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ZAPISNIK
1. izredne seje Nadzornega odbora (v nadaljevanju odbor), ki je bila v ponedeljek, 23. 1. 2012,
ob 18. uri.
Seja je potekala v pisarni št. 134 Občine Logatec (Nevenka Malavašič), v Upravnem centru Logatec,
Tržaška cesta 50 A, 1370 Logatec.
Sejo je vodil predsednik odbora mag. Matjaž ŽIGON (v nadaljevanju predsednik odbora).
Na seji so bili navzoči naslednji člani odbora:
Janez OVSEC, Andrej RUPNIK in mag. Matjaž ŽIGON.
Ostali navzoči na seji so bili:
Berto MENARD, župan,
Mojca IGLIČAR, vodja oddelka,
Mag. Maja LUKAN LAPORNIK, vodja oddelka
Nevenka MALAVAŠIČ – vodja oddelka za družbene dejavnosti in splošne zadeve.
Seja se je pričela ob 18.10 uri ob navzočnosti 3 članov odbora.
S sklicem so člani odbora prejeli predlog dnevnega reda 1. izredne seje Nadzornega odbora:
1. Obravnava obvestila pooblaščene računovodje Občine Logatec z dne 20. 01. 2012 –
prispeli računi podjetja Radix d.o.o. v skupni višini 110.400 € in podjetja KO-BIRO
Maribor v vrednosti 47.380 €, vse za projekt CERO NIK.
Seznanitev s celotnim postopkom izvedbe javnega naročila in izbire izvajalcev.
2. Razno

Ad. 1
OBRAVNAVA OBVESTILA POOBLAŠČENE RAČUNOVODJE OBČINE LOGATEC Z DNE 20. 01.
2012 – PRISPELI RAČUNI PODJETJA RADIX D.O.O. V SKUPNI VIŠINI 110.400 € IN PODJETJA
KO-BIRO MARIBOR V VREDNOSTI 47.380 €, VSE ZA PROJEKT CERO NIK. SEZNANITEV S
CELOTNIM POSTOPKOM IZVEDBE JAVNEGA NAROČILA IN IZBIRE IZVAJALCEV
Gradivo za to točko so člani odbora prejeli s sklicem seje.
Najprej je predsednik odbora podal obrazložitev za sklic izredne seje. Nato je besedo predal županu
g. Bertu MENARDU.
Ta je pojasnil začetek projekta CERO NIK in podal razloge za odločitve, ki so sledile v postopku izbire
izvajalcev, priprave pogodbe in plačila storitev.
Nato je sledila razprava, v kateri so sodelovali vsi trije člani NO in ostali prisotni, pri čemer je mag.
Maja LUKAN LAPORNIK prebrala zapiske o pripombah, ki so jih po navodilu direktorja Občinske
uprave, na sklenjene pogodbe s podjetjem RADIX., podali vodje oddelkov.
Župan je povedal, da so se zavedali drobljenja naročila, vendar, projekta v danih okoliščinah ni bilo
mogoče začeti in nadaljevati na drugačen način.
Ga. Mojca Igličar je povedala, da ni bila nikoli prisotna na sestankih s predstavniki CERO NIK. Ko je v
času postopka prejela nekaj dokumentov in pri njih opazila nepravilnosti, je o teh opozorila župana.
Projekt CERO NIK namreč vodi politično vodstvo Občine Logatec, v zadnjem obdobju je vanj vključen
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še sodelavec g. Samo MERVAR, ki je podsekretar v oddelku za investicije, katerega vodi ga. Mateja
ČUK. Nato je dodala, da se ne more strinjati s členi, ki v pogodbah določajo, da Občina Logatec
plačuje visoke račune in jih nato »prefakturira« drugim občinam. Kajti te so že danes slab plačnik
(manjših) računov Občine Logatec. Še enkrat je poudarila, da so te pogodbe za Občino Logatec
škodljive.
g. Andrej RUPNIK je povedal, da je višina sredstev, namenjena temu projektu izjemno visoka, in da bi
ga morala voditi ustrezna skupina ljudi.
V nadaljevanju je župan argumentiral svoje odločitve, ki pa jih je g. Janez OVSEC, s svojimi
izkušnjami in poznavanjem postopka javnega naročanja, zavrnil ter poudaril, da bi morala ustrezna
skupina ljudi »peljati« ta postopek in izbrati najboljšega ponudnika, saj je podjetij kot je RADIX d.o.o.,
veliko. Vrednost projekta, v višini 40 mio EUR pa izjemno visoka.
Ga. Mojca IGLIČAR je povedala, da pogodbe, ki so bile posredovane računovodstvu, niso podpisali
sodelavci (g. Samo MERVAR, ga. Mateja ČUK), ki sodelujejo v tem projektu.
V razpravi so se prisotni strinjali, da, če ni podpisa sodelavcev, naj ti navedejo razloge, zakaj so se
odločili, da ne podpišejo odredb za nakazilo.
Po končani razpravi se je g. Žigon zahvalil za vsa pojasnila.
Ob 19. uri so župan in sodelavki mag. Maja LUKAN LAPRNIK in ga. Mojca IGLIČAR zapustili sejo.
PREDLOG SKLEPA :
Nadzorni odbor Občine Logatec se strinja, da se projekt CERO NIK uvrsti v letni nadzor in bo o
tem razpravljal na prvi redni seji.
Navzoči so bili 3 člani odbora, glasovali so 3 člani odbora.
Za so glasovali 3 člani. Proti ni glasoval nihče.
Sklep je bil sprejet.

Ad. 2
RAZNO
Ni bilo razprave.
S tem je bila obravnava točk dnevnega reda 1. izredne seje Nadzornega odbora Občine Logatec
izčrpana.
Predsednik odbora se je vsem prisotnim zahvalil za sodelovanje in ob 19.15 uri zaključil sejo.

ZAPISALA:
Nevenka MALAVAŠIČ, l.r.
Vodja oddelka za družbene
dejavnosti in splošne zadeve

PREDSEDNIK
NADZORNEGA ODBORA
mag. Matjaž ŽIGON, l.r.

Prilogi:
1. Dokumentacija RADIX d.o.o. (kopije računov in pogodb)
2. Zapis mag. Maje Lukan Lapornik
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