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OBCINA LOGATEC

Številka: 011-8/2017-2
Datum: 27, 3, 2017
ZAPISNIK
17. redne seje Nadzornega

odbora

(v nadaljevanju

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

odbor),

ki je bila v ponedeljek

Z7. 3. Z017, ob

Upravnega centra Logatec, Tržaška cesta 50 A, 1370

Logatec,
Sejo je vodila predsednica odbora mag. Klavdija KENK ŠABIC (v nadaljevanju:

predsednica odbora).

Na seji so bili navzoči naslednji člani odbora:
Mag. Klavdija Kenk Šabi.:, Nataša Gornjak Pejič, Marjan Gregorič.

Opr8tieeno odsoten:
MarjaR GrQ80rič
Seja se je pričela ob 16.45 uri, ob navzočnosti treh (3) članov odbora.
S sklicem so člani odbora prejeli predlog dnevnega reda 17. redne seje Nadzornega odbora:
DNEVNI RED:
1. Potrditev zapisnika 16. seje Nadzornega odbora,
2. Obravnava poročila o delu NO v letu 2016
3, Obravnava postopkov in poročilo nadzorih v delu
4, Obravnava dopisa KS Naklo o predlogu nadzora zunanjega fitnesa
5, Razno.
Prisotni so se strinjali s predlogom.
PREDLOG SKLEPA:
Nadzorni odbor sprejme dnevni red 17. redne seje.
Navzoči so bili 3 člani odbora.
Za so glasovali 3 člani odbora, Proti ni glasoval nihče.
Sklep je bil sprejet.

Ad.1
POTRDITEV ZAPISNIKA 16. SEJENO, Z DNE 31.1. 2017.
Predsednica odbora je pozvala k razpravi. Razprave ni bilo, zato je predlagala glasovanje o predlogu
zapisnika,
PREDLOG SKLEPA:
Nadzorni odbor sprejme zapisnik 16. redne seje odbora, z dne 31.1.2017,

v predloženem

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

Ad.2
OBRAVNAVA POROČILA O DElU NO V LETU 2016
Predsednica odbora je povedala, da so člani odbora že v elektronski

obliki,

predhodno,

pregledali

poročilo, Vosnovi ga je pripravil Marjan GREGORiČ, Nekaj stavkov pa je dodala še predsednica Odbora
(tabela, poraba sredstev).
Drugih pripomb na poročilo ni bilo,
V razpravi so sodelovali: predsednica odbora, Marjan GREGORiČ in Nataša GORNJAK PEJiČ.
Po koncu razprave je bil podan
PREDLOG SKLEPA:
Nadzorni odbor Občine Logatec na svoji 17. redni seji, dne 27. 3, 2017, sprejme predlog poročila o delu
Nadzornega odbora Občine Logatec, za leto 2016. To poročilo bo na naslednji seji Občinskega sveta
Občine Logatec, ki bo 18,4,2017,

predstavila predsednica odbora,

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

Ad.3
OBRAVNAVA POSTOPKOV IN POROČIL O NADZORIH V DELU
Predsednica odbora je podala besedo Marjanu GREGORIČU.
Ta je na kratko predstavil, kako poteka priprava poročila o nadzoru poslovanja
izpostavil nekaj ugotovitev, ki jih bo zapisal v predlogu poročila.

KS Naklo. Ob tem je

PREDLOG SKLEPA:
Nadzorni

Odbor

sprejeme

osnutek

poročila

o nadzoru

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

poslovanja

KS Naklo, katerega

se pošlje
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je svoj osnutek

Pejič, S pregledovanjem

poročila o poslovanju

Knjižnice Logatec, predstavila

Nataša Gornjak

bo še nadaljevala.

Predsednica odbora je prav tako povedala, da pripravlja svoje poročilo, ki ga bo predstavila na naslednji
seji.

Ad,4
OBRAVNAVA DOPISA KS NAKLO O PREDLOGU NADZORA ZUNANJEGA FITNESA
Predsednica odbora je povedala, da je prejela dopis KSNaklo, ki so ga, pred letom dni, že poslali, vendar
je takrat NO odločil, da nanj ne bi odgovarjali.

Glede na to, da so člani KS Naklo prošnjo ponovili, so

člani NO razpravljali o tem dopisu in se odločili, da bodo opravili ta nadzor.
Predsednica odbora bo pripravila sklep o dopolnitvi programa nadzora za leto 2017 z navedenim
predmetom

nadzora,

SKLEP:
Nadzorni odbor sprejme sklep o razširitvi programa nadzora 2017, ki se ga pošlje županu in članom
Občinskega sveta.
Navzoči so bili 3 člani odbora,
Za so glasovali 3 člani odbora. Proti ni glasoval nihče.
Sklep je bil sprejet.

Ad.S
RAZNO
Predsednica odbora je povedala, da se bo udeležila naslednje seje Občinskega sveta Občine Logatec,
ki bo 18.4, 2017. Predstavila bo poročilo o nadzoru za leto 2016,
Naslednja seja NO naj bi bila 24. april 2017 ob 16, uri.
Predsednica odbora se je vsem prisotnim

Zapisala:
Mag. N enka MALAVAŠiČ

li
~

zahvalila za sodelovanje in ob 18.00 uri zaključila sejo.

PREDSEDNICA
NADZORNEGA ODBORA
Mag. Klavdija KENK ŠABle

