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Številka: 011-02/2014-68 
Datum:    7.12.2016 
 
 

Z A P I S N I K 
 

9. seje Nadzornega odbora Občine Mirna Peč, 
 
 
ki je bila v torek, 6. decembra 2016, ob 19.00 uri v prostorih Občine Mirna Peč. 
 
 
 
Prisotni člani odbora: Jože Muhič, Gregor Rus, Saša Štravs Smolič, Renata Progar Zupan in 
Gregor Kovačič.  
Ostali prisotni - predstavniki občine: Sonja Klemenc Križan, direktorica občinske uprave, 
Vladimira Fabjan Barbo, v.s. za proračun, malo gospodarstvo, turizem in investicije. Župan je 
zaradi drugih nepredvidenih obveznosti opravičil prisotnost na seji odbora. 
 
Lista prisotnih je arhivska priloga zapisniku.  
Člani odbora so kot priloge prejeli: zapisnik prejšnje seje odbora, predlog proračuna Občine 
Mirna Peč za leti 2017 in 2018, osnutki poročil o individualnih nadzorih, predlog Plana dela 
NO za leto 2017. 
 
 
PREDLAGANI DNEVNI RED: 

1. Ugotovitev sklepčnosti 
2. Določitev dnevnega reda 
3. Potrditev zapisnika prejšnje seje odbora 
4. Obravnava predloga proračuna Občine Mirna Peč za leti 2017 in 2018 
5. Obravnava osnutkov poročil o individualnih nadzorih in sprejem predlogov poročil o 

nadzorih 
6. Obravnava in predlog Plana dela NO za leto 2017 
7. Razno 

 
 
Predsednik odbora je uvodoma pozdravil vse prisotne in začel 9. sejo NO. 
 
 
K1. Ugotovitev sklepčnosti 
 
Sklicatelj  je v uvodu ugotovil, da je odbor sklepčen, saj so prisotni vsi novoimenovani člani 
odbora in da lahko prične z delom. Lista prisotnih je arhivska priloga zapisniku.  
 
 
K2. Določitev dnevnega reda 
 
Sklicatelj je v nadaljevanju predlagal določitev dnevnega reda, kot je bil predlagan z vabilom 
za sejo odbora s tem, da se vrstni red obravnav 4. in 5. točke dnevnega reda zamenjata. 
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Na predlagani dnevni red in spremembo člani odbora niso imeli pripomb, zato so ga 
soglasno potrdili z 5 (petimi) glasovi ZA. 
 
 
K3. Potrditev zapisnika prejšnje seje odbora 
 
Člani odbora so prejeli zapisnik 8. seje odbora z dne 18.10.2016. Na zapisnik člani odbora 
niso podali pripomb, zato ga je predsednik odbora dal na glasovanje, ki je bil soglasno 
potrjen z 5 (petimi) glasovi ZA. 
 
 
K4. Obravnava in potrditev predlogov poročil o izvedbi individualnih nadzorov po 
posameznih področjih članov NO v letu 2015  
 
Predsednik odbora je pri tej točki člane NO pozval, da predstavijo svoje osnutke poročil o 
nadzoru, ki so jih izvajali v preteklih mesecih. Ugotovljeno je bilo, da so individualne nadzore 
izvedli vsi člani odbora. 
 
V nadaljevanju so nadzorniki predstavili svoje predloge poročil o nadzoru. 
 
4.1 Nadzor nad porabo proračunskih sredstev Občine Mirna Peč v letu 2015 iz 
področja proračunske porabe 15 – Varovanje okolja in naravne dediščine, glavni 
podprogram 1502 Zmanjševanje onesnaževanja, kontrole in nadzor,  podprogram 
15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki, proračunska postavka 15004 Sofinanciranje 
izgradnje regijskega centra za ravnanje z odpadki. 
 
•••• Izvajalec nadzora: Jože Muhič, predsednik NO 
•••• Vsebina nadzora: Preveritev vsebine (katere obveznosti je Občina Mirna Peč iz tega 

naslova prevzemala in plačevala), način in smotrnost porabe predmetnih proračunskih 
sredstev v letu 2015. 

