ZAPISNIK
4. redne seje Nadzornega odbora Občine Logatec, ki je bila v četrtek, 10.04.2008, ob
18.00 uri v sejni sobi Občine Logatec.
PRISOTNI: - Jakob Kokalj, predsednik
- Marjan Sedej
ODSOTNI: Milojka Kolar – Celarc
OSTALI PRISOTNI: Kristina Božič
Po uvodnem pozdravu s strani predsednika Nadzornega odbora (v nadaljevanju NO) in
ugotovitvi sklepčnosti, je predsednik podal v razpravo naslednji
DNEVNI RED:
1. Pregled in potrditev zapisnika 3. redne seje Nadzornega odbora, ki je bila 15.01.2008,
2. pregled sofinanciranja letnih programov mladinskih organizacij za leto 2007,
3. pregled upoštevanja Sklepa o merilih za določanje plače direktorja Javnega
komunalnega podjetja Logatec za leto 2006,
4. razno.
Predsednik je predlagal razširitev dnevnega reda, in sicer je pod točko 4. predlagal
naslednje:
4. Pregled Predloga Statuta OL v delu, ki se nanaša na NO,
5. razno.
Pripomb oz. dodatnih predlogov ni bilo, zato je bil soglasno sprejet naslednji
DNEVNI RED:
1. Pregled in potrditev zapisnika 3. redne seje Nadzornega odbora, ki je bila 15.01.2008,
2. pregled sofinanciranja letnih programov mladinskih organizacij za leto 2007,
3. pregled upoštevanja Sklepa o merilih za določanje plače direktorja Javnega
komunalnega podjetja Logatec za leto 2006,
4. Pregled Predloga Statuta OL v delu, ki se nanaša na delo NO,
5. razno.

Ad 1/
G. Kokalj (v nadaljevanju: predsednik NO) je podal v pregled in obravnavo zapisnik 3. redne
seje, ki je bila 15.01.2008.
Na zapisnik ni bilo pripomb, zato ga je predsednik, v predlagani obliki, dal na glasovanje.
Soglasno je bil sprejet naslednji
SKLEP: Zapisnik 3. redne seje, ki je bila 15.01.2008 se sprejme v predloženem
besedilu.

Ad 2/
Predsednik NO je povedal, da so se pred začetkom nadzora sestali župan Janez Nagode,
direktorica občinskega urada Alenka Gorza Jereb, član No Marjan Sedej ter Predsednik NO
Jakob Kokalj. Na tem sestanku so se dogovorili o načinu pregleda, ki ga bo izvedel NO.
Nadzor je potekal s pomočjo direktorice, ki je nadzornika vodila po opravljenem postopku
sofinanciranja letnih programov mladinskih organizacij za leto 2007.
V nadaljevanju je član NO Marjan Sedej, ki je bil zadolžen za omenjeni pregled, povedal da
poročila z ugotovitvami ne more podati, saj ga zaradi problemov z računalnikom ni mogel
pripraviti oziroma natisniti. Podal pa je pripombo, da je pri pregledu opazil, da društva
dodeljenega jim denarja v večini ne porabijo. Na podlagi računov, ki jih društva dostavljajo
Občinskemu uradu in na podlagi katerih se jih izplačujejo sredstva, je opaziti, da se znaten
del občinskih sredstev v društvih porablja za jedačo in pijačo ter za potne stroške. Vendar pa
je poudaril, da pri samem pregledu naključno izbranih društev, večjih nepravilnosti ni bilo
ugotovljenih.
Predsednik NO je povedal, da je večji problem v pravilniku, ki bi ga bilo potrebno v določenih
segmentih popraviti. Predlagal je, da bi se v pravilniku določilo, da se društva v septembru
pozove, da sporočijo, ali bodo sredstva porabila do konca tekočega leta. Na podlagi takega
poročila društva bi se tako lahko v rebalansu proračuna ostajajoča sredstva prerazporedila.
Soglasno je bil sprejet naslednji
SKLEP:
Član nadzornega odbora Marja Sedej bo do naslednje seje pripravil končni predlog.
Razprava in odločanje o tej točki se preloži na naslednjo sejo.

Ad 3/
Predsednik NO je predstavil kako je potekal pregled upoštevanja Sklepa o merilih za
določanje plače direktorja Javnega komunalnega podjetja Logatec za leto 2006. Povedal je,
da je se je omenjeni sklep pri določanju plače direktorja dosledno upošteval in poudaril, da
pri pregledu plačilnih list direktorja Komunalnega podjetja Logatec za leto 2006 ni bilo
ugotovljenih nepravilnosti.
Soglasno je bil sprejet naslednji
SKLEP:
Sprejme se predlog poročila o pregledu, ki se pošlje na Javno podjetje Komunalno
podjetje Logatec in na katerega direktor lahko odgovoriti v roku 8 dni.
Ad 4/
Predsednik Jakob Kokalj je na kratko predstavil Zbirno poročilo 20. občin o delovanju
nadzornih odborov, ki ga je pripravilo Računsko sodišče, v katerem so vsebovana tudi
stališča Računskega sodišča glede določb statutov občin, ki se nanašajo na nadzorni odbor.
Ker je v tem trenutku v teku postopek sprememb in dopolnitev Statuta občine Logatec, je
prav, da tudi NO da svoje pripombe glede določb, ki se nanašajo na delovanje NO. Le-te so
bile že posredovane Statutarno-pravni komisiji, zato jih je predstavil še ostalim članom NO.
Prebral je še predlog sprememb Statuta občine Logatec, ki se nanaša na NO in podal
pripombe, na posamezne določbe. Predlagal je, da se pripravi predloge amandmajev in se
jih predlaga županu na vložitev.

Nadzornemu odboru so bile prebrane pripombe, ki so jih svetniki podali glede predloga
Statuta občine Logatec na 13. redni sejo Občinskega sveta. Ugotovljeno je bilo, da se v
večini pokrivajo z mnenjem Računskega sodišča in tudi NO občine Logatec.
Soglasno je bil sprejet naslednji
SKLEP:
Pripravi se predloge amandmajev za naslednjo sejo in se jih posreduje županu v
predložitev na sejo Občinskega sveta.
Ad 5/
Soglasno je bil je sprejet naslednji
SKLEP: Nadzorni odbor oziroma njegov član Marjan Sedej, bo izvedel pregled
postopka rekonstrukcije Pekove hiše v Rovtah. Pregled se bo opravil v prostorih
Občine Logatec, Tržaška cesta 15, 1370 Logatec, v času od 25.04.2008 do 25.05.2008.
O tem se obvesti župana.

Soglasno je bil je sprejet naslednji
SKLEP: Nadzorni odbor oziroma njegov predsednik Jakob Kokalj, bo opravil nadzor
nad izplačevanjem plač in nagrad podžupanom. Pregled se bo opravil v prostorih
Občine Logatec, Tržaška cesta 15, 1370 Logatec v času od 20.04.2008 do 30.05.2008.
Član Marjan Sedej je še povedal, da je prejel pripombe s strani občanov glede
Zdravstvenega doma ter glede financiranja časopisa Logaške novice. Bil je dan predlog, da
se opravi pregled s strani NO, v zvezi s tem. Predlagano je bilo, da se ti predlogi dajo v Letni
program dela NO, kar bo tema naslednje seje NO.
Predsednik Nadzornega odbora se je vsem sodelujočim zahvalil za sodelovanje in ob 19.50
uri zaključil sejo.

ZAPISALA:
Kristina BOŽIČ

Priloga:
- zvočni zapis seje (CD)

PREDSEDNIK
NADZORNEGA ODBORA
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