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Številka: 011-02/2014-57 
Datum:  22.04.2016 
 
 
 

Z A P I S N I K 
 

2. korespondenčne seje Nadzornega odbora občine Mirna Peč, ki je potekala  
od srede, 20. aprila 2016 do petka, 22. aprila 2015  

 
V korespondenčni seji so sodelovali vsi člani odbora.  
Vsi člani odbora so skupaj z vabilom prejeli naslednje gradivo: zapisnik 7. seje NO z dne 
18.04.2016, predlog Poročila o nadzoru Zaključnega računa proračuna občine Mirna Peč za 
leto 2015 in sprejete sklepe o izvedbi individualnih nadzorov v letu 2016. 
 
Arhivska priloga zapisniku so prejete glasovnice članov nadzornega odbora.  
 
 
Obravnavan je bil predlagani DNEVNI RED: 
 

1. Potrditev zapisnika 7. seje NO z dne 18.04.2016 
2. Potrditev predloga Poročila o nadzoru Zaključnega računa proračuna občine 

Mirna Peč za leto 2015 
 
 

Na 7. seji NO, dne 18.04.2016 so se člani NO strinjali, da se sprejemanje predloga poročila 
in končnega poročila o nadzoru ZR proračuna 2015 (vkolikor bo podan ugovor na predlog 
poročila) obravnava korespondenčno, saj je to smiselno zaradi hitrejšega in racionalnejšega 
dela NO, sicer bi se moral NO ponovno sestati po nadzoru le zaradi sprejema poročil.  
 
 
K1. Potrditev zapisnika 7. seje NO z dne 18.04.2016 
 
Gradivu za korespondenčno sejo je priložen zapisnik 7. seje NO z dne 18.04.2016, iz 
katerega izhaja tudi izvedba skupinskega nadzora zaključnega računa proračuna občine za 
leto 2015 v točki K4, zato je zapisnik smiselno potrditi že na korespondenčni seji pred 
obravnavo predloga poročil o nadzoru. 
 
Pisna soglasja so podali štirje člani odbora, katerih glasovnice so arhivska priloga zapisniku 
in sicer so člani odbora soglasno s 5 (petimi) glasovi ZA sprejeli sklep št. 1:  
»Potrdi se predlog zapisnika 7. seje NO z dne 18.04.2016.« 
 
 
K2. Potrditev predloga Poročila o nadzoru Zaključnega računa proračuna občine Mirna 
Peč za leto 2015 
 
V točki K4 zapisnika 7. Seje NO je obrazložena izvedba nadzora, ki je podlaga za izdajo 
predloga poročila o nadzoru Zaključnega računa proračuna občine Mirna Peč za leto 2015.  
Predlog poročila je priloga sejnemu gradivu.  
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Pisna soglasja so podali štirje člani odbora, katerih glasovnice so arhivska priloga zapisniku 
in sicer so člani odbora soglasno s 5 (petimi) glasovi ZA sprejeli sklep št. 2:  
»Potrdi se predlog poročila o nadzoru Zaključnega računa proračuna občine Mirna 
Peč za leto 2015.« 
 
Potrjen predlog poročila se vroči nadzorovani osebi, ki ima v 15 dneh možnost ugovora. 
Vkolikor ugovor ne bo podan, predlog poročila postane dokončen. 
 
 
 
Zapisala:  
Vladimira Fabjan Barbo, tajnica NO             

              Predsednik NO 
                                                                   Jože Muhič  l.r. 

   


