
Stari trg 1, p.p. 26, 1225 Lukovica
tel.: 01 72-96-300
fax: 01 72-96-313

datum:
številka:

29.11.2016
011-0026-36/15

OBČINA LUKOVICA

Nadzorni odbor

ZAPISNIK
10. redne seje Nadzornega odbora, ki je potekala v ponedeljek, 28. novembra 2016,

s pričetkom ob 17.30 uri, v županovi sejni sobi Občine Lukovica,
Stari trg 1, 1225 Lukovica

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

ODSOTNI: g. Viktor Jemec - član

OSTALI PRISOTNI: Jasna Sovinšek - občinska uprava

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

1. Potrditev zapisnika 9. seje NO z dne 24.10.2016;
2. Končna obravnava poročila o opravlienem nadzoru zaključnega računa Občine

Lukovica za 1. 2015;
3. Končna obravnava poročila o opravljenem nadzoru KS Prevoje za 1. 2015;
4. Obravnava poročila o tekočem poslovanju Občine Lukovica v letu 2016;
5. Razno.

Predsednik g. Gorazd Krnc je povedal, da je pri točki 3. (Končna obravnava poročila o
opravljenem nadzoru KS Prevoje za 1. 2015) prišlo do napake, in sicer gre za obravnavo
predhodnega in ne končnega poročila.

Dnevni red, vključno s popravkom pri 3. točki, je bil SOGLASNO sprejet.
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TOČKA 1
Potrditev zapisnika 9. seje NO z dne 24.10.2016

Člani NO so zapisnik 9. redne seje Nadzornega odbora z dne 24.10.2016 prejeli po
elektronski pošti.
Zapisnik 9. seje Nadzornega odbora Občine Lukovica je bil sprejet SOGLASNO brez
pripomb.

SKLEP 1/10:
Sprejme se zapisnik 9. seje Nadzornega odbora z dne 24.10.2016 v predloženem
besedilu.

TOČKA 2
Končna obravnava poročila o opravljenem nadzoru zaključnega računa Občine

Lukovica za 1. 2015

Člani Nadzornega odbora so gradivo za to točko dnevnega reda prejeli po elektronski pošti.
Predsednik g. Gorazd Krnc je povedal, da je v končno poročilo vključil podane pripombe s
strani občine Lukovica. Potekala je krajša razprava v kateri so sodelovali vsi člani. V
nadaljevanju je bil SOGLASNO sprejet naslednji

SKLEP 2/10:
Nadzorni odbor Občine Lukovica na svoji 10. redni seji sprejme sklep, o sprejemu
končnega poročila o izvedbi nadzora Zaključnega računa Občine Lukovica za leto
2015 in ga posreduje nadzorovani osebi.

TOČKA 3
Predhodna obravnava poročila o opraVljenem nadzoru KS Prevoje za 1. 2015

Pod to točko dnevnega reda se je nadaljevala razprava glede najemne pogodbe med občino
Lukovica in Knjižnico Domžale. Člane nadzornega odbora zanima zakaj je pogodba
sklenjena med občino Lukovica in Knjižnico Domžale in ne med Krajevno skupnostjo Prevoje
(kot lastnico objekta) in Knjižnico Domžale. Nadzorni odbor je mnenja, da se od občinske
uprave pridobi prvotno, osnovno najemno pogodbo iz leta 2004. Za pridobitev te pogodbe je
zadolžena članica, ga. Sabina Urbanija.

SKLEP 3/10:
Nadzorni odbor Občine Lukovica na svoji 10. redni seji sprejme sklep, da se občinsko
upravo občine Lukovica zaprosi za osnovno najemno pogodbo med občino Lukovica
in Knjižnico Domžale.

TOČKA 4
Obravnava poročila o tekočem poslovanju Občine Lukovica v letu 2016

Predsednik g. Gorazd Krnc in člani odbora so se dogovorili, da se od občinske uprave
pridobi odgovore na vprašanja, ki so bila podana na 9. seji z dne 24.10.2016, pod točko 4.
Predsednik g. Krnc bo od občinske uprave pridobil podatke glede realizacije sredstev
namenjenih za Medobčinski inšpektorat, za nakup katerih zemljišč so namenjena sredstva
na proračunski postavki 0138, seznam prejemnikov proračunskih sredstev, ki so v zadnjih
devetih mesecih prejeli najmanj 10.000,00 EUR. Dogovorili so se tudi, da člani morebitna
dodatna vprašanja posredujejo na elektronski naslov predsednika, katera bo posredoval
naprej. Dodatne razprave pod to točko ni bilo.
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TOČKA 5
Razno

Dodatne razprave pod to točko dnevnega reda ni bilo.

Seja je bila zaključena ob 18:20 uri.

Zapisala:
Jasna Sovinšek

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