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Številka: 011-26/2017-3
Datum: 15, 12. 2017
ZAPISNIK
21. redne seje Nadzornega

odbora (v nadaljevanju

odbor), ki je bila v petek 15. 12. 2017, ob 10.00

uri.
Seja je potekala v sobi št. 134, v 1. nadstropju

Upravnega centra Logatec, Tržaška cesta 50 A, 1370

Logatec,
Sejo je vodila predsednica odbora mag, Klavdija KENK ŠABIC (v nadaljevanju:

predsednica odbora).

Na seji so bili navzoči naslednji člani odbora:
Mag. Klavdija Kenk Šabic, Nataša Gornjak Pejič in Marjan Gregorič,
Seja se je pričela ob 10.05 uri, ob navzočnosti

treh (3) članov odbora.

S sklicem so člani odbora prejeli predlog dnevnega reda 21. redne seje Nadzornega odbora:
DNEVNI RED:
1. Potrditev zapisnika 20, seje Nadzornega odbora,
2. Obravnava in potrditev zaključnega poročila o dodeljevanja

pomoči kmetom

3. Obravnava in pregled poročil v delu in načrt dela v prihodnje
4, Razno

Prisotni so se strinjali s predlogom,

PREDLOG SKLEPA:
Nadzorni odbor sprejme dnevni red 21. 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 20. SEJENO, Z DNE 23. 10. 2017.
Predsednica odbora je pozvala k razpravi. Razprave ni bilo.
PREDLOG SKLEPA:
Nadzorni odbor sprejme zapisnik 20. redne seje odbora, z dne 23.10.2017,
Navzoči so bili 3 člani odbora.
Za so glasovali 3 člani odbora. Proti ni glasoval nihče.
Sklep je bil sprejet.

v predloženem

besedilu.
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Ad.2
OBRAVNAVA IN PREGLED OSNUTKA POROČILA O NADZORU DODEUEVANJA POMOČI KMETOM
Predsednica Odbora je predstavila

ugovor občinske uprave na predlog poročila,

pripombe vezane predvsem na popis samih postopkov,
V razpravi so sodelovali predsednica
Prisotni so se strinjali s pripombami.

Ugotovila je, da so

nekaj je vsebinskih.

Odbora. član Marjan Gregorič in članica Nataša Gornjak Pejič.
Nato pa odločili, da se poročilo ustrezno dopolni. Predsednica

Odbora pripravi čistopis in ga pošlje v pregled obema članoma. Nato pa se ga pošlje Občinskemu svetu
in županu.
PREDLOG SKLEPA:
Nadzorni odbor Občine Logatec sprejme končno poročila o nadzoru dodeljevanja
ga pošlje Občinskemu

pomoči kmetom in

svetu Občine Logatec in županu Občine 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 PREGLED POROČIL V DELU IN NAČRT DELA V PRIHODNJE
Predsednica Odbora je predstavila

potek pregleda dokumentacije

nadzora. Vsi člani so povedali, da

zaključujejo s svojim delom, vsak na svojem področju, Marjan Gregorič je predstavil nadzor zaključnega
računa Občine Logatec za leto 2016, Nataša Gornjak Pejič pa nadzor o izračunu cen komunalnih
storitev. Predsednica Odbora je povedala, da končuje nadzor izračuna komunalnega prispevka za
Martinj hrib in dodala, da je zadeva zelo zapletena in kompleksna, Na to kažejo tudi dokumenti sodne
prakse, katere bo pregledal še član Odbora Marjan Gregorič.
Pri tem so prisotni soglašali, da sklep o nadzoru, pokriva področje celotne odmere komunalnega
prispevka za Martinj hrib, cestno omrežje, kanalizacija, vodovod in javne površine tudi za novogradnje.
V razpravi so sodelovali predsednica Odbora, Marjan Gregorič in članica Nataša Gornjak Pejič.
PREDLOG SKLEPA:
Nadzorni odbor Občine Logatec se je seznanil s potekom priprave osnutkov poročil o nadzorih
zaključnega računa Občine Logatec za leto 2016, izračuna komunalnega prispevka za Martinj hrib in
izračuna cen komunalnih

storitev.

Poročila bodo člani odbora še usklajevali,

in sicer dopisno, po elektronski

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

pošti.
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Ad.4

RAZNO
Predsednica odbora je predstavila izobraževanje, katerega se je udeležila. Gradivo (kopiji) sta
prejela še oba člana Odbora. Nato so člani o povedanih usmeritvah predavateljev razpravljali.
Naslednje seje občinskega sveta, ki bo 21. decembra
Pejič.
Predsednica odbora se je vsem prisotnim

2017, se bo udeležila Nataša Gornjak

zahvalila za sodelovanje

in ob 11.1S uri zaključila

sejo.
Zapisala:
Mag. N

PREDSEDNICA
NADZORNEGA ODBORA
Mag. Klavdija KENK ŠABIC
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