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ZAPISNIK
8. redne seje Nadzornega odbora (v nadaljevanju odbor), ki je bila v sredo, 24. 2. 2016, ob 17. uri.
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 (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 7. seje Nadzornega odbora.
2. Obravnava in odločitev o ugovoru.
3. Morebitna udeležba na seji občinskega sveta dne 25. 2. 2016.
4. Razno.
Prisotni so se strinjali s predlogom.
PREDLOG SKLEPA:
Nadzorni odbor sprejme dnevni red 8. 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 7. SEJENO, Z DNE 20.1.2016.
Predsednik odbora

je pozval k razpravi.

Razprave ni bilo, zato je predlagal

glasovanje

o predlogu

zapisnika.
PREDLOG SKLEPA:
Nadzorni odbor sprejme zapisnik 7. redne seje odbora, z dne 20. 1. 2016, 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 IN ODLOČITEV O UGOVORU
Predsednik odbora je povedal, da je na osnutek poročila o rednem
najemnin v ietu 2014, Center za sociaino delo Logatec poslal ugovor.

nadzoru

subvencioniranje

Nato je dodal, da je poročilo članice Klavdije KENK korektno pripravljeno.
Klavdija KENK je povedala, da se je z direktorico Centra za socialno delo pogovarjala tudi po telefonu,
V razpravi so člani Odbora ugotovili utemeljene in neutemeljene navedbe, ki jih bo članica Klavdija
KENK pripravila in poslala po elektronski pošti.
V razpravi so sodelovali: predsednik odbora, Klavdija KENK, Nataša GORNJAK PEJiČ,
PREDLOG SKLEPA:
Nadzorni odbor Občine Logatec se seznani z ugovorom Centra za socialno delo Logatec in sprejme
navedbe, ki so upravičene in navedbe, ki so neutemeljene. Spisek teh, članica Klavdija KENK pošlje
obema članoma Nadzornega odbora po elektronski pošti, in se jih doda h končnemu poročilu.
Navzoči so bili 3 člani odbora.
Za so glasovali 3 člani odbora. Proti ni glasoval nihče.
Sklep je bil sprejet.

Ad.3
MOREBITNA UDELEŽBA NA SEJIOBČiNSKEGA SVETA DNE 2S. 2. 2016.
Predsednik odbora je povedal, da je seja občinskega sveta jutri, v četrtek,
kratko povzel dnevni red seje.

25. 2. 2016. Nato je na

Seje se bo udeležila članica Nataša PGORNJAK PEJIe. v kolikor bo lahko prestavila druge obveznosti.

Ad.4
RAZNO.
Predsednik odbora je povedal, da bo na naslednji seji predstavil svoj osnutek poročila.
Na naslednji seji pa bo predstavil tudi Letni program nadzora za leto 2016 in Poročilo o delu NO v letu
2015. Pri čemer je potrebno realizirati še nekaj predmetov nadzora iz leta 2015.
Predsednik odbora se je vsem prisotnim zahvalil za sodelovanje in ob 17.40 uri zaključil sejo.

Zapisala:
g. Ne enka MALAVAŠiČ
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