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ZAPISNIK
5. redne seje Nadzornega odbora Občine Luče,
ki je bila v sredo, 18. januarja 2017, ob 18. uri, v sejni sobi Občine Luče.

PRISOTNI ČLANI ODBORA: Jože Vavdi, Klemen Pečovnik, Niko Bezovnik, Simona Germelj Šumah
OPRAVIČENO ODSOTNI: Maja Peklaj
OSTALI PRISOTNI: župan Ciril Rosc, zapisnikar Aneta Šiljar
Sejo je vodil Jože Vavdi, predsednik Nadzornega odbora Občine Luče, ki je uvodoma pozdravil vse
prisotne, ugotovil da so prisotni 4. člani nadzornega odbora in da je odbor sklepčen.
Župan je člane nadzornega odbora seznanil z odstopno izjavo Maje Peklaj, ki je zaradi zdravstvenih
težav odstopila s položaja članice Nadzornega odbora Občine Luče. Predsednik nadzornega odbora je
predlagal, da se čim hitreje izpeljejo postopki za imenovanje novega člana nadzornega odbora.
Predsednik nadzornega odbora je seznanil prisotne s predlaganim dnevnim redom seje:
1. Pregled in potrditev zapisnika 4. redne seje Nadzornega odbora Občine Luče
2. Nadzor nad porabo proračunskih sredstev v zvezi z družbo TGM Petek d.o. o.
3. Razno
Pripomb na predlagani dnevni red člani nadzornega odbora niso imeli in so soglasno (s 4 glasovi ZA)
sprejeli dnevni red 5. redne seje Nadzornega odbora Občine Luče.
K 1. točki dnevnega reda
Zapisnik zadnje seje so člani nadzornega odbora prejeli skupaj z vabilom na sejo. Pripomb na zapisnik
ni bilo in člani so soglasno (s 4 glasovi ZA) sprejeli naslednji
SKLEP: Nadzorni odbor potrjuje zapisnik 4. redne seje Nadzornega odbora Občine Luče, z dne 22.
aprila 2016.
K 2. točki dnevnega reda
Predsednik nadzornega odbora je prisotne seznanil s pobudo za nadzor, ki jo je je Nadzornemu
odboru Občine Luče odstopil Urad RS za nadzor proračuna glede porabe proračunskih sredstev
Občine Luče v zvezi z družbo TGM Petek d. o. o.
Pobudo za inšpekcijski nadzor je na podlagi anonimne prijave podala Policijska postaja Mozirje, zaradi
suma, da se občinska sredstva nekontrolirano porabljajo za fiktivne račune, ki jih Občini Luče izdaja
družba TGM Petek d. o. o. za delo, ki nikoli ni bilo opravljeno in verjetnosti, da se zato proračunska

sredstva v Občini Luče uporabljajo nepravilno. Iz tega razloga je predsednik nadzornega odbora
sklical današnjo sejo, na kateri bo nadzorni odbor preveril skladnost poslovanja Občine Luče z družbo
TGM Petek d. o. o. ter preveril plačane račune za opravljene storitve v letu 2016.
Predsednik nadzornega odbora je povedal, da je bil opozorjen tudi na neustrezno pridobivanje ter
prodajno ceno gramoza, ki se uporablja za vzdrževanje cest. Po navedbah naj bi TGM Petek del
gramoza dobavljal iz kamnoloma in ga mešal z rečnim prodom, ki ga pridobiva iz struge Savinje.
Občini Luče bi ga naj nato zaračunaval po neprimerni ceni 12 € na kubični meter. Po nekaterih
informacijah naj bi podjetje imelo celo dovoljenje za odvzem rečnega proda, vendar preverjanje
slednjega ni v domeni nadzornega odbora. Naloga nadzornega odbora pri izvedbi današnjega nadzora
je predvsem pregledati račune, ki jih je TGM Petek d. o. o. v letu 2016 izdal Občini Luče, kakšne
količine so bile zaračunane in preveriti ali je bilo delo tudi dejansko opravljeno.
Niko Bezovnik je povedal, da se opravljeno delo in dejanske količine navoženega materiala lahko
preveri v knjigi obračunskih izmer. Če je ta potrjena s strani strokovnega nadzora, potem problema
sploh ni. V primeru, da knjiga ni potrjena oziroma med izvedbo del ni bila vodena dosledno pa
preverjanje količin v tej fazi pravzaprav sploh ni možno.
Predsednik nadzornega odbora je predal besedo županu Cirilu Roscu, da poda dodatna pojasnila
glede poslovanja s podjetjem TGM Petek d. o. o.
