Na podlagi 46. In 127. Člena Statuta Občine Divača (Uradni list RS, št. 39/99, 77/06 in 115/07) je
Nadzorni odbor Občine Divača na 7. seji, dne 15.04.2010 sprejel

SPREMEMBE IN DOPOLNITVE
POSLOVNIKA
Nadzornega odbora Občine Divača
1. Člen
V Poslovniku Nadzornega odbora Občine Divača (sprejetem dne 09.06.2006), se spremeni besedilo 26.
člena. Novo besedilo 26. člena se glasi:
»Po opravljenem nadzoru sestavi pristojni član nadzornega odbora osnutek poročila. Osnutek poročila mora
vsebovati:
1. naslov,
2. kratek povzetek,
3. osnovne podatek o nadzoru:
- ime nadzornega odbora
- ime organa, v katerem se opravlja nadzor,
- kaj se nadzoruje
- datum nadzora,
4. uvod
5. ugotovitveni del o razkritih napakah oziroma nepravilnostih pri nadzoru z navedbo predpisov, ki so
bili kršeni.
2. Člen
Črta se besedilo 27. člena.
3. Člen
Spremeni se besedilo 28. člena. Novo besedilo se glasi: »Osnutek poročila obravnava in sprejme nadzorni
odbor in ga pošlje nadzorovani osebi. Ta mora v roku 15 dni od vročitve odgovoriti na posamezne navedbe
z odzivnim poročilom.«
4. Člen
Za 28. členom se doda novi 28.a člen: »Odzivno poročilo mora vsebovati mnenja, pripombe in pojasnila
nadzorovane osebe za vsako posamezno ugotovitev iz osnutka poročila, pri kateri se ugotovijo kršitve
predpisov. Če nadzorovana oseba razpolaga z listinskimi dokazi, jih priloži odzivnemu poročilu.«
5. Člen
Spremeni se besedilo 29. člena. Novo besedilo se glasi: »Nadzorni odbor pripravi na osnovi osnutka
poročila in odzivnega poročila nadzorovane osebe v 15 dneh končno poročilo o nadzoru.
Končno poročilo mora vsebovati vse sestavine, ki jih vsebuje osnutek poročila, priporočila in predloge. Pri
opisu posamezne ugotovitve o nepravilnostih je treba navesti odgovorne nadzorovane osebe iz odzivnega
poročila. V poročilu mora biti razvidno, katera pojasnila iz odzivnega poročila nadzorovane osebe je odbor
upošteval v posameznem ugotovitvenem delu.«
6. Člen
Te spremembe in dopolnitve poslovnika začnejo veljati z dnem sprejema na seji nadzornega odbora.
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