•••• Sklepne ugotovitve in mnenje: Glede na to, da je predmet individualnega nadzora le 
poraba proračunskih sredstev občine Mirna Peč za to področje, nadzornik ugotavlja, da  
so bila porabljena proračunska sredstva v letu 2015 za to področje znatno nižja od 
planiranih in so bila plačana skladno z veljavnimi dogovori oz. akti, ki pravno urejajo to 
področje. Prav zaradi tega se ne more zaključiti, da se ni ravnalo gospodarno oz. 
smotrno pri porabi tega denarja. 

•••• Predlagana priporočila: Nadzornik predlaga, da se v bodoče pri takih skupnih projektih 
občin še bolj pazljivo pristopi k projektom in da se pred pristopom preverijo še  temeljiteje 
vsi možni riziki oz. eventualne rezervne možnosti znotraj same Občine Mirna Peč.  
 

4.2 Nadzor nad porabo proračunskih sredstev Občine Mirna Peč v letu 2015 iz 
področja proračunske porabe 07 – Obramba in ukrepi ob izrednih razmerah, glavni 
podprogram 0703 Varstvo pred naravnim in drugimi nesrečami,  podprogram 
07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč, proračunska postavka 
07004 Dejavnost gasilskih društev. 
 

• Izvajalka nadzora: Renata Progar Zupan 
•••• Vsebina nadzora: Preveritev obsega sofinanciranja domačih gasilskih društev, postopkov 

določitve sredstev za njihovo delovanje ter pravilnosti in zakonitosti porabe predmetnih 
sredstev v letu 2015. 

• Sklepne ugotovitve in mnenje: Nadzornica ugotavlja, da je bilo sofinanciranje gasilskih 
društev občine Mirna peč izveden v skladu s planom/sredstvi s katerimi je občina 
razpolagala. Nadzornica ni ugotovila nobenih nepravilnosti, ki bi bile v nasprotju z 
zakonodajo. Proračunska sredstva so bila porabljena pravilno. 

• Predlagana priporočila: /. 
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4.3 Nadzor nad porabo proračunskih sredstev Občine Mirna Peč v letu 2015 iz 

področja proračunske porabe 19 - Izobraževanje, glavni podprogram 1906 pomoči 
šolajočim,  podprogram 19069001 pomoči v osnovnem šolstvu, proračunska 
postavka 19022 Regresiranje prevozov osnovnošolskih učencev iz kraja bivanja v 
šolo in nazaj. 

• Izvajalka nadzora: Gregor Rus 
• Vsebina nadzora: Preveritev načina regresiranja prevozov osnovnošolskih učencev oz. 

izbire izvajalcev ter pravilnosti in zakonitosti porabe predmetnih sredstev v letu 2015. 
• Sklepne ugotovitve in mnenje: Nadzornik ugotavlja, da je bilo izvrševanje proračuna 

Občine Mirna Peč v letu 2015 za postavko 19022 - Regresiranje prevozov 
osnovnošolskih učencev iz kraja bivanja v šolo in nazaj pravilno, saj izkazuje podatke o 
dejansko realiziranem proračunu in ima vse pravilne podlage. Nepravilnosti, ki bi kazale 
na nesmotrnost porabe oz. bi bile v nasprotju z zakonodajo, ki ureja to področje, niso bile 
ugotovljene. Proračunska sredstva so bila porabljena smotrno.   

• Predlagana priporočila: Nadzornik ugotavlja, da Občina pravilno pristopa k javnemu 
naročanju storitev Regresirani prevozi in da je pri tem stroškovno zelo uspešna – daleč 
najnižjo ceno te storitve glede na sosednje občine. 
Občina kot plačnik storitve ne prejme letnega poročila tako s strani izvajalca kot tudi ne s 
strani uporabnika, tj. Šole, glede izvedenih storitvah, tj. kakovost, zadovoljstvo, pripombe 
izvajalca do Šole (npr. obnašanja otrok v času vožnje, morebitne škode na prevoznih 
sredstvih, težave pri izvajanju prevozov – lokalne poti itd.), pripombe Šole do izvajalca 
prevozov (npr. obnašanja voznikov v času vožnje, obnašanje voznikov do otrok, 
morebitne pripombe staršev na prevoze oz. prevoznika itd.). Res je, da ta obveznost ni 
zapisana v osnovni pogodbi kot tudi ne v aneksih, vendar nekako naravno je, da se ob 
vsaki končani storitvi poda poročilo o kakovosti opravljene storitve. V konkretnem primeru 
pa je še bolj pomembno, ker gre za javna sredstva. 
 

