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

odbor), ki je bila v ponedeljek,

S. 12. 2016, ob 17.

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 Šabič, 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 14, redne seje Nadzornega odbora:
DNEVNI RED:
1. Potrditev zapisnika 13. seje Nadzornega odbora.
2. Obravnava poročila o nadzoru.
3, Razno,
Predsednik

odbora

je predlagal

razširitev

dnevnega

reda,

in sicer z volitvami

predsednika.
Volitve za imenovanje

predsednika NO.

Prisotni so se strinjali s predlogom,
PREDLOG SKLEPA:
Nadzorni odbor sprejme dnevni red 14. redne seje, z dodatno točko, ki se glasi:
DNEVNI RED:
1. Potrditev zapisnika 12, seje Nadzornega odbora.
2. Obravnava poročila o nadzoru ZR 2014 in ostalih poročil.
3.
4,

Volitve za imenovanje
Razno.

predsednika NO,

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

za imenovanje
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Ad.l
POTRDITEV ZAPISNIKA 13. SEJENO, Z DNE Z9. 11. 2016,
Predsednik odbora je pozval k razpravi. Razprave ni bilo, zato je predlagal

glasovanje

o predlogu

zapisnika.
PREDLOG SKLEPA:
Nadzorni odbor sprejme zapisnik 13. redne seje odbora, z dne 29. 11. 2016, v predloženem

besedilu.

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

Ad.2
OBRAVNAVA POROČILA O NADZORU RAZPOLAGANJA Z OBČiNSKIM PREMOŽENJEM: PREGLED
POROČIL POPISNIH KOMISIJ, SKLADNOST S PROGRAMOM PRODAJE IN NABAVE IN ANALIZA
KUPNIN PREMOŽENJA OBČiNE LOGATEC
Predsednik odbora je predal besedo mag. Klavdiji KENK ŠABiČ. Ta je povedala, da je predlog poročila,
ki ga je v elektronski

obliki že poslala članoma odbora, dopolnila z ugotovitvami,

ki jih razbrala še iz

dodatno prejete dokumentacije.
V razpravi so sodelovali: predsednik odbora, mag. Klavdija KENK ŠABIČ, Nataša GORNJAK PEJiČ.
Ob koncu razprave so ugotovili, da je poročilo izčrpno in natančno pripravljeno, ter da bodo v njem
podana priporočila nadzorovani osebi.
Strinjali so se s podanim poročilom, ki se ga pošlje nadzorovani osebi.
PREDLOG SKLEPA:
Člani Nadzornega odbora
občinskim premoženjem:

Občine Logatec sprejmejo predlog poročila
Pregled poročil popisnih komisij, skladnost

o nadzoru razpolaganja z
s programom
prodaje in

nabave in analiza kupnin premoženja Občine Logatec.
Predlog poročila se pošlje nadzorovani osebi, ki je Občina Logatec.
Navzoči so bili 3 člani odbora.
Za so glasovali 3 člani odbora. Proti ni glasoval nihče.
Sklep je bil sprejet.

Nato je predsednik odbora predstavil predlog poročila o opravljenem

nadzoru nad poslovanjem

KS

Laze - Jakovica.
Predsednik odbora je povedal, da je dokumentacija natančna in pregledna. Pri čemer ni ugotovil
nobenih nepravilnosti. Ter, da je bilo poslovanje KS Laze - Jakovica pravilno, smotrno in gospodarno
ter učinkovito.
V razpravi so sodelovali: predsednik odbora, mag. Klavdija KENK ŠABIČ, Nataša GORNJAK PEJiČ.
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Ob koncu razprave so člani NO

soglašali s podanim

poročilom

ter sklenili,

da se ga posreduje

nadzorovani osebi, ki je KS Laze - Jakovica.
PREDLOG SKLEPA:
Člani Nadzornega odbora Občine Logatec sprejmejo osnutek poročila o nadzoru nad poslovanjem
Laze - Jakovica.
Predlog poročila se pošlje nadzorovani

KS

osebi, ki je KS Laze - Jakovica.

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

Ad.3
PONOVNO IMENOVANJE PREDSEDNIKA ODBORA
Predsednik odbora je podal odstopno izjavo, v kateri je navedel, da iz osebnih razlogov odstopa s
funkcije predsednika odbora (Odstopna izjava je priloga zapisnika). Nato je predlagal razpravo.
Nataša GORNJAK PEJiČje za predsednico

predlagala mag. Klavdijo KENK ŠABIC.

Dosedanji predsednik je podal na glasovanje
PREDLOG SKLEPA:
Člani Nadzornega

odbora

Občine

Logatec

potrdijo

imenovanje

nove

predsednice

Nadzornega

odbora, ki je mag. Klavdija KENK ŠABIC
Za sta glasovala 2 člana odbora. Proti ni glasoval nihče.
Sklep je bil sprejet.

Ad.4
RAZNO.
Mag. Klavdija KENK ŠABIŠC (v nadaljevanju:

predsednica odbora) je predlagala, da se na naslednji seji

Občinskega sveta občinske svetnike seznani z naslednjimi končnimi poročili:
Poročilo o opravljenem rednem nadzoru nad investicijo: energetska sanacija OŠ 8 talcev Dolnji
Logatec in VVZ Kurirček Dolnji Logatec.
Poročilo o opravljenem nadzoru nad sofinanciranjem
za leto 2015.
Poročilo o opravljenem

društev, ki delujejo na področju kulture,

rednem nadzoru zaključnega računa proračuna občine Logatec za leto

2014.
Nato je povedala, da je, v skladu z zapisnikom prejšnje seje, zbrala predloge, ki so jih podali vsi člani
odbora, za pripravo programa nadzora v letu 2017. Pri čemer je pojasnila, da bo v naslednjih dneh
pripravila osnutek program nadzora, v katerem bosta zagotovo vključena nadzora o zaključnem računu
Občine Logatec za leto 2016 in izžrebana KS, saj to določa že statut Občine Logatec.

NADZORNI ODBOR

OBČiNA LOGATEC

1!'N/VII.logatec.si
e: obcina.logatec@logatec.si
Tržaška cesta 50 A, 1370 Logatec
t: 01 75906 OO,f: 01 7590620

Nato so člani razpravljali o predlogih, in se odločili, da bodo ietni program nadzora obravnavali na svoji
januarski seji.
Marjan GREGORiČje povedai, da bo kmalu končal postopek nadzora nad poslovanjem

KS Naklo in, da

bo v decembru 2016, pripravii osnutek Letnega poročila o delu NO za leto 2016.
Predsednica odbora je predlagala, da bi bila naslednja seja NO, takrat, ko bo NO prejel morebitna
ugovora na poslana predloga poročil o nadzoru nad sofinanciranjem društev, ki delujejo na področju
kulture, za leto 2015 in o nadzoru zaključnega računa proračuna občine Logatec za leto 2014 oz.
najkasneje v petek, 16. decembra 2016. Točen datum člani NO uskladijo telefonsko oz. po elektronski
pošti.
Predsednica odbora se je vsem prisotnim zahvalila za sodelovanje in ob 18.15 uri zaključila sejo.

Zapisaia:
PREDSEDNICA
NADZORNEGA ODBORA
M'~~~
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Priloga:
Odstopna izjava predsednika
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