Župan je pojasnil, da je bilo podjetje TGM Petek d. o. o. v letu 2016 izbrano kot najugodnejši
ponudnik na javnem razpisu za vzdrževanje gozdnih cest v občini. Občina Luče za redno vzdrževanje
gozdnih cest letno nameni približno 25.000,00 EUR. Sredstva za vzdrževanje gozdnih cest se
zagotavljajo iz sredstev občinskega in državnega proračuna in pristojbin, ki jih plačujejo lastniki
gozdov. Občina v skladu z zakonodajo izpelje postopek javnega naročila in povabi ponudnike, da
predložijo svoje ponudbe. Poslane ponudbe morajo biti ustrezno označene in zapečatene. Izmed
prejetih ponudb Občina izbere izvajalca, ki za dela iz popisa ponudi najnižjo ceno. V primeru, da
najugodnejša ponudba preveč odstopa od naslednje najnižje ponudbe (t. i. dumpinška cena), je
potrebno primerljivost cene na tržišču in kakovost predmeta naročila še dodatno preveriti.
Izbrani izvajalec nato podpiše pogodbo o rednem vzdrževanju gozdnih cest v tekočem letu. Strokovni
nadzor nad količino in ustreznostjo uporabljenega materiala na občinskih cestah izvaja odgovorni
nadzornik imenovan s strani Občine Luče, na gozdnih cestah pa, skladno s tripartitno pogodbo,
strokovni nadzor vrši območna enota Zavoda za gozdove Slovenije, ki tudi pripravi plan vzdrževanja
za tekoče leto.
Menil je, da so za ugotavljanje morebitnih nepravilnosti glede izvora in ustreznosti uporabljenega
gramoza pristojne odgovorne inšpekcijske službe. Stvar Občine je, da odda povpraševanje in izpelje
postopek javnega naročila, ponudniki pa morajo v svoje ponudbe vključiti material kakršen je
zahtevan v opisu del.
Dodal je, da je po njegovih informacijah Občina Solčava v letu 2016 s strani Agencije RS za okolje
dobila soglasje za odvzem rečnih naplavin v Logarski dolini. Kopanje proda je potekalo v dogovoru s
koncesionarjem za urejanje vodotokov na območju reke Savinje, družbo Nivo d. d. Omenjeni material
je odkupovalo tudi podjetje TGM Petek d. o. o., ki gramoz skladišči na deponiji v Kačjeku in ga je
najverjetneje uporabljalo tudi pri vzdrževanju gozdnih cest. Ali je omenjeno pridobivanje, prodaja in
uporaba materiala zakonita ali ne je stvar odločanja pristojnih služb.
Poudaril je, da podjetje TGM Petek d. o. o. fiktivnih računov na Občino Luče zagotovo ne izdaja. Ko so
dogovorjena dela opravljena in je situacija potrjena s strani Zavoda za gozdove, se izvedba tudi plača.
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Predsednik nadzornega odbora je pripomnil, da gre pri omenjeni zadevi očitno za več različnih
obtožb, vendar brez nekih konkretnih dokazov. Pri izvedbi nadzora so naloge nadzornega odbora
predvsem ugotavljanje smotrnosti in gospodarnosti porabe občinskih proračunskih sredstev ter
skladnosti s pravnimi predpisi. Ugotavljanje morebitnih drugih nepravilnosti ni v pristojnosti
nadzornega odbora.
Župan je podal informacijo, da je v preteklosti že bila podana prijava na Inšpektorat za okolje in
prostor glede uporabe rečnih naplavin. Občina Luče je namreč, po zadnjih poplavah v letu 2012, z
Agencijo RS za varstvo okolja sklenila interventni dogovor o odvzemu odvečnega materiala iz struge
Savinje in Lučnice. Prod se je odložil na dve deponiji in se v naslednjih 2-3 letih porabil izključno pri
vzdrževanju občinskih cest.
V istem času je bila podana prijava na okoljski inšpektorat, v smislu, da Občina Luče nezakonito
prodaja pridobljeni rečni prod, tako da obravnavana problematika pravzaprav ni čisto nova. Občina
Luče je v smislu dobrega gospodarja takratno možnost seveda izkoristila, saj je prinašala dvojno
korist. Material za vzdrževanje cest je bil tako precej ugodnejši od kupovanja na trgu, hkrati pa sta se
obe strugi očistili odvečnega proda, ki bi lahko predstavljal težavo že ob prvih večjih padavinah.
