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

OBČiNA

LUKOVICA

Nadzorni odbor

datum:
številka:

16.11.2016
011-0026-33/16

ZAPISNIK
9. redne seje Nadzornega odbora. ki je potekala V ponedeljek. 24. oktobra 2016.
s pričetkom ob 17.30 uri. v županovi sejni sobi Občine Lukovica.
Stari trg 1. 1225 Lukovica

PRISOTNI ČLANI:

g. Gorazd Krnc - predsednik,
Sabina Urbanija - članica,

ga. Marija Juteršek-

ODSOTNI:

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

OSTALI PRISOTNI:

Jasna Sovinšek - občinska uprava

članica, ga.

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

1. Potrditev zapisnika 8. seje NO z dne 05.07.2016;
2. Prva obravnava končnega poročila o opravljenem nadzoru (Pregled zaključnega
računa Občine Lukovica za 1. 2015);
3. Prva obravnava končnega poročila o opravljenem nadzoru za KS Blagovica;
4. Prva obravnava končnega poročila o opravljenem nadzoru za KS Prevoje;
5. Obravnava Poročilo o izvrševanju proračuna Občine Lukovica za obdobje januar junij 2016
6. Razno.
Predsednik g. Gorazd Krnc je predlagal umik 3. točke dnevnega reda (Prva obravnava
končnega poročila o opravljenem nadzoru za KS Blagovica) glede na to, da sta oba člana, ki
naj bi opravila nadzor zadržana zaradi zdravstvenih težav. Točka se umakne do nadaljnjega.
Točke dnevnega reda se ustrezno preštevilčijo.

Dnevni red, vključno s podanim predlogom, je bil SOGLASNO sprejet.
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TOČKA 1
Potrditev zapisnika 8. seje NO z dne 05.07.2016
Člani NO so zapisnik 8. redne seje Nadzornega odbora z dne 05. 07. 2016 prejeli po
elektronski pošti.
Zapisnik 8. seje Nadzornega odbora Občine Lukovica je bil sprejet SOGLASNO brez
pripomb.
SKLEP 1/9:
Sprejme se zapisnik
besedilu.

8. seje Nadzornega

odbora

z dne 05.07.2016 v predloženem

TOČKA 2
Prva obravnava končnega poročila o opravljenem nadzoru (Pregled 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 na kratko povzel vsebino končnega poročila o opravljenem
nadzoru Zaključnega računa Občine Lukovica za leto 2015. Ga. Marija Juteršek je podala
pripombo glede napačne navedbe leta nadzora. Letnica se ustrezno popravi. Dodatnih
pripomb na končno poročilo s strani članic ni bilo, zato je bil
SOGLASNO sprejet naslednji
SKLEP 2/9:
Nadzorni odbor Občine Lukovica na svoji 9. 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
Prva obravnava končnega poročila o opravljenem

nadzoru za KS Prevoje

Gradivo za obravnavo te točke so člani prejeli po elektronski pošti. Ga. Marija Juteršek in ga.
Sabina Urbanija sta podali poročilo o opravljenem nadzoru. Povedali sta, da je bil nadzor
opravljen skupaj s predsednico KS Prevoje go. Matejo Orehek, v prostorih KS Prevoje,
Veidrov trg 7. Na kratko sta povedali, kateri so glavni prihodki in odhodki KS Prevoje, s
katerimi težavami in vprašanji se srečujejo pri svojem delu ter katera priporočila so jim bila
dana. Podrobnejši opis samega nadzora je razviden iz poročila o opravljenem nadzoru.
Razvila se je razprava v kateri so sodelovali vsi člani. V nadaljevanju je bil SOGLASNO
sprejet
SKLEP 3/9:
Nadzorni odbor Občine Lukovica na svoji 9. redni seji sprejme sklep, da se občinsko
upravo Občine Lukovica pisno zaprosi za pojasnila v zvezi z vsebino dogovora med
Občino Lukovica in knjižnico Domžale ter KS Prevoje in knjižnico Domžale glede
koriščenja prostorov, ki so v lasti KS Prevoje. Zaprosilo bo pripravila ga. Sabina
Urbanija - članica NO.

Obravnava Poročilo o izvrševanju

TOČKA 4
proračuna Občine Lukovica za obdobje januar junij 2016

Gradivo za obravnavo so člani prejeli po elektronski pošti. Predsednik g. Gregor Krnc je
uvodoma podal pripombo, da je obravnavano obdobje do meseca julija in ne junija. Člani so
skupaj pregledali seznam nakazil proračunskih sredstev v letu 2015, vir: Erar. Ugotovili so,
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da je realizacija v tem obdobju pod načrtovano (manj kot 50 %). Potekala je razprava, v
kateri so sodelovali vsi člani. Nadzorni odbor bo občinsko upravo Občine Lukovica zaprosil
za dodatna pojasnila 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 euro V nadaljevanju je bil SOGLASNO sprejet
SKLEP 4/9:
Nadzorni odbor Občine Lukovica od občinske uprave Občine Lukovica pridobi
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 euro
TOČKA 5
Razno
Dodatne razprave pod to točko dnevnega reda ni bilo.

Seja je bila zaključena ob 18:35 uri.

dsednik Nadzornega odbora:
Gorazd KRNe, I.r.

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