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Datum: 26. 11. 2013
ZAPISNIK
23. redne seje Nadzornega
2013, ob 17 .30 uri.

odbora

lv nadaljevanju

odbor),

ki je bila v torek,

26. 11.

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 lv 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 17.30 uri ob navzočnosti

vseh 3 članov odbora.

S sklicem so člani odbora prejeli predlog dnevnega reda 23. redne seje Nadzornega odbora:
1. Potrditev zapisnika 22. redne seje Nadzornega odbora z dne 28. 10. 2013.
2. Obravnava predloga poročila o nadzoru CERO - poroča nadzornik Janez Ovsec
3. Predlog razširitve nadzornega programa na zahtevo NS javnega zavoda ZD Logatec Pregled sklepanja pogodb med ZD Logatec in farmacevtskim podjetjem za opravljanje
raziskav o delovanju zdravil.
4. Razno
Prisotni so se strinjali s predlogom.
PREDLOG SKLEPA:
Nadzorni odbor sprejme

dnevni red 23. 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

22. REDNE SEJE NADZORNEGA

ODBORA,

Z DNE 28.10.2013.

Predsednik odbora je pozval k razpravi. Razprave ni bilo, zato je predlagal glasovanje o
predlogu zapisnika.
PREDLOG SKLEPA:
Nadzorni odbor sprejme
predloženem besedilu.
Navzoči so bili 3 člani odbora.

zapisnik

22. redne

seje

odbora

z dne

28. 10. 2013, v
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Za so glasovali 3 člani odbora. Proti ni glasoval nihče.
Sklep je bil sprejet.

Ad,2
OBRAVNAVA PREDLOGA
JANEZ OVSEC

POROČILA

O NADZORU

CERO - POROČA

NADZORNIK

Predsednik odbora je predal besedo Janezu OVSCU, ki je na kratko povzel poročilo.
Gradivo za točko so člani odbora prejeli s sklicem seje.
V razpravi so sodelovali: predsednik odbora, Andrej RUPNIK in Janez OVSEC.
Po končani razpravi je predsednik odbora dal na glasovanje
PREDLOG SKLEPA:
Nadzorni odbor Občine Logatec v skladu s prvim odstavkom 45, člena Statuta Občine
Logatec (Logaške novice 10/10-uradno
prečiščeno
besedilo, 6113) sprejme Predlog
poročila o opravljenem
nadzoru CERO, v predloženem besedilu. Predlog poročila se
vroči županu Občine Logatec, ki ima v skladu z navedenim
členom poslovnika
možnost, da v roku petnajstih dni od prejema predloga poročila nanj vloži ugovor.
Navzoči so bili 3 člani odbora.
Za so glasovali 3 člani odbora. Proti ni glasoval nihče.
Sklep je bil sprejet.
Ad.3

PREDLOG RAZŠiRITVE
NADZORNEGA
PROGRAMA NA ZAHTEVO NS JAVNEGA
ZAVODA ZD LOGATEC - PREGLED SKLEPANJA
POGODB MED ZD LOGATEC IN
FARMACEVTSKIM
PODJETJEM
ZA OPRAVLJANJE
RAZISKAV
O DELOVANJU
ZDRAVIL

Predsednik odbora je povedal, da je prejel dopis predsednika sveta Zdravstvenega doma
Logatec, iz katerega izhaja predlog pregleda sklepanja pogodb med Zdravstvenim domom
Logatec in farmacevtskim podjetjem za opravljanje raziskavo delovanju zdravil.
Gradivo za točko so člani odbora prejeli s sklicem seje.
V razpravi so sodelovali: predsednik odbora, Andrej RUPNIK in Janez OVSEC.
Po končani razpravi je predsednik odbora dal na glasovanje
PREDLOG SKLEPA:
Letni nadzorni program, se na predlog predlagatelja predsednika sveta Zdravstvenega
doma Logatec, razširi s pregledom
sklepanja pogodb med Zdravstvenim
domom
Logatec in farmacevtskim
podjetjem za opravljanje raziskav o delovanju zdravil, ki ga
izvaja nadzornik mag. Matjaž ŽiGON.
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Na podlagi tretjega odstavka 41, člena in tretjega odstavka 42. člena Statuta Občine Logatec
(Logaške novice, št. 10/1 O-uradno prečiščeno besedilo, 6/13) Nadzorni odbor Občine
Logatec o dopolnitvi letnega nadzornega programa obvesti župana, direktorja občinske
uprave in Občinski svet Občine Logatec in nadzorovano osebo, svet zavoda Zdravstveni
dom Logatec.
Navzoči so bili 3 člani odbora.
Za so glasovali 3 člani odbora. Proti ni glasoval nihče.
Sklep je bil sprejet.

Ad.4

RAZNO.
Ni bilo razprave.
S tem je bila obravnava točk dnevnega reda 23 •. redne seje Nadzornega
Logatec izčrpana.

odbora občine

Predsednik odbora se je vsem prisotnim zahvalil za sodelovanje in ob 18.40 uri zaključil sejo.
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