Niko Bezovnik je pripomnil, da je naloga nadzornega odbora predvsem preveriti ceno gramoza, ki jo
je podjetje TGM Petek d. o. o. navedlo v ponudbi in če ta odgovarja znesku na računih. V popisu del
je najverjetneje tudi navedeno kakšen gramoz je primeren za izvedbo. Preverjanje izvora in kvalitete
gramoza je v domeni pristojnega inšpektorata oziroma strokovnega nadzornika s strani Zavoda za
gozdove, pri preverjanju tampona ceste pred prevzemom izvedenih del, zagotovo pa ni stvar
nadzornega odbora. Zanimalo ga je, če se s strani Zavoda za gozdove vodi dokumentacija v povezavi s
strokovnim nadzorom del na terenu in če preverjajo in potrjujejo tudi količine porabljenega
materiala.
Župan je pojasnil, da se v skladu s tripartitno pogodbo med Ministrstvom za kmetijstvo, gozdarstvo in
prehrano, Zavodom za gozdove Slovenije in Občino Luče, po končani izvedbi napiše kolavdacijski
zapisnik o opravljenih delih, s katerim strokovni nadzor potrdi izvedena dela v zahtevani kvaliteti in
obračunanem obsegu. Omenjeni zapisnik je priložen dokumentaciji za izvedbo nadzora.
Niko Bezovnik se je strinjal, da je količino porabljenega gramoza na gozdnih cestah v tej fazi težko
ugotavljati. Dejanske količine navoženega materiala bi bilo potrebno preveriti v izvajalčevi knjigi
obračunskih izmer, ki je tudi osnova za obračun izvedenih del. Brez potrjenih količin nadzorni odbor
morebitnega fiktivnega računa niti ne more odkriti, saj je formalno prikazano vse v redu. Zadevo
mora predstaviti nekdo s strani Zavoda za gozdove, ki je situacije potrjeval in delo na gozdnih cestah
dejansko spremljal.
Simona Germelj Šumah je povedala, da mora Zavod za gozdove gotovo voditi določeno
dokumentacijo glede nadzora izvedenih del. Pri izvedbi je lahko vprašljiva predvsem zaračunana in
dejanska količina navoženega materiala. Iz lastnih izkušenj je povedala, da med samim navozom
gramoza na cesto revirni gozdar sicer ni prisoten in da najverjetneje stanje na terenu preverjajo
naknadno. Predlagala je, da se na prihodnjo sejo povabi Aljo Žunter, vodjo Krajevne enote Luče, da
nadzornemu odbori predloži dokumentacijo in pojasni na kakšen način vršijo nadzor na gozdnih
cestah.
Niko Bezovnik je dodal, da bi bilo smiselno nad izvajanjem nalog strokovnega nadzora Zavoda za
gozdove imeti tudi dodatni nadzor s strani občinskega nadzornika, glede na to, da sredstva za
izvedena dela v večjem deležu zagotavlja Občina Luče. Vprašanje je, kakšen interes je pravzaprav s
strani strokovnega nadzora preverjati porabljene količine, glede na to da je plačnik računa Občina.
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Predsednik nadzornega odbora se je strinjal, da je količino materiala, ki je bila dejansko porabljena na
cestah za nazaj praktično nemogoče ugotavljati. Navoz materiala bi se moral s strani pooblaščenega
nadzornika preverjati sprotno. Nadzorni odbor lahko pri izvajanju nadzora preveri izpeljavo postopka
javnega naročila, podano ponudbo podjetja TGM Petek d. o. o. in skladnost navedenih cen. Dodal je,
da lahko na prihodnjo sejo povabimo predstavnika Zavoda za gozdove, da poda odgovore na vsa
odprta vprašanja glede količin in izvedenih del. Nadzorni odbor ima namreč pri izvajanju nadzora
pooblastila, da pridobi podatke, gradiva in informacije, ki so potrebni za opravljanje posameznega
nadzora.
Nadzorni odbor pri pregledu dokumentacije ni ugotovil nepravilnosti. Tekom razprave so se člani
nadzornega odbora dogovorili, da je za dokončno izvedbo nadzora nad porabo proračunskih sredstev
v navezi z družbo TGM Petek d. o. o. potrebno pridobiti tudi dokumentacijo in dodatne informacije s
strani območne enote Zavoda za gozdove Slovenije o načinu nadzorovanja izvedenih del in količin
porabljenega materiala.
Nadzorni odbor je sklenil, da se na prihodnjo sejo nadzornega odbora povabita oba podpisnika
kolavdacijskega zapisnika o opravljenih delih na gozdnih cestah, da predložita dokumentacijo in
podata informacije povezane z nadziranjem izvedenih del v letu 2016. Po opravljenem nadzoru bo
nadzorni odbor pripravil Poročilo o nadzoru z ugotovitvami, s katerim bo seznanjen občinski svet.