4.4 Nadzor nad porabo proračunskih sredstev Občine Mirna Peč v letu 2015 iz 
področja proračunske porabe 16 – Prostorsko planiranje in stanovanjsko 
komunalna dejavnost, glavni podprogram 1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje, 
podprogram 16059001 Spodbujanje stanovanjske gradnje, proračunski postavki 
16035 OPPN stanovanjske cone »Pod Postajo« in 16053 Urejanje javne komunalne 
infrastrukture v stanov. coni »Češenska hosta«. 
 

• izvajalec nadzora: Gregor Kovačič 
• vsebina nadzora: Preveritev postopkov in aktivnosti, ki jih občina vodi za dosega tega 

cilja ter pravilnosti in zakonitosti porabe predmetnih sredstev v letu 2015. 
• sklepne ugotovitve in mnenje: Nadzornik ugotavlja, da je bilo izvrševanje proračuna 

občine Mirna Peč v letu 2015 za nadzorovano področje pravilno, saj izkazuje podatke o 
dejansko realiziranem proračunu. Nadzornik ni ugotovil takšnih nepravilnosti, ki bi kazale 
na nesmotrnost porabe oziroma bi bile v nasprotju z zakonodajo, ki ureja to področje. 

• predlagana priporočila: Glede na to, da je postopek komasacije stanovanjske cone 
»Češenska hosta« trenutno zastal in ni mogoče pričakovati nadaljevanja postopka dokler 
ne bo pravnomočno rešen spor med pravdnima strankama, ki se vodi pred Okrožnim 
sodiščem v Novem mestu, se izda priporočilo, da občina Mirna Peč na Okrožno sodišče 
v Novem mestu pošlje urgenco oziroma dopis, s katerim sodišče seznani z dejstvom, da 
zaradi predmetnega spora stoji postopek komasacije ter prosi sodišče za prednostno 
obravnavo zadeve, tako da bo mogoče čim prej nadaljevati s postopkom komasacije, ker 
to vprašanje za občino predstavlja pomemben ukrep reševanja stanovanjske 
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problematike. Prav tako se priporoči, da se, ne glede na zastoj postopka zaradi prej 
omenjenega spora, prednostno uredi odprto vprašanje glede soglasja lastnice manjše 
nepremičnine, ker lahko sčasoma pride do novih zapletov (npr. da gospa umre in 
nepremičnino deduje več dedičev, kar bi še otežilo reševanje problema), razloga za 
čakanje pa ni videti.  V času, ko zaradi že omenjenih razlogov, komasacije stanovanjske 
cone »Češenska hosta« ni mogoče nadaljevati, se izda priporočilo, da občina nadaljuje z 
zbiranjem soglasij za pogodbeno komasacijo v stanovanjski coni »Pod Postajo«. Glede 
na zagotovila občine so taki postopki že v teku.  

 
4.5 Nadzor nad porabo proračunskih sredstev Občine Mirna Peč v letu 2015 iz 

področja proračunske porabe 18 – Kultura, šport in nevladne organizacije, glavni 
podprogram 1803 Programi v kulturi, podprogram 180329004 Mediji in 
avdiovizualna kultura, proračunska postavka 18009 Izdajanje občinskega glasila – 
Glasilo občine Mirna Peč. 
 

• izvajalec nadzora: Saša Štravs Smolič 
• vsebina nadzora: Preveritev vrst nastalih stroškov, pravne podlage in način oddaje del ter 

pravilnosti in zakonitosti porabe predmetnih sredstev v letu 2015. 
• sklepne ugotovitve in mnenje: Nadzornica ugotavlja, da je bilo izvrševanje proračuna 

Občine Mirna Peč v letu 2015 pravilno. Nadzornica ni ugotovila nobenih nepravilnosti, ki 
bi bile v nasprotju z zakonodajo. Proračunska sredstva so bila porabljena pravilno.. 

• predlagana priporočila: Tudi v prihodnje naj se izdaja časopisa – Glasilo Občine Mirna 
Peč izvede z minimalnimi stroški. 

 
Predsednik odbora je v nadaljevanju dal na posamično glasovanje predloge poročil o 
nadzoru z navedenimi sklepnimi ugotovitvami in priporočili. 
Vsi predlogi poročil so bili soglasno potrjeni s 5 (petimi) glasovi ZA. 
 
