NADZORNI ODBOR
www.logatec.si
e: obcina.logatec@logatec.si
Trža~ka cesta 50 A, 1370 Logatec
t: 01 759 06 OO,f: 01 759 06 20

OBČiNA LOGATEC

Številka: 011-17/2016-2
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ZAPISNIK
10. redne seje Nadzornega

odbora lv nadaljevanju

17. uri.
Seja je potekala v sobi št. 134, v 1. nadstropju

odbor),

ki je bila v ponedeljek,

20. 6. 2016, ob

Upravnega centra Logatec, Tržaška cesta 50 A, 1370

Logatec.
Sejo je vodil predsednik odbora Marjan GREGORiČ (v nadaljevanju:

predsednik odbora).

Na seji so bili navzoči naslednji člani odbora:
Marjan Gregorič, Klavdija Kenk, Nataša Gornjak Pejič.
Seja se je pričela ob 17.05 uri, ob navzočnosti

vseh 3 članov odbora.

S sklicem so člani odbora prejeli predlog dnevnega reda 10. redne seje Nadzornega odbora:
1. Potrditev zapisnika 9. seje Nadzornega odbora.
2. Obravnava in sprejem programa dela za lelo 2016.
3. Obravnava letnega poročila za lelo 2015.
4. Obravnava dopisov ge. Tollazzi.
5. Udeležba na seji občinskega sveta dne 21. 6. 2016.
6. Razno.
Prisotni so se strinjali s predlogom.
PREDLOG SKLEPA:
Nadzorni odbor sprejme dnevni red 10. redne seje.
Navzoči so bili 3 člani odbora.
Za so glasovali 3 člani odbora. Proti ni glasoval nihče.
Sklep je bil sprejet.

Ad.l
POTRDITEV ZAPISNIKA 9. SEJENO, Z DNE 18. 5. 2016.
Predsednik odbora je pozval k razpravi.

Razprave ni bilo, zato je predlagal

glasovanje

o predlogu

zapisnika.
PREDLOG SKLEPA:
Nadzorni odbor sprejme zapisnik 9. redne seje odbora, z dne 18. 5. 2016, v predloženem
Navzoči so bili 3 člani odbora.
Za so glasovali 3 člani odbora. Proti ni glasoval nihče.
Sklep je bil sprejet.

besedilu.
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Ad.2
OBRAVNAVA IN SPREJEM PROGRAMA DELA 2A LETO 2016
Predsednik

odbora

je vprašal članici in uslužbenko

Občine Logatec, če je na naslov Nadzornega

odbora prispel še kakšen predlog.
N. Malavašič je povedala, da razen dopisov ge. Tollazzi ni bilo nobenega drugega predloga. Ga.
Gornjak Pejič je posredovala pobudo krajanov za pregled izračuna komunalnega prispevka na Martinj
hribu.
Dodala pa bi tudi pregled sofinanciranja društev, do konca tega leta.
Predsednik Odbora bo pripravil končno tabelo o programu dela za leta 2016, ki jo bo posredoval

N.

Malavašič.
V razpravi so sodelovali: predsednik odbora, Klavdija KENK, Nataša GORNJAK PEJiČ.
PREDLOG SKLEPA:
Člani

Nadzornega

odbora

Občine

Logatec

sprejmejo

Program

dela za leto

2016,

s časovno

opredelitvijo.
Navzoči so bili 3 člani odbora.
Za so glasovali 3 člani odbora. Proti ni glasoval nihče.
Sklep je bil sprejet.

Ad.3
OBRAVNAVA LETNEGA POROČILA ZA LETO 201S
Predsednik odbora je povedal, da je članom Občinskega sveta odgovoril na vprašanje, glede Poročila
o delu Nadzornega odbora za leto 2015 ter dodal, da so prisotni člani Letno poročilo potrdili na
prejšnji seji.
V razpravi so sodelovali: predsednik odbora, Klavdija KENK, Nataša GORNJAK PEJiČ.
PREDLOG SKLEPA:
Nadzorni odbor Občine Logatec sprejme Poročilo Nadzornega odbora Občine Logatec za leto 2015.
Navzoči so bili 3 člani odbora.
Za so glasovali 3 člani odbora. Proti ni glasoval nihče.
Sklep je bil sprejet.
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Ad.4
OBRAVNAVA DOPISOV GE. TOLLAZZI
Predsednik odbora je povedal, da je na odgovor Nadzornega odbora, ga. Tollazzi ponovno od pi ala
ter, da pričakuje nadaljnje dopisovanje. Ob tem je predstavil vsebino pripravljenega odgovo
z
navedbo predpisov in z odgovori na vprašanja, ki so zastavljena v njenih dopisih.
Prisotni

so v nadaljevanju

razmišljali

o pregledu

prerazporeditev

pri izvrševanju

proračuna

i

o

pregledu postopka nakupa bazena. Morda bi jih uvrstili v program nadzora.
V razpravi so sodelovali: predsednik odbora, Klavdija KENK, Nataša GORNJAK PEJiČ.
PREDLOG SKLEPA:
Nadzorni odbor Občine Logatec se je seznanil z dopisi ge. Rossane Tollazzi, na katere predsednik
Odbora pripravi

kratek odgovor.

Navzoči so bili 3 člani odbora.
Za so glasovali 3 člani odbora. Proti ni glasoval nihče.
Sklep je bil sprejet.

Ad.S
UDELEŽBA NA SEJIOBČiNSKEGA SVETA DNE 21. 6. 2016.
Predsednik odbora je povedal, da je seja občinskega sveta jutri, v torek, 21. 6. 2016. Nato je podal
predlog, kako naj članici Nadzornega odbora poročata na jutrišnji

seji, ter dodal, da običajno na sejah

ni razprave o predstavljenem končnem poročilu.
Predsednik odbora je nato povzel dnevni red seje Občinskega sveta.
Seje se udeležita N. Gornjak Pejič in K. Kenk, ki tudi seznanita občinski svet s končnima poročiloma o
izračunu cene v Vrtcu Kurirček Logatec in o subvencijah najemnin na Centru za socialno delo Logatec.

Ad.6
RAZNO.

K. Kenk je predlagala Sklep o nadzoru.
Predsednik odbora se je vsem prisotnim

zahvalil za sodelovanje in ob 18. uri zaključil sejo.

Zapisala:
Mag. NeA~a
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