NADZORNI ODSOR
W\NVII.logatec.si
e: obcina.logatec@logatec.si
Tržaška cesta 50 A, 1370 Logatec
t: 01 75906 OO,f: 01 7590620

OSCINA LOGATEC

Številka: 011-7/2019-5
Datum: 4. 4. 2019
ZAPISNIK
1. redne seje Nadzornega odbora Občine Logatec (v nadaljevanju:

odbor).

Seja je potekala v četrtek, 4. 4. 2019, od 18.00 do 19.10 ure.
Seja je bila v uradu župana, v 1. nadstropju
Logatec.

Upravnega centra Logatec, Tržaška cesta 50 A, 1370

Na seji so bili navzoči naslednji člani odbora:
Dr. Anton Gosar,
g. Jurij Švajncer,
ga. Špela Tomic.
Ostali:
g. Berto MENARD, župan Občine Logatec,
Mag. Nevenka Malavašič, sekretarka.

Navzoče je, v skladu s prvim odstavkom
2/2014-uradno

prečiščeno

40. člena statuta

Občine Logatec (Logaške novice, št.1-

besedilo) pozdravil župan Berto Menard,

ki je prebral predlagani

dnevni

red:
1.

Izvolitev predsednika

2.

Priprava letnega programa dela;

Nadzornega odbora;

3.

Razno.

Sledilo je glasovanje o dnevnem redu.
Navzoči so bili 3 člani odbora.
Za so glasovali 3 člani odbora.
Dnevni red je bil sprejet.

Ad.l
IZVOLITEV PREDSEDNIKA NADZORNEGA ODBORA
Župan Berto Menard (v nadaljevanju: župan) je prisotne povabil k podaji predloga kandidata za
predsednika Nadzornega odbora (v nadaljevanju: odbora). Po kratki razpravi, v kateri je bil podan
predlog, da je predsednik odbora Jurij Švjancer, je župan predlagal glasovanje o predlogu sklepa:
PREDLOG SKLEPA:
Predsednik Nadzornega odbora Občine Logatec je Jurij Švajncer.
Navzoči so bili 3 člani odbora.
Za so glasovali 3 člani odbora.
Sklep je bil sprejet.
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Župan je predal

besedo novoizvoljenemu

predsedniku

odbora

Juriju Švajncerju

(v nadaljevanju:

predsednik odbora).

Ad.2
PRIPRAVA

LETNEGA PROGRAMA

DELA

Na podlagi 41. člena Statuta Občine Logatec (Logaške novice, št. 1-2/14), ki določa, da odbor
samostojno določa svoj program dela, ki vsebuje letni nadzorni program in predlog finančnega
načrta, je predsednik odbora povedal, da je pogledal dokumente iz preteklega mandata.
V razpravi, v kateri so sodelovali prisotni člani odbora, so ti povedali področja, ki jih zanimajo za
revidiranje. Dr. A. Gosar se je opredelil za področje šolstva in zdravstva, Š. Tomič se je opredelila za
področje športa in društev, predsednik odbora pa je povedal, da bi revidiral področja kulture in
pravnih zadev. Ob koncu razprave je bil podan predlog, da člani do naslednje seje, ki bo 16. maja
2019, pripravijo, vsak po dva predolga predmeta nadzora v tem ietu. Lahko pa tudi enega, ki pa je po
svojih sestavnih obsežnejši. V razpravi pa je bilo tudi povedano, da se članom odbora pošlje nekaj
gradiva, ki so ga pripravljali

nadzorniki v prejšnjih mandatih.

PD koncu razprave je predsednik odbora predlagal:
PREDLOG SKLEPA:

Vsak član odbora,

do naslednje

seje, ki bo 16. maja 2019 ob 17. uri, pripravi

po dva predloga

za

letni nadzor v tem letu.
Navzoči so bili 3 člani odbora.
Za so glasovali 3 člani odbora. Proti ni glasoval nihče.
Sklep je bil sprejet.

PREDLOG SKLEPA:

Članom se pošlje gradivo o načinu dela.
Navzoči so bili 3 člani odbora.
Za so glasovali 3 člani odbora. Proti ni glasoval nihče.
Sklep je bil sprejet.

Ad.3
RA2NO

Člani odbora so se seznanili s sklepom št. 431-5/2019-2,

z dne 21. 3. 2019, o zagotavljanju

notranjega

revidiranja v Občini Logatec z zunanjim izvajalcem.
Zanimalo jih je, kako poteka navedeno revidiranje. Župan je pojasnil, da Občina Logatec, na podlagi
zbiranja ponudb, izbere zunanjega izvajalca, revizijsko družbo, saj svojega revizorja, Občina nima.
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V pogovoru,
konstituiranja

ki je sledil so se člani seznanili z odgovori na vprašanja, glede časovnega odmika
tega odbora, ki v tem letu ni sodeloval pri obravnavi občinskega proračuna, Odgovore

sta podala župan Občine Logatec in direktor Občinske uprave.
Nato pa so se pogovarjali tudi o revidiranju javnega podjetja, javnih zavodov in društev, ki delujejo v
občini Logatec.
Po koncu razprave je predsednik odbora predlagal naslednji:
PREDLOG SKLEPA:
Člani odbora so se seznanili
notranjega

revidiranja

s sklepom

št. 431-S/2019-2,

z dne 21. 3. 2019, o zagotavljanju

v Občini Logatec z zunanjim izvajalcem.

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

Predsednik odbora se je vsem prisotnim zahvalil za sodelovanje in ob 19.10 uri zaključil sejo.
Naslednja seja bo v torek, 16. maja 2019 ob 17. uri.

Zapisala:
mag. Nevenka MALAVAŠiČ,

PREDSEDNIK
NADZORNEGA ODBORA

sek~~

Jurij ŠVAJNCER
/

r