Sprejeti predlogi poročil o nadzori, z vsebinskimi navedbami kot v točkah 4.1 do 4.5,  so 
arhivska priloga zapisnika in se v skladu s poslovnikom vročijo nadzorovani osebi, ki v 15 
dneh od prejema nanje lahko vloži ugovor. 
 
Če po preteku 15 dni od vročitve predlogov poročil o izvedbi posamičnih nadzorov ni podanih 
ugovorov, poročila avtomatična postanejo končna.  
 
 
K5. Obravnava predloga odloka o proračuna Občine Mirna Peč za leti 2017 in 2018  
 
Direktorica občinske uprave Sonja Klemenc Križan in pripravljalka gradiv proračuna 
Vladimira Fabjan Barbo sta predstavili vsebino proračunov za leto 2017 in 2018. Predstavili 
sta strateške usmeritve razvoja Občine Mirna Peč, največje investicije v tem mandatu ter še 
posebej cilje na investicijskem področju, ki so vključeni v načrt razvojnih programov občine 
do leta 2020. Natančneje je predstavil politiko razvoja na posameznih področjih delovanja 
občine.  
Proračun občine kot eden od ključnih dokumentov občine je predlagan za dve leti, saj je na 
ta način lažje realizirati večletne investicije. Popravke proračunov, ki bodo v času izvajanja le 
teh morebiti potrebni, bomo uredili z rebalansi. Prihodki in odhodki so uravnoteženi, v 
dokumenta je vključeno veliko investicij, tudi aktivnosti, ki se še izvajajo. Proračuna sta 
realno zastavljena, pri čemer je bilo upoštevano tudi predvideno financiranje zakonskih nalog 
občine s strani države.  
Predlog proračuna Občine Mirna Peč za leti 2017 in 2018je bil sprejet v prvi obravnavi, 
trenutno pa je dan v javno razpravo proračuna. Javna razprava proračuna bo trajala od 25. 
novembra do vključno 10. decembra, v tem času pa bo opravljena javna razprava predloga 
proračuna na vseh delovnih telesih občinskega sveta.  
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V času javne razprave je predlog proračuna objavljen na spletnih straneh Občine Mirna Peč 
in na oglasni deski občine, dostopen pa je tudi v prostorih Občine Mirna Peč. Vkolikor bodo 
na predlog podane pripombe in dopolnitve, se mora župan do njih opredeliti v roku 15 dni od 
javne razprave in pripraviti tako dopolnjen  predlog za 2. obravnavo oz. na pripombe 
odgovoriti.   
Vladimira Fabjan Barbo je pojasnila izhodišča za pripravo proračuna, sestavo celotnega 
proračuna, vsebino odloka in največje investicije v naslednjih dveh letih ter vire financiranja. 
Predstavila je tri glavne dele proračunov: splošni, posebni del in načrt razvojnih programov in 
jih na kratko predstavila. V splošnem delu so prikazani planirani prihodki, kot npr.: 
dohodnina, davčni prihodki (davek na nepremičnine, nadomestilo za uporabo stavbnega 
zemljišča, ipd.), prihodki od najemnin infrastrukture (CeROD, Komunala Novo mesto), 
komunalni prispevki, ostali prihodki (npr. vlaganja občanov v infrastrukturo), kapitalski 
prihodki (prodaja zemljišč občine,…) in transferni prihodki (prihodki od države, sredstva EU, 
socialnih skladov). Odhodki so razdeljeni na proračunske porabnike, programe in 
podprograme in najpomembneje: na posamezne proračunske postavke.  
Pri pripravi predloga dvoletnega proračuna občine smo upoštevali naslednja prejeta 
izhodišča s strani države:  
- povprečnina za leto 2017: opredeljena z ZIPRS v višini 530,00 €; izračunana primerna 

poraba 1.894.970 €, od tega dohodnina 1.880.395 € in finančna izravnava 14.575 €; 
(izračun MF z dne 26.10.2016), kar je za 31.695 € več kot za leto 2016. 

- povprečnina za leto 2018: opredeljena z ZIPRS v višini 536,00 €;  izračunana primerna 
poraba 1.916.422 €, od tega dohodnina 1.916.422 €, finančna izravnava 0 €; (izračun MF 
z dne 26.10.2016), kar je za 53.147 € več kot za leto 2016. 

- skupna višina sofinanciranja investicij po 23. členu ZFO je enaka kot v 2016, v letu 2018 
se poveča delež nepovratnih in zmanjša delež povratnih sredstev.  

