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DOPOLNITEV LETNEGA PROGRAMA DELA IN NADZORA ZA LETO 20.I8

Dopolni se program dela nadzornega odbora za leto 2018 v to6ki B. IZREDNI NADZOR in
srcer:

Nadzor porabe finaninih sredstev Nogometnega kluba Smarje pri JelSah
za leli 2016 in 2017

Obrazloiitev:
Nadzorni odbor ObCine Smarje pri JelSah Je na 18. seji dne 06. 12. 2017 sprejel Program dela
nadzornega odbora za leto 2018, v katerem v toeki B. IZREDNI NADZOR doloea, da bo Nadzorni
odbor po potrebi opravil tudi izredni nadzot za zadeve, za katere ga bo utemeljeno in pisno s sklepom
zadolzil obdinski svet ali Zupan obcine Smarje pri JelSah.

Nadzorni odbor je dne 28. 02. 2018 s strani Zupana prejel predlog za izvedbo nadzora nad porabo
financnih sredstev Nogometnega kluba Sma(ye pri Jelsah za leti 2016 in 2017.

Nadzorni odbor lahko zaane postopek nadzora le, de je tak nadzor doloeen v letnem programu
nadzora. Ce Zeli nadzorni odbor izvesti nadzor, ki ni vkljucen v letni program nadzora, moia na.yprel
dopolniti ali spremeniti letni program nadzora. Dopolnitev in sprememba letnega programa nadzora
morata biti obrazlozena. Letni program nadzora, njegove dopolnitve in spremembe se objavijo na
svetovnem spletu, skladno z zakonom, ki ureja dostop do informacij javnega znaeaja.

Zato je Nadzorni odbor Obcane Smarje pri Jelsah na 20. redni seji, dne 07. 03. 2018 sprqet dopolnitev
letnega programa dela in nadzora za leto 2018.

Nadzorni odbor ocenjuje, da bo izredni nadzor opravil s svojimi elani.
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- Zupan Obeine Smarje pri Jelgah
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Na podlagi 12. ets,na Poslovnika nadzornega odbora obdine Smarje pri Jel5ah (Ur. list RS, St.

7212017) in 37. 6lena Statuta obdine Smarje pri Jelsah (Ur. list RS, St. 57t2017) je Nadzorni

odbor Obdine Smarje pri JelSah na 20. seji, dne 07. 03. 20'18, sprejel
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