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

odbor), ki je bila v sredo, 20. 1. 2016, ob 17. uri.
Upravnega centra Logatec, Tržaška cesta 50 A, 1370

Logatec.
Sejo je vodil predsednik odbora Marjan GREGORiČ (v 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 6. redne seje Nadzornega odbora:
1. Potrditev zapisnika 6. seje Nadzornega odbora.
2. Obravnava in sprejem poročila o nadzoru izračuna ekonomske cene v vrtcu Kurirček Logatec.
3. Obravnava in sprejem poročila o nadzoru subvencioniranja

najemnin v letu 2014.

4. Razno.
Prisotni so se strinjali s predlogom.
PREDLOG SKLEPA:
Nadzorni odbor sprejme dnevni red 7. 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 6. SEJENO, Z DNE 4.11. 201S.
Predsednik odbora je pozval k razpravi.

Razprave ni bilo, zato je predlagal

glasovanje

o predlogu

zapisnika.
PREDLOG SKLEPA:
Nadzorni odbor sprejme zapisnik 6. redne seje odbora, z dne 4. 11. 201S, v predloženem
Navzoči so bili 3 člani odbora.
Za so glasovali 3 člani odbora. Proti ni glasoval nihče.
5klep je bil sprejet.

besedilu.
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Ad.2
OBRAVNAVA IN SPREJEM POROČILA O NADZORU IZRAČUNA EKONOMSKE CENE V VRTCU
KURIRČEK LOGATEC
Predsednik odbora je povedal, da je pregledal osnutek Poročila o nadzoru izračuna ekonomske cene
v vrtcu Kurirček Logatec ter dodal, da je pri citiranju predpisov, pripisal številke uradnih listov. Nato je
k besedi povabil članici odbora,

kot določa 43. člen Poslovnika, ki pravi, da se mora vsak član o

osnutku poročila izjaviti.
Svojo izjavo je najprej podala nadzornica Nataša PEJIČ, ki je povedala, da pri svojem delu ni imela
težav, saj so bili v računovodstvu vrtca zelo odzivni in kooperativni. Povedala je tudi, da jim ceno
vrtca izračuna računalniški program.
Klavdija KENK je povedala, da na osnutek poročila nima pripomb.
Na podlagi podanih izjav, je predsednik odbora, v skladu s 43. členom Poslovnika, ugotovil, da je
osnutek poročila ustrezno pripravljen, zato je predlagal sprejem predloga poročila o nadzoru izračuna
ekonomske cene v Vrtcu Kurirček Logatec.
V skladu s 44. členom
nadzoru. Nadzorovana
vložiti ugovor.

Poslovnika

Nadzorni odbor

pošlje nadzorovani

oseba ima pravico v roku 15 dni od prejema

osebi predlog

predloga

poročila

o

poročila o nadzoru

V razpravi so sodelovali: predsednik odbora, Klavdija KENK, Nataša GORNJAK PEJiČ.
PREDLOG SKLEPA:
Nadzorni odbor Občine Logatec sprejme predlog Poročila o nadzoru izračuna ekonomske cene v
Vrtcu Kurirček Logatec. Predlog poročila se pošlje nadzorovani osebi, ki je Vrtec Kurirček Logatec.
Navzoči so bili 3 člani odbora.
Za so glasovali 3 člani odbora. Proti ni glasoval nihče.
Sklep je bil sprejet.

Ad.3
OBRAVNAVA IN SPREJEM POROČILA O NADZORU SUBVENCIONIRANJA NAJEMNIN V LETU 2014
Predsednik odbora je povedal, da je pregledal osnutek Poročila o nadzoru izračuna ekonomske cene
v vrtcu Kurirček Logatec ter dodal, da je pri citiranju predpisov, pripisal številke uradnih listov. Nato je
k besedi povabil članici odbora,
osnutku poročila izjaviti.

kot določa 43. člen Poslovnika, ki pravi, da se mora vsak član o

Svojo izjavo je najprej podala nadzornica Klavdija KENK, ki je povedala, da gre pri subvencijah
najemnin za zelo občutljivo temo. Potem je opisala svoje sodelovanje z zaposlenimi na Centru za
socialno delo Logatec in prav tako pohvalila odzivnost in kooperativnost,
pri tem pa izpostavila
dejstvo, ki ga vidi, kot sistemsko pomanjkljivost,
saj zaposlene, kot socialne delavke z visoko
izobrazbo in usposobljenostjo
za reševanje različnih socialnih problemov, administrirajo
in izvajajo
delo, ki bi ga lahko izvajali tudi uradniki z nižjo in morda tudi z drugačno izobrazbo, kot je npr. srednja
ekonomska šola. Nato je dodala, da tudi zaposleni na Centru za socialno delo uporabljajo računalniški
program, ki na podlagi podatkov, odloča o višini subvencij. Omenila je tudi pomanjkljivosti,
glede
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arhiva, ohlapnosti zakona in dodala, da je preverjala tudi gospodarnost
vlogami in odločbami,
Nataša PEJiČje povedala, da na osnutek poročila nima pripomb,
Na podlagi podanih izjav, je predsednik
osnutek poročila ustrezno pripravljen,
subvencioniranja

in prihranke

pri rokovanju

z

odbora, v skladu s 43, členom Poslovnika, ugotovil, da je
zato je predlagal sprejem predloga poročila o nadzoru

najemnin v letu 2014,

V skladu s 44, členom Poslovnika Nadzorni odbor pošlje nadzorovani osebi predlog poročila o
nadzoru, Nadzorovana oseba ima pravico v roku 15 dni od prejema predloga poročila o nadzoru
vložiti ugovor.
V razpravi so sodelovali: predsednik odbora, Klavdija KENK, Nataša GORNJAK PEJiČ,
PREDLOG SKLEPA:
Nadzorni odbor Občine Logatec sprejme

predlog poročila o nadzoru subvencioniranja

letu 2014. Predlog poročila se pošlje nadzorovani

najemnin

v

osebi, ki je Center za socialno delo Logatec.

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

Ad.4
RAZNO.
Prisotni so se dogovorili,

da se naslednje seje Občinskega sveta Občine Logatec, ki bo 25, februarja

2016, udeleži predsednik Odbora.
Nataša PEJiČ je povedala, da nadaljuje z nadzorom, in sicer s pregledom energetske sanacije OŠ 8
talcev Logatec, Pripravila je osnutek Sklepa o izvedbi nadzora, ki ga je na tej seji podpisal tudi
predsednik odbora,
Druge razprave ni bilo,
Predsednik odbora se je vsem prisotnim

zahvalil za sodelovanje in ob 18.00 uri zaključil sejo,

PREDSEDNI
NADZORN GA ODBORA
Marjan
RIČ

Priloge:
Predlog poročila o nadzoru izračuna ekonomske cene v Vrtcu Kurirček Logatec,
Predlog poročila o nadzoru subvencioniranja najemnin v letu 2014,
Sklep o izvedbi nadzora Energetske sanacije oS 8 talcev Logatec.