Proračunski prihodki za leto 2017 so načrtovani v višini 5.408.986 €, kar znaša 1,8 mio € več 
kot za leto 2016, za leto 2018 pa v višini 5.622.559 € ali cca. 2, 0 mio € več kot za leto 2016.   
Predlagana je tudi manjša uskladitev višine NUSZ z primerljivimi sosednjimi občinami.   
Proračunski odhodki za leto 2017 so načrtovani v višini 5.334.734,65 €, od znašajo 
investicijska vlaganja 61,4% vseh proračunskih izdatkov. Načrtovani proračunski odhodki za 
leto 2018 pa znašajo 5.498.562,48 €, od tega je za investicijska vlaganja namenjenih 64,6% 
vseh proračunskih izdatkov. Izhodišča planiranja proračunskih izdatkov so bila: omejevanje 
stroškov tekoče porabe ob hkratnem uresničevanju nalog, ki jih občini nalaga zakonodaja; 
upoštevanju pogodbeno prevzetih obveznosti. Pri načrtovanju odhodkov javnim zavodom in 
javnim podjetjem smo upoštevali prejete plane in planska pisma: JP Komunala Novo mesto, 
JP CeROD, OŠ Toneta Pavčka Mirna Peč, Knjižnica Mirana Jarca, Razvojni center Novo 
mesto, OZRK Novo mesto… Vključene so obveznosti iz naslova dolgoročnega zadolževanja 
(v letu 2017 v višini 176.503 € ter v letu 2018 v višini 200.038 €). Sledili smo zmanjševanju 
tekočih odhodkov (v letu 2017 ostajajo na ravni veljavnega proračuna 2016 (kljub indeksu 
103,3 – na povečan indeks so vplivala plačila domačih obresti od dolgoročnega kredita in 
strošek pri plačah – odpravnine delavki ob upokojitvi), v letu 2018 pa indeks povišanja glede 
na 2016 znaša 100,6 (zopet na račun plačila domačih obresti). V letu 2017 in 2018 smo 
predvideli tudi znižanje tekočih transferov (v letu 2017 na indeks 93,00, v letu 2018 pa na 
indeks 87,3).  
 
Pri planiranju investicijskih odhodkov in transferov smo prednostno upoštevali nekatere že 
planirane investicije v preteklih NRP, najpomembnejše – večje investicije po področjih pa so 
sledeče: 
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NRP - največje investicije po prorač. področjih 2017 2018 

- cestno področje 243.111 € 350.364 € 

- gospodarstvo, turizem 309.250 € 219.810 € 

- subvencije cen JGS 103.896 € 103.896 € 

- ravnanje z odpadno vodo: ČN Postaja, Šranga in   
  ČN Mirna Peč 

444.059 € 352.501 € 

- urejanje javne kom. infrastrukture - IC DV 253.750 €  - 

- oskrba z vodo: proj. Oskrba s pitno vodo SH 1.142.257 € 2.507.579 € 

- urejanje pokopališč - obnova opornega zidu 15.000 € 10.000 € 

- druge komunalne dej – urej. okolice upr. stavbe - 27.000 € 

- spodbuj. stanov. gradnje: Češenska hosta, Nad Postajo 200.000 € - 

- nepremična kulturna dediščina, kultura, šport 30.130 € 5.130 € 

- izobraževanje (gradnja športne dvorane) 629.982 € 66.277 € 

 
Na koncu predstavitve predloga proračuna za leti 2017 in 2018 so člani odbora brez posebne 
razprave soglasno, s 5 (petimi) glasovi ZA sprejeli naslednji s k l e p:  
 
»Nadzorni odbor podpira predlog proračuna Občine Mirna Peč za leti 2017 in 2018 in 
meni, da sta predlagana predloga proračunov primerna za nadaljnjo obravnavo na 
občinskem svetu. Nadzorni odbor Občinskemu svetu predlaga, da nadaljuje s 
postopkom njegovega sprejema, saj bo s tem omogočeno normalno delovanje občine 
ter čimprejšnje izvajanje vseh planiranih aktivnosti in projektov v prihodnjih dveh 
letih.« 
 
