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Številka: 011-02/2014-130 
Datum:    28.2.2018 
 
 

Z A P I S N I K 
 

6. korespondenčne seje Nadzornega odbora občine Mirna Peč, ki je potekala  
od torka, 27. februarja 2018 do srede, 28. februarja 2018   

 
V korespondenčni seji so po elektronski pošti sodelovali vsi člani odbora, ki so skupaj z 
vabilom prejeli naslednje gradivo: zapisnik 12. seje NO z dne 21.12.2017 in dopolnjen Načrt 
dela NO za leto 2018. 
 
Arhivska priloga zapisniku so prejete glasovnice članov nadzornega odbora.  
 
 
Obravnavan je bil predlagani DNEVNI RED: 
 

1. Potrditev dopolnjenega Načrta dela NO za leto 2018 
 
 

Na 12. seje NO z dne 21.12.2017 so se člani NO strinjali, da se za potrditev dopolnjenega 
načrta dela za leto 2018 po prejemu dopolnitev skliče korespondenčno sejo preko e-pošte. 
 
 
 
K1. Potrditev dopolnjenega Načrta dela NO za leto 2018 
 
Predlagani Načrt dela NO za leto 2018 je večina nadzornikov dopolnila že na 12. Seji odbora 
z dne 21.12.2017, preostali član pa kasneje z elektronsko pošto. Vsebina dopolnjenih 
individualnih nadzorov izhaja iz zapisnika 12. seje NO in priloženega dopolnjenega načrta 
dela NO za leto 2018. 
 
Potrjen Načrta dela NO za leto 2018 je arhivska priloga zapisnika in se ga vroči županu 
občine ter objavi na spletni strani občine. 
 
Pisno soglasje glede predlaganih dopolnitev so podali vsi člani odbora in so arhivska priloga 
zapisniku. Člani odbora so soglasno s 5 glasovi ZA sprejeli sklep št. 1: 
  
»Potrdi se predlog dopolnjenega Načrta dela NO za leto 2018«. 
 
Korespondenčna seja odbora je bila zaključena v sredo,  28.2.2018.  
 
 
 
Zapisala: 
Vladimira Fabjan Barbo 
Tajnica NO                                                                       Predsednik NO:  
                                Jože Muhič l.r. 


