostavi  poro�ilo o izvedbi notranjega 
nadzora.  
 
GLASOVANJE : 3 ZA 
Sklep je soglasno sprejet.  
 
Ad.5) Razno  
 
NO se je seznanil z predlogom Odloka o rebalansu prora�una Ob�ine Semi� za 
leto 2009. NO svetuje ob�inski upravi, da pri zadolževanju spoštuje dovoljeno 
višino najema kredita po veljavni zakonodaji.  
 
Seja se je zaklju�ila ob 19.00 
 
Zapisala: Sonja Klemenc  
                   Predsednik NO: 
          Ivan Sepaher  
         


