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OBČINA LUKOVICA

Nadzorni odbor

ZAPISNIK
3. redne seje Nadzornega odbora. ki je potekala v ponedeljek. 18. maja 2015. s

pričetkom ob 17.30 uri. v sejni sobi Občine Lukovica

PRISOTNI ČLANI: g. Gorazd Krnc - predsednik, ga. Marija Juteršek- članica, ga.
Sabina Urbanija - članica

ODSOTNI: g. Viktor Jemec - član, g. Rajko Keršič - član

OSTALI PRISOTNI: ga. Lea Berk, občinska uprava, ga. Jasna Sovinšek, občinska
uprava

Sejo Nadzornega odbora je vodil predsednik odbora g. Gorazd KRNC, ki je po uvodnem
pozdravu predlagal naslednji

DNEVNI RED:

1. Seznanitev članov NO z novim članom NO;
2. Potrditev zapisnika 2. seje NO;
3. Določitev izvajalcev posameznih nalog iz načrtovanega programa dela za 1. 2015;
4. Obravnava zaključnega računa Občine Lukovica za 1. 2014:
5. Razno.

TOČKA 1
Seznanitev članov NO z novim članom NO

Predsednik g. Gorazd Krnc je člane Nadzornega odbora seznanil z odstopno izjavo ga.
Monike Cerar z dne 04.02.2015. Pojasnil je, da je Občinski svet Občine Lukovica predlagal
novega člana, in sicer g. Rajka Keršiča.

Dodatne razprave pod to točko ni bilo.

SKLEP 1/3:
Nadzorni odbor Občine Lukovica je seznanjen z odstopno izjavo ga. Monike Cerar z
dne 04.02.2015 ter z imenovanjem novega člana g. Rajka Keršiča.
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TOČKA 2
Potrditev zapisnika 2. seje NO

Člani odbora so zapisnik 2. seje Nadzornega odbora z dne 19.02.2015 prejeli po elektronski
pošti.

Ga. Marija Juteršek - članica Nadzornega odbora je predlagala, da se v prihodnje zapisnik
napiše v krajši obliki. Pripomba se je nanašala predvsem na 2. točko dnevnega reda
zapisnika 2. seje z dne 19.02.2015.

V nadaljevanju je bil SOGLASNO sprejet

SKLEP 2/3:
Sprejme se zapisnik 2. seje Nadzornega odbora, z dne 19.02.2015 v predloženem
besedilu.

TOČKA 3
Določitev izvajalcev posameznih nalog iz načrtovanega programa dela za 1. 2015

Na svoji 2. redni seji so člani Nadzornega odbora sprejeli Program dela za leto 2015. Člani
so se medsebojno dogovorili kdo bo zadolžen za posamezni nadzor, in sicer:

• nadzor št. 1: Zaključni račun: vsi člani NO;
• nadzor št. 2: Pogodbe Občine: predsednik g. Gorazd Krnc;
• nadzor št. 3: Nadzor nad prilivi in odlivi občine: predsednik g. Gorazd Krnc;
• nadzor št. 4: Prihodki/odhodki KS Trojane: g. Viktor Jemec in g. Rajko Keršič;
• nadzor št. 5: Prihodki/odhodki KS Rafolče: ga. Marija Juteršek in ga. Sabina Urbanija;
• nadzor št. 6: Prihodki/odhodki društva: Katero društvo bo pregledano se bodo člani

NO odločili naknadno.

Potekala je razprava v kateri so sodelovali vsi člani. V nadaljevanju je bil sprejet naslednji

SKLEP 3/3:
Občinska uprava Občine Lukovica naj predsedniku Nadzornega odbora g. Gorazd
Krncu posreduje mesečno (od meseca aprila 2015 naprej) realizacijo proračunskih
sredstev.

TOČKA 4
Obravnava zaključnega računa Občine Lukovica za 1. 2014

Člani Nadzornega odbora so gradivo za to točko dnevnega reda prejeli po elektronski pošti.
Nadzorni odbor je na sejo povabil go. Leo Berk, občinska uprava, ki je uvodoma predstavila
proračun občine ter poudarila bistvene prihodke in odhodke v proračun ter v nadaljevanju
odgovorila na zastavljena vprašanja članov in predsednika Nadzornega odbora. Razvila se je
daljša razprava v kateri so sodelovali vsi člani.

SKLEP 4/3:
Nadzorni odbor na svoji 3. redni seji, na podlagi sprejetega Programa dela Nadzornega
odbora Občine Lukovica za leto 2015, sprejema sklep o pričetku nadzora Zaključnega
računa Občine Lukovica.
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TOČKA 5
Razno

Predsednik g. Gorazd Krnc je predlagal, da se vabila na seje Občinskega sveta posredujejo
tudi ostalim članom in ne le predsedniku. Predlog bo posredovan pristojni osebi občinske
uprave, ga. Nini Kodrin.

Dodatne razprave pod to točko dnevnega reda ni bilo.

Seja je bila zaključena ob 19.30 uri.

V vednost:
~ g. Matej Kotnik, župan
~ g. Stojan Majdič, dir. občo upr.

Zapisala:
Jasna Sovinšek
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