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Poročilo NO Občine Semič ob izteku mandata 2006-2010 
 
 
V skladu z 21. členom Poslovnika Nadzornega odbora Občine Semič (Uradni list RS, št. 
113/2007 z dne 11.12.2007) podaja Nadzorni odbor županu in občinskemu svetu Občine 
Semič kratko pisno poročilo o svojem delovanju v mandatnem obdobju 2006-2010. 
 
Nadzorni odbor Občine Semič, v sestavi Ivan Sepaher-predsednik, Oskar Čas-član in Sonja 
Klemenc Križan -članica, je v mandatnem obdobju 2006-2010 v sklopu svojih pristojnosti: 

1. opravljal nadzor nad razpolaganjem s premoženjem občine, 
2. nadzoroval namenskost in smotrnost porabe sredstev občinskega proračuna, 
3. nadzoroval finančno poslovanje uporabnikov proračunskih sredstev. 

 
Nadzorni odbor je v okviru svojih pristojnosti ugotavljal zakonitost in pravilnost poslovanja 
občinskih organov, občinske uprave, javnih zavodov, javnih podjetij ter drugih porabnikov 
sredstev občinskega proračuna in pooblaščenih oseb, ki razpolagajo z občinskimi javnimi 
sredstvi in občinskim premoženjem ter ocenjeval učinkovitost in gospodarnost porabe 
občinskih javnih sredstev. 
 
Pri svojem delu se je NO posluževal rednih in izrednih nadzorov. Nadzore je izvajal na osnovi 
sprejetih letnih programov nadzora – načrtov dela, skladno ter na podlagi 41. člena Statuta 
Občine Semič ter 12. in 13. člena Poslovnika NO, ki so obvezno vsebovali nadzor zaključnih 
računov proračuna, javnih zavodov in javnih podjetij, predlogov proračunov občine, javnih 
zavodov, javnih podjetij ter polletne nadzore razpolaganja z občinskim nepremičnim in 
premičnim premoženjem. V letne programe nadzora pa je NO vključeval tudi druge nadzore 
in posamezne elemente nadzora pri navedenih nadzorovanih osebah. 
 
Z letnimi programi nadzora je NO seznanjal občinski svet ter župana. Poleg zadev iz letnih 
programov dela pa je NO obravnaval tudi zadeve, ki jih je s sklepom predlagal občinski svet 
ali župan. 
 
NO je delal in odločal na sejah, ki jih je skliceval predsednik NO. Tako je bilo v mandatnem 
obdobju 2006-2010 realiziranih 24 sej NO. Glede na to, da je delo NO javno, so bili vsi 
zapisniki sej, kakor tudi dokončna poročila posredovana občinskemu svetu in županu. Javnost 
dela NO pa je bila zagotovljena tudi s sprotnim objavljanjem vseh zapisnikov sej NO na 
spletnem portalu Občine Semič. 
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V mandatnem obdobju 2006-2010 je NO izvajal manj zahtevne redne nadzore, zahtevne redne 
nadzore ter zelo zahtevne redne nadzore. Med uspešno izvedene zelo zahtevne nadzore lahko 
štejemo sledeče: 
- Nadzor investicije »Adaptacija Brunskoletove hiše«; 
- Nadzor investicije »Izgradnja javne razsvetljave in ceste Maline«; 
- Nadzor investicije »Gradnja javne razsvetljave Roška in Kolodvorska cesta Semič«; 
- Nadzor proračunske postavke 3240 »Programi športnih društev«; 
- Nadzor investicije »Rekonstrukcija in razširitev večnamenskega lovskega doma Smuk 

Semič«. 
 
Da je lahko NO, kot najvišji organ nadzora javne porabe občine, v mandatnem obdobju 2006-
2010, deloval v okviru svojih pristojnosti samostojno in neodvisno, opravljal svoje naloge 
strokovno, vestno, pošteno in nepristransko, v skladu z Zakonom o lokalni samoupravi, 
Statutom občine Semič in Poslovnikom NO, pa je bilo potrebno dobro sodelovanje z županom 
Občine Semič in celotno občinsko upravo. 
 
Člani nadzornega odbora Občine Semič se ob iztekanju našega mandata tudi po tej poti 
zahvaljujemo županu Občine Semič Bukovec Ivanu ter celotni občinski upravi za korektno 
sodelovanje.   
 
 

Poročilo pripravil: Oskar ČAS - član NO 
 
 
 
                             Predsednik NO: 
                   Ivan SEPAHER 
          