Poročilo bo posredovano tudi na Urad RS za nadzor proračuna, ki je nadzornemu odboru predal
pobudo za nadzor.
Nadzorni odbor predlaga Občini Luče, da v prihodnje, z vidika smotrnosti porabe proračunskih
sredstev, vrši dodatni nadzor nad izvajanjem del na gozdnih cestah s strani pooblaščenega
občinskega nadzornika.
Člani nadzornega odbora so soglasno (s 4 glasovi ZA) sprejeli naslednji
SKLEP: Nadzorni odbor pozove Toneta Breznika in Tomaža Gerla, da na prihodnji seji nadzornega
odbora predložita dokumentacijo in podata potrebne obrazložitve glede postopka nadzora nad
izvedbo del ter količino in kakovostjo uporabljenega materiala pri vzdrževanju gozdnih cest v
občini Luče v letu 2016.
K 3. točki dnevnega reda
Predsednik nadzornega odbora je predlagal, da bi na predvideni marčevski seji nadzornega odbora
poleg obravnave Zaključnega računa Občine Luče za leto 2016 izvedli tudi nadzor nad geodetsko
odmero občinskih cest, kot je bilo dogovorjeno na 4. seji nadzornega odbora.
V nadaljevanju so prisotni razpravljali o aktualnem dogajanju v povezavi z gradnjo nove športne
dvorane.
Seja je bila zaključena ob 20. uri.

Zapisala:
Aneta Šiljar

Predsednik nadzornega odbora
Jože Vavdi
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ZAPISNIK
6. redne seje Nadzornega odbora Občine Luče,
ki je bila v petek, 17. februarja 2017, ob 18. uri v sejni sobi Občine Luče.
PRISOTNI ČLANI ODBORA: Jože Vavdi, Klemen Pečovnik, Niko Bezovnik, Simona Germelj Šumah
OPRAVIČENO ODSOTNI: /
OSTALI PRISOTNI: ZGS – vodja OE Nazarje Anton Breznik, ZGS – OE Nazarje Tomaž Gerl, direktor
občinske uprave Klavdij Strmčnik, zapisnikar Aneta Šiljar
Sejo je vodil Jože Vavdi, predsednik Nadzornega odbora Občine Luče, ki je uvodoma pozdravil vse
prisotne, ugotovil da so prisotni 4 člani nadzornega odbora in da je odbor sklepčen.
Predlagani dnevni red seje:
1. Pregled in potrditev zapisnika 5. redne seje Nadzornega odbora Občine Luče
2. Nadaljevanje nadzora nad porabo proračunskih sredstev v zvezi z družbo TGM Petek d.o. o.
3. Razno
K 1. točki dnevnega reda
Predsednik NO je prisotnim predlagal, da bi pričeli z drugo točko dnevnega reda. Povabilu na sejo sta
se odzvala oba podpisnika kolavdacijskega zapisnika s strani območne enote Zavoda za gozdove. Sken
predložene dokumentacije so člani NO prejeli skupaj z vabilom na sejo.
K 2. točki dnevnega reda
Predsednik NO je predstavnika območne enote Zavoda za gozdove Slovenije seznanil s pobudo za
nadzor nad porabo proračunskih sredstev v zvezi z družbo TGM Petek d. o. o., ki jo je nadzorni odbor
prejel s strani Urada RS za nadzor proračuna. Iz tega razloga je nadzorni odbor pozval Občino Luče, da
predloži dokumentacijo vezano na poslovanje s podjetjem TGM Petek d. o. o. v letu 2016.
Pripravljeno gradivo so člani odbora pregledali na svoji 5. redni seji. Zapisnik je bil prisotnim poslan
skupaj z vabilom za današnjo sejo. Predsednik NO je prosil g. Breznika in g. Gerla, da pojasnita na
kakšen način ZGS vrši nadzor nad opravljenim delom in količino vgrajenega materiala na določenih
odsekih v sklopu vzdrževanja gozdnih cest.
Anton Breznik je povedal, da območna enota ZGS nadzor vrši na osnovi zakonskih določil ter na
podlagi tripartitne pogodbe o vzdrževanju gozdnih cest podpisane s strani Občine Luče, Zavoda za
gozdove Slovenije ter Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Dodal je, da večina občin
pred pričetkom vzdrževanja gozdnih cest običajno sklene še dodatno pogodbo za konkretno izvedbo
v posamezni občini, ki jo podpišejo občina kot investitor, območna enota ZGS in izbrani izvajalec del.
