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OBČiNA LOGATEC

NADZORNI ODBOR
WoNIN.logatec.si
e: obcina.logatec@logatec.si
Tržaška cesta 50 A. 1370 Logatec
t: 01 759 06 OO,f: 01 759 06 20

Številka: 011-31/2013-3
Datum: 21. 5. 2013
ZAPISNIK
19. redne seje Nadzornega
ob 18. uri.

odbora (v nadaljevanju

odbor),

ki je bila v torek, 21. 5. 2013,

Seja je potekala v sobi št. 134, v 1. nadstropju Upravnega centra Logatec, Tržaška cesta 50
A, 1370 Logatec.
Sejo je vodil predsednik odbora mag. Matjaž ŽiGON (v nadaljevanju
je najprej pozdravil člane odbora.

predsednik odbora), ki

Na seji so bili navzoči naslednji člani odbora:
Janez OVSEC, Andrej RUPNIK in mag. Matjaž ŽiGON.
Ostali navzoči na seji so bili:
- mag. Nevenka Malavašič, vodja oddelka za družbene dejavnosti in splošne zadeve.
Seja se je pričela ob 18.05 uri ob navzočnosti

vseh 3 članov odbora.

S sklicem so člani odbora prejeli predlog dnevnega reda 19. redne seje Nadzornega odbora:
1. Potrditev zapisnika 18. redne seje Nadzornega odbora z dne 25. 3. 2013.
2. Nadzor o obračunavanju komunalnega prispevka (poročajo vsi trije nadzorniki, vsak
za svoj del)
3. Razno.
Prisotni so se strinjali s predlogom.
PREDLOG SKLEPA:
Nadzorni odbor sprejme

dnevni red 19. 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

18. REDNE SEJE NADZORNEGA

Predsednik odbora je pozval k razpravi. Razprave
glasovanje o predlogu zapisnika.
PREDLOG SKLEPA:
Nadzorni odbor sprejme
predloženem besedilu.

zapisnik

18. redne

ODBORA,

na predlog

seje

Navzoči so bili 3 člani odbora.
Za so glasovali 3 člani odbora. Proti ni glasoval nihče.

odbora

Z DNE 25. 3. 2013.

ni bilo, zato je predlagal

z dne

25. 3. 2013, v

NADZORNI ODBOR

OBČiNA LOGATEC

W\N'N.logatec.si
e: obcina.logatec@logatec.si
Tržaška cesta 50 A, 1370 Logatec
t: 01 75906 OO,f: 01 7590620

Sklep je bil sprejet.
Ad,2

NADZOR O OBRAČUNAVANJU

KOMUNALNEGA

PRISPEVKA

Predsednik odbora je pozval člane k poročanju o, do sedaj, zbranih podatkih in s tem odprl
razpravo, v kateri so sodelovali vsi trije člani NO.
V razpravi je bilo povedano, da se je predsednik odbora o tej zadevi pogovoril z županom.
Tako je izvedel, da občinska uprava, v tem tednu, pripravlja dokumentacijo v zvezi z gradnjo
omenjene komunalne infrastrukture in, da bo župan, po končnem poročilu Nadzornega
odbora, sprejel odločitev o obračunu komunalnega prispevka.
Andrej Rupnik je povedal, da zadeva še ni zastarala, Janez Ovsec pa je podal ugotovitve, ki
jih je pridobil iz, do sedaj, zbrane dokumentacije.
Po koncu razprave je bilo dogovorjeno:
Do konca drugega tedna, to je do 31. maja 2013, člani pripravijo vsak svoj del poročila,
in sicer tehnični del pripravi Janez Ovsec, pravno in vsebinsko
poročilo
pripravi
Andrej Rupnik, politični del poročila pa pripravi mag. Matjaž Žigon.

Ad.3
RAZNO.
Pod točko razno so se člani Odbora dogovorili, da pisno pozovejo župana, da dostavi
dokumentacijo, ki jo je obljubil na zadnji seji občinskega sveta. Vsebina dokumentacije se
nanaša na sredstva iz naslova pokroviteljstva, ki jih je za organizacijo silvestrovanja, iz
občinskega proračuna, prejel Smučarsko tekaški klub Logatec.
S tem je bila obravnava
Logatec izčrpana.

točk dnevnega

reda 19. redne seje Nadzornega

odbora občine

Predsednik odbora se je vsem prisotnim zahvalil za sodelovanje in ob 19. uri zaključil sejo.

Zapisala:
Vodja oddeika za družbene
dejavnosti in splošne zadeve
mag. Nevenka MALAVAŠiČ, I.r.

PREDSEDNIK
NADZORNEGA ODBORA
mag. Matjaž ŽIGON, I.r.

