ZAPISNIK
5. redne seje Nadzornega odbora Občine Logatec, ki je bila v torek, 27.05.2008, 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 predlagani dnevni red, na katerega ni
bilo pripomb, zato je bil soglasno sprejet naslednji
DNEVNI RED:
1. Pregled in potrditev zapisnika 4. redne seje Nadzornega odbora, ki je bila 10.04.2008,
2. pregled sofinanciranja letnih programov mladinskih organizacij za leto 2007,
3. sprejem poročila o pregledu upoštevanja Sklepa o merilih za določanje plače direktorja
Javnega komunalnega podjetja Logatec za leto 2006,
4. obravnava sprememb Statuta Občine Logatec v točkah, ki zadevajo Nadzorni odbor,
5. letni program dela Nadzornega odbora za leto 2008,
6. razno.
Ad 1/
G. Kokalj (v nadaljevanju: predsednik NO) je podal v pregled in obravnavo zapisnik 4. redne
seje, ki je bila 10.04.2008.
Na zapisnik ni bilo pripomb, zato ga je predsednik, v predlagani obliki, dal na glasovanje.
Soglasno je bil sprejet naslednji
SKLEP: Zapisnik 4. redne seje, ki je bila 10.04.2008 se sprejme v predloženem
besedilu.

Ad 2/
Član Marjan Sedej je na kratko predstavil potek samega nadzora. Povedal je, da večjih
nepravilnosti ni bilo ugotovljenih, podal pa je pripombe glede društev, ki velikokrat končna
poročila podajo preskopo. Zdi se mu prav, da bi društva morala v poročila napisati čim več.
Predsednik NO je podal pripombo glede samega priporočila, vsebovanega v predlogu
poročila. Ni se mu zdel smiseln drugi del stavka, da bi bilo potrebno v zapisnike vključiti več
podatkov o udeležencih, iz česar bi bilo potem mogoče, že pri samih razpisih ugotoviti
smotrnost prireditve. Predlagal je, da se napiše, da bi popolnejši zapisniki, ki bi vsebovali več
podatkov o samih projektih, podal tudi več uporabnih informacij iz katerih bi bila razvidna
smotrnost projektov za Občino Logatec. Član Marjan Sedej se je s tem strinjal.
Član Marjan Sedej je še povedal, da se mu ne zdi v redu, da društva določen del sredstev ne
porabijo in predlagal, 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 lahko v rebalansu proračuna ostajajoča sredstva prerazporedila. Predsednik je
izrazil dvom v to, če je društva sploh mogoče pozvati, in ali bi društva sploh lahko podala
točen podatek o tem koliko denarja bodo do konca leta še porabila.
Soglasno je bil sprejet naslednji
SKLEP:
Sprejme se Predlog poročila pregleda sofinanciranja letnih programov mladinskih
organizacij za leto 2007, s sprejetimi popravki priporočila, ki se ga pošlje nadzorovani
osebi tj. županu kot odgovorni osebi Občine Logatec. Župan ima 15 dni časa, da na
predlog poročila odgovori.
Ad 3/
Predsednik NO je povedal, da je direktor JP KLP, posredoval dopis s katerim je sporočil, da
na predlog poročila nima nobenih pripomb.
Soglasno je bil sprejet naslednji
SKLEP:
Sprejme se dokončno Poročilo o pregledu, ki se ga pošlje nadzorovani osebi tj. JP
KPL d.o.o., županu in občinskemu svetu.
Ad 4/
Predsednik NO je vodil pregled po posameznih členih predloga novega Statuta Občine
Logatec, ki se nanašajo na Nadzorni odbor. Podal je pripombe glede izobrazbe in izkušenj
članov NO.
Predlagal je tudi, da bi bilo dobro, če bi se v statutu določil rok, v katerem mora občinski svet
imenovati novega člana NO, v primeru razrešitve katerega od članov NO. NO Občine
Logatec namreč šteje samo tri člane in v primeru razrešitve katerega od članov, pomeni
veliko nefunkcionalnost za NO.
Soglasno je bil sprejet naslednji
SKLEP:
Sprejme se predlog amandmaja, z naslednjo vsebino: »V tretjem odstavku 39. člena se
na koncu doda nov stavek, ki se glasi: »Rok za imenovanje novega člana Nadzornega
odbora je 3 mesece po prejemu razrešitve.« Predlog amandmaja se posreduje
upravičenemu predlagatelju.
Ad 5/
Predsednik NO je predložil predlog Letnega programa dela NO za leto 2008 ter ga na kratko
predstavil.
Soglasno je bil je sprejet naslednji
SKLEP: Nadzorni odbor se seznanja s predlogom Letnega programa dela NO za leto
2008 in se ga pripravi za sprejem na naslednji seji.

Ad 6/
a) Predsednik NO je povedal, da se bo po sprejemu Statuta Občine Logatec sprejel še
Poslovnik Nadzornega odbora. Do sedaj to namreč ni bilo smiselno, saj bi to lahko
pomenilo, da bi ga bilo potrebno po sprejemu novega statuta, zopet spreminjati.
b) Predsednik NO je povedal, da je prejel vabilo za udeležbo na seminar z naslovom
Kako izvesti nadzor in kako izdelati poročilo NO občin, ki se bo odvijal v torek,
17.06.2008. Kotizacija za seminar je 145 EUR/osebo + DDV. Povedal je še, da je
predvidenega denarja v proračunu OL namenjenega za take zadeve dovolj.
Soglasno je bil naslednji
SKLEP: Jakob Kokalj in Marjan Sedej se bosta udeležila seminarja z naslovom kako
izvesti nadzor in kako izdelati poročilo Nadzornega odbora občin, v torek, 17.06.2008.
c) Član Marjan Sedej je povedal, da nadzora postopka rekonstrukcije Pekove hiše v
Rovtah, ni opravil, ker je po nesreči spregledal datum predvidenega nadzora. Čakal
je sklep o začetku nadzora, ker ni vedel, da se le-tega navadno ne pošilja oziroma je
mislil, da mora predhodno dobiti vročen sklep o začetku izvajanja nadzora.
Soglasno je bil sprejet naslednji
SKLEP: Zaradi manjšega nesporazuma, ki je nastal v datumih planiranega opravljanja
nadzora, se nadzor postopka rekonstrukcije Pekove hiše v Rovtah terminsko prenese
na 01.06.2008 do 30.06.2008. Nadzor bo opravljal Marjan Sedej v prostorih Občine
Logatec.
d) Predsednik Jakob Kokalj je NO seznanil s tem, da se bo sestal z revizorjem, ki je
opravil revizijo zaključnega računa Občine Logatec.
e) Predsednik NO je povedal, da se seje Občinskega sveta v četrtek 29.05.2008 ne bo
mogel udeležiti in prosil člana Marjana Sedeja, če bi to storil namesto njega.
Predsednik Nadzornega odbora se je vsem sodelujočim zahvalil za sodelovanje in ob 19.15
uri zaključil sejo.

ZAPISALA:
Kristina BOŽIČ l. r.

Priloga:
- zvočni zapis seje (CD)

PREDSEDNIK
NADZORNEGA ODBORA
Jakob KOKALJ, l. r.

