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ZAPISNIK
odbor), ki je bila v sredo, 8. 7. 2015, ob 17. uri.

4. redne seje Nadzornega odbora (v nadaljevanju
Seja je potekala v sobi št. 134, v 1. nadstropju

Upravnega centra Logatec, Tržaška cesta 50 A, 1370

Logatec,
Sejo je vodil predsednik odbora Marjan GREGORiČ lv nadaljevanju:

predsednik odbora),

Na seji so bili navzoči naslednji člani odbora:
Marjan Gregorič, Klavdija Kenk, Nataša Gornjak Pejič.
Seja se je pričela ob 17.00 uri, ob navzočnosti

vseh 3 članov odbora.

S sklicem so člani odbora prejeli predlog dnevnega reda 4. redne seje Nadzornega odbora:

1. Potrditev zapisnika 3, seje NO, z dne 4, 6, 2015.
2. Obravnava in sprejem Poslovnika o delu NO.
3, Priprava sklepa o izvedbi nadzora.
4. Obravnava gradiva za sejo Občinskega sveta in odločitev o udeležbi člana NO na seji.
5. Razno.
Prisotni so se strinjali s predlogom.
PREDLOG SKLEPA:
Nadzorni odbor sprejme dnevni red 4. 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 3. SEJENO, Z DNE 4. 6. 2015.
Predsednik odbora je pozval k razpravi.

Razprave ni bilo, zato je predlagal

glasovanje o predlogu

zapisnika.
PREDLOG SKLEPA:
Nadzorni odbor sprejme zapisnik 3. redne seje odbora, z dne 4. 6. 2015, v predloženem
Navzoči so bili 3 člani odbora.
Za so glasovali 3 člani odbora. Proti ni glasoval nihče.

besedilu.
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Sklep je bil sprejet.

Ad.2
OBRAVNAVA IN SPREJEM POSLOVNIKA O DELU NO
Člani odbora so predlog Poslovnika o delu NO, prejeli z vabilom. Predsednik odbora je podal kratko
obrazložitev

predloga in podal pripombe občinske uprave, ki so bile upoštevane.

Besedilo predloga je

priloga tega zapisnika.
V razpravi so sodelovali: predsednik odbora, Klavdija KENK, Nataša GORNJAK PEJIC.
PREDLOG SKLEPA:
Sprejme se Poslovnik o delu NO.
Navzoči so bili 3 člani odbora.
Za so glasovali 3 člani odbora. Proti ni glasoval nihče.
Sklep je bil sprejet.

Ad.3
PRIPRAVA SKLEPA O IZVEDBI NADZORA
Predsednik odbora je pojasnil, da nov poslovnik, ki je bil sprejet pod prejšnjo točko v drugem odstavku
predvideva tudi Za vsak nadzor mora nadzorni odbor sprejeti sklep o izvedbi nadzora, ki mora vsebovati
opredelitev vsebine nadzora, navedbo nadzornika, časa in kraja nadzora in navedbo nadzorovane
osebe (organ ali organizacija z odgovornimi osebami). Sklep, ki ga podpiše predsednik, se pošlje županu
in odgovorni osebi uporabnika proračuna oziroma nadzorovani osebi. Zaradi tega določila je
predsednik odbora predstavil osnutek sklepa o izvedbi nadzora, ki je priloga tega zapisnika.
V razpravi so sodelovali: predsednik odbora, Klavdija KENK, Nataša GORNJAK PEJIC.
PREDLOG SKLEPA:
Nadzorni odbor se seznani z vsebino seznani sklepa o izvedbi nadzora.
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 GRADIVA ZA SEJO OBČiNSKEGA SVETA IN ODLOČITEV O UDELEŽBI ČLANA NO NA SEJI
Predsednik odbora je podal kratko obrazložitev
Logatec.
Člani Nadzornega odbora so se dogovorili,

gradiva za izredno

sejo Občinskega sveta Občine

da se izredne seje občinskega sveta udeleži predsednik

odbora.

Ad.S
RAZNO.
Pod to točko se je obravnavala sprememba programa dela, da ne bl prišlo niti do morebitnega suma
nasprotja interesov članov nadzornega odbora. Obe članici nadzornega odbora zamenjata nadzore, ki
so bili določeni v Programu nadzora za leto 2015.
V razpravi
spremenjen

so sodelovali:

predsednik

odbora,

Klavdija KENK, Nataša GORNJAK PEJle. Predlagan

Letni nadzorni program za 2015 je priloga tega zapisnika.

PREDLOG SKLEPA:
Sprejme se predlog sprememb

Letnega nadzornega programa

za 2015.

Navzoči so bili 3 člani odbora.
2a so glasovali 3 člani odbora. Proti ni glasoval nihče.
Sklep je bil sprejet.
Predsednik odbora se je vsem prisotnim

Zapisal:
Marjan Gregorič

zahvalil za sodelovanje in ob 17.35 uri zaključil sejo.
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