 
K6. Obravnava in predlog Plana dela NO za leto 2017 
 
Predsednik odbora je pojasnil, da nadzorni odbor v skladu z 41. členom Statuta občine ter 
12. in 13. členom Poslovnika NO določa svoj program dela, ki vsebuje letni nadzorni program 
in predlog finančnega načrta in ju v mesecu decembru koledarskega leta (praviloma) predloži 
županu.  
Predlog Načrta dela NO za leto 2017 predvideva en skupinski in pet individualnih posamičnih 
nadzorov.  
Program dela vsebuje predlog razdelitve delovnih področij članov, predlog izvedbe sej v 
prihodnjem proračunskem letu (glede na predlagane nadzore) in tudi predlog finančnega 
načrta, ki je usklajen s predlogom proračunom za leto 2017 in planiranimi izdatki v proračunu 
za delo NO v skladu s predlaganim programom dela.  
Ne  glede na navedeni razdelilnik po članih NO, lahko člani NO izberejo za individualni 
nadzor tudi druga področja nadzora proračunske porabe občine. 
  
Glede skupinskih nadzorov so se člani odbora strinjali, da se v letu 2017 opravi en skupinski 
nadzor, in sicer nadzor zaključnega računa občine za leto 2016. 
 
Predsednik odbora Jože Muhič je člane odbora nato pozval, da podajo svoje predloge 
izvedbe nadzorov v letu 2017.  
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Za individualne nadzore so člani odbora predlagali sledeče posamične nadzore:  
 

1. Jože Muhič, predsednik NO pa je za izvedbo individualnega nadzora v letu 2017 
izbral nadzor nad proračunskimi prihodki Občine Mirna Peč iz naslova podskupine 
prihodkov 714 Drugi nedavčni prihodki; 71410501 Prihodki od komunalnih 
prispevkov-redne odločbe f.o. in p.o. v letu 2016. 
 

Predmet nadzora je nadzornik Muhič utemeljil s tem, da bi bilo smiselno preveriti tudi 
proračunske prihodke, predvsem prihodke od komunalnih prispevkov, ki se pogosto 
omenjajo v zadnjem času tako na prihodkovni, kot v povezavi z odhodkovno stranjo 
proračuna. Prihodki od komunalnih prispevkov-redne odločbe f.o. in p.o na podkontu 
71410501, ki bodo predmet nadzora so v veljavnem proračunu občine za leto 2016 (2. 
Rebalans proračuna 2016, oktober 2016) planirani v višini 680.000 evrov. 
. 
 

2. Saša Štravs Smolič, članica NO je za izvedbo individualnega nadzora v letu 2017 
izbrala nadzor nad porabo proračunskih sredstev Občine Mirna Peč v letu 2016 iz 
področja proračunske porabe 01 – Politični sistem Glavni program 0101 Politični 
sistem, podprogram 01019001 Dejavnost občinskega sveta, proračunska postavka 
01003 Stroški odborov in komisij. 

 
Predmet nadzora je nadzornica utemeljila s tem, da navedena proračunska postavka s strani 
nadzornega odbora še ni bila predmet nadzora, zato je smiselno preveriti vrste nastalih 
stroškov, pravne podlage in način oddaje del ter pravilnost in zakonitost porabe predmetnih 
sredstev v letu 2016. 
 
Člani odbora, ki svojih predlogov izvedbe individualnega nadzora v letu 2017 niso 
posredovali, naj predloge posredujejo naknadno, dopolnjen program dela NO za leto 2017 
pa bo odbor potrjeval korespondenčno.  
 
Predsednik odbora je v nadaljevanju na glasovanje dal predlog Načrta dela NO za leto 2017 
dopolnjen s predlaganim individualnimi nadzori in navedenimi dopolnitvami na glasovanje. 
Načrta dela NO za leto 2017 je bil z navedenimi dopolnitvami soglasno potrjen s 5 
(petimi) glasovi ZA od 5 (petih) prisotnih članov. Dokončna potrditev dopolnjenega 
plana dela NO po prejetih predlogih vseh članov NO se opravi korespondenčno.   
 
 
K7. Razno 
 
Pod točko razno so se člani odbora dogovorili, da po elektronski pošti posredujejo svoje 
predloge izvedbe individualnih nadzorov v naslednjem letu, s katerimi se dopolni predlagani 
plan dela. 
 
Seja odbora je bila zaključena ob 21.20 uri.  
 
 
Zapisala: 
Vladimira Fabjan Barbo 
Tajnica NO                                                                       Predsednik NO:  
                                Jože Muhič l.r. 


