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ZADEVA: LETNO POROČILO NADZORNEGA ODBORA OBČINE LOGATEC ZA LETO 2017
Na podlagi 49. člena Statuta Občine Logatec (Logaške novice, št. 1-2/14 - uradno prečiščeno besedilo)
in 14. člena Poslovnika o delu Nadzornega odbora Občine Logatec (Logaške novice, št. 9/15) je
Nadzorni odbor Občine Logatec (v nadaljevanju: Nadzorni odbor) na 22. redni seji dne 16.02.2018
sprejel Letno poročilo o delu in porabi sredstev v letu 2017.
Nadzorni odbor se je v letu 2017 sestal na šestih rednih sejah in izpeljal eno dopisno sejo.
O delu Nadzornega odbora
Nadzorni odbor je v letnem nadzornem programu za leto 2017 načrtoval naslednje nadzore:
• Nadzor zaključnega računa Občine Logatec za leto 2016
• Nadzor nad porabo proračunskih sredstev v letu 2016 v izžrebani Krajevni skupnosti
• Nadzor poslovanja knjižnice Logatec v letu 2016
• Nadzor pogodbenih razmerij za opravljanje zimske službe
• Nadzor dodeljevanja pomoči kmetom
• Nadzor izvedbe projekta Čistilna naprava Laze
• Nadzor izračuna cene komunalnih storitev v Občini Logatec

Nadzorni odbor je v letu 2017 dokončno opravil, zaključil in o njih poročal, naslednje nadzore:
•
•
•
•

Nadzor nad ravnanjem s stvarnim premoženjem občine za leti 2014 in 2015
Nadzor nad porabo proračunskih sredstev Krajevne skupnosti Laze Jakovica
Nadzor poslovanja knjižnice Logatec v letu 2016
Nadzor nad poslovanjem Krajevne skupnosti Naklo

Nadzorni odbor je v letu 2017 dokončal nadzore, ki bodo poročani na prvi seji Občinskega sveta v letu
2018:
•

Nadzor dodeljevanja pomoči kmetom v letu 2016
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Nadzorni odbor je v letu 2017 izvajal naslednje nadzore, katerih končna poročila bodo izdana v letu
2018:
•
•
•

Nadzor komunalnega prispevka Martinj hrib
Nadzor izračuna cen komunalnih storitev v občini Logatec
Nadzor nad zaključnim računom občine logatec za leto 2016

Nadzorni odbor se je v letu 2017 sestal na šestih rednih sejah, na katerih je:
• obravnaval in sprejel program dela za leto 2017;
• obravnaval in sprejel poročilo o delu za leto 2016;
• obravnaval in sprejel poročilo o nadzoru ravnanja s stvarnim premoženjem v letu 2014 in 2015;
• obravnaval in sprejel poročilo o nadzoru poslovanja Krajevne skupnosti Laze Jakovica;
• obravnaval predlog Krajevne skupnosti Naklo za revizijo izvedbe zunanjega fitnesa in sprejel sklep
o razširitvi programa dela za leto 2017
• obravnaval in sprejel poročilo o nadzoru poslovanja Krajevne skupnosti Naklo
• obravnaval nadzor nad poslovanjem knjižnice Logatec
• obravnaval nadzor komunalnega prispevka Martinj hrib
• obravnaval ter sprejel poročilo o nadzoru poslovanja Knjižnice Logatec
• obravnaval nadzor izračuna cen komunalnih storitev v občini Logatec
• obravnaval potrebne spremembe poslovnika NO in sprejel sklep o popravkih in dopolnitvi le tega
po uvedbi sprememb Statuta Občine Logatec in Poslovnika Občinskega sveta občine Logatec
• obravnaval aktualne dogodke v občini
O izobraževanju NO
Predsednica NO se je po sklepu NO, v letu 2017 udeležila izobraževanja v organizaciji Inštituta NEBRA,
na temo: Nadzorni odbor občin, ki je potekalo 8. novembra 2017 v Ljubljani in na 21. redni seji NO
predstavila povzetek izobraževanja ter gradivo obema članoma NO.
Pomembne ugotovitve, s področja dela nadzornega odbora in predlogi za izboljšanje poslovanja
občine:
NO ugotavlja generalno pomanjkanje poslovnega vrednotenja naložb/investicij občine. Ne glede na to,
da je večina naložb občine namenjenih uporabi občanom in so v tem času nujne za napredek in razvoj
občine, bi bilo za smotrno porabo proračunskih sredstev po mnenju NO potrebno vsako od
naložb/investicij pred vzpostavitvijo projekta ovrednotiti iz vidika potencialnih donosov za občino in
tudi oz. predvsem iz vidika stroškov, ki bodo za občino po naložbi nastali. Tako vrednotenje bi katero
od naložb ocenilo kot neustrezno in le ta ne bi bila izpeljana. Sam razvoj občine bi bil na ta način na
prvi pogled zavrt, s smotrno porabo sredstev pa bi bil omogočen razvoj na drugem področju v občini z
morebitno drugo naložbo. V povezavi s tem NO pogreša tudi celovito razvojno strategijo občine.
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NO na nekaterih področjih opaža še vedno papirno arhiviranje in manipulacijo dokumentacije. Prav
tako so nekatera področja vodena izključno papirno ali v enostavnih »windows aplikacijah«, ki ne
zagotavljajo sledljivosti in transparentnosti. NO odbor tako priporoča, da se v prihodnje tudi ta
področja uredijo z ustreznim elektronskim arhiviranjem in da se zagotovijo ustrezna orodja za vodenje
postopkov na vseh, tudi manj pomembnih področjih ( npr. Ravnanje s premoženjem občine, Subvencije
kmetom,...)
O porabi sredstev
V letu 2017 je bilo za dejavnost Nadzornega odbora v proračunu predvidenih 3.000 EUR, porabljenih
pa je bilo 2.969,15 EUR, od tega 213,50 EUR za strošek seminarja in 2.755,65 EUR za sejnine in nagrade.

Predsednica Nadzornega odbora:
mag. Klavdija Kenk Šabić

Vročiti:
- Občinski svet Občine Logatec,
- Župan Občine Logatec.

