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OBČiNA LOGATEC

Številka: 011-11/2014-4
Datum: 13. 8. 2014

ZAPISNIK
29. redne seje Nadzornega odbora (v nadaljevanju

odbor), ki je bila v sredo, 13. 8. 2014, ob 16.00

uri.
Seja je potekala

sejne sobi, v 1. nadstropju

Upravnega centra Logatec, Tržaška cesta 50 A, 1370

Logatec.
Sejo je vodil predsednik odbora mag. Matjaž ŽiGON (v nadaljevanju

predsednik odbora), ki je najprej

pozdravil člane odbora.
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 16.00 uri ob navzočnosti

vseh 3 članov odbora.

S sklicem so čiani odbora prejeli predlog dnevnega reda 28. redne seje Nadzornega odbora:
1.
2.
3.

Potrditev zapisnika 28. redne seje Nadzornega odbora z dne 11. 8. 2014
Obravnava osnutka poročila o nadzoru - Čistilna naprava - poroča nadzornik Janez Ovsec
Razno

Ad.1
POTRDITEV ZAPISNIKA

28. REDNE SEJE NADZORNEGA

Predsednik odbora je pozval k razpravi.

ODBORA Z DNE 11. 8. 2014

Razprave ni bilo, zato je predlagai

glasovanje

o predlogu

zapisnika.
PREDLOG SKLEPA:
Nadzorni odbor sprejme zapisnik 28. redne seje odbora z dne 11. 8. 2014, 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
OSNUTKA
POROČILA
NADZORNIK JANEZ OVSEC

O

NADZORU

-

ČiSTILNA

NAPRAVA

-

POROČA

Predsednik odbora je povedal, da sta se z nadzornikom Janezom OVSeOM, dne 12. 8. 2014, sestala z
županom

Bertom

MENARDOM in vodjo oddelka za investicije

Matejo

ČUK. Povedala sta, kako je

potekal sestanek.
Dopolnjeno 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

(Logaške novice 1-2/14) sprejme Osnutek poročila o opravljenem

4S. člena Statuta

Občine Logatec

obnove in rekonstrukcije

čistilne

naprave, v predloženem besedilu.
Osnutek poročila se vroči županu Občine Logatec, ki ima v skladu z navedenim členom poslovnika
možnost, da v roku petnajstih dni od prejema osnutka poročila nanj vloži ugovor. Osnutek poročila
se pošlje tudi v elektronski

obliki.

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

Ad.3
RAZNO.
Ni bilo razprave.
Predsednik odbora se je vsem prisotnim zahvalil za sodelovanje in ob 16.45 uri zaključil sejo.

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

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