V Občini Luče sicer ni takšen primer, saj občina z izvajalcem podpiše zgolj dvopartitno pogodbo, tako

jih določila te pogodbe pravzaprav konkretno ne zavezujejo. Več podrobnosti o sami organizaciji in
izvedbi vzdrževanja gozdnih cest bo predstavil Tomaž Gerl, ki na Območni enoti Nazarje vodi Odsek
za tehniko dela, kamor spada tudi gradnja in vzdrževanje gozdnih prometnic.
Tomaž Gerl je pojasnil, da strokovni nadzor pri izvajanju vzdrževanja gozdnih cest na terenu
opravljajo revirni gozdarji in vodja krajevne enote. Gozdarji spremljajo izvajanje del ter ob zaključku
opravijo strokovni pregled na kraju samem in sestavijo terenski zapisnik, v katerem ugotovijo in
potrdijo ustreznost opravljenih del. Če so dela opravljena korektno, revirni gozdar podpiše situacijo
izvedenih del, ki mora vsebovati količinske in vrednostne podatke opravljenega dela. Potrjena
situacija je podlaga za plačilo izvajalcu, ki ga opravi občina. Izvajalec tako občini ne more zaračunati
nečesa, kar revirni gozdarji oz. vodja krajevne enote niso predhodno potrdili na terenu.
Dodal je, da zavod navedene aktivnosti izvaja skladno z določili tripartitne pogodbe med
ministrstvom, zavodom in občino o vzdrževanju gozdnih prometnic. Po tej pogodbi je Zavod za
gozdove zavezan izdelati program vzdrževanja gozdnih cest v tekočem letu in po potrebi izdelati
sanacijske programe za ceste, poškodovane v ujmah ter po potrebi izdelati predlog rebalansa. Prav
tako je zavezan spremljati in nadzirati dela izvajalcev pri vzdrževanju gozdnih cest in prevzeti
opravljena dela. Slednje je potrjeno s terenskimi prevzemnimi zapisniki za posamezne odseke in
skupnim kolavdacijskim zapisnikom. Zakonodaja nadalje določa, da zavod načrtuje, spremlja in
nadzira vzdrževanje gozdnih cest tako, da v sodelovanju z občino, na območju katere ležijo gozdne
ceste, izdela letni program vzdrževanja ter usmerja, spremlja in prevzema opravljena dela.
Zagotovil je, da je bilo vzdrževanje gozdnih cest na območju Občine Luče v letu 2016 opravljeno
kakovostno in skladno s sprejetim letnim planom.
Predsednika NO je zanimalo, če so revirni gozdarji prisotni na terenu med navozom gramoza in če
preverjajo tudi kvaliteto vgrajenega materiala.
Tomaž Gerl je odgovoril, da revirni gozdarji svoje delo opravljajo, skladno z nalogami, ki so jim
naložena. V kolikor jim čas to dopušča, so na terenu prisotni tudi med samim izvajanjem del. Poudaril
je, da za izvajanje gradbenega nadzora, vključno z ugotavljanjem primerne kvalitete gramoza, revirni
gozdarji nimajo referenc niti zakonskih pristojnosti. Slednje je v domeni strokovnjakov iz gradbene
stroke, naloga gozdarjev je predvsem ugotoviti, če je bilo vzdrževanje cest opravljeno skladno s
sprejetim planom. Slednje lahko preverijo tudi naknadno oz. po zaključku del, saj je stanje po
opravljenem vzdrževanju ceste vidno praktično vse do zime.
Anton Breznik je dodal, da so revirni gozdarji na terenu občasno prisotni tudi tekom vzdrževanja cest,
niso pa dolžni sprotno preverjati stanja oziroma preverjati vsak kamion materiala. Revirni gozdar
natanko ve, v kakšnem stanju je bila cesta pred izvedbo vzdrževanja, saj predhodno tudi pripravi plan
oziroma popis del ter okvirni izračun kubature potrebnega materiala na določenih odsekih. Nadalje je
menil, da je lahko ocena kvalitete materiala precej relativna. Ustreznost materiala je namreč odvisna
od obstoječe podlage, npr. na trdi matični podlagi je za vzdrževanje primeren drugačen material kot
na neutrjenem mehkem terenu.
Tomaž Gerl je povedal, da se mu zdi najpomembneje dobro sodelovanje med občino in Zavodom za
gozdove ter končni rezultat dela, saj gre to v korist stanja gozdnih cest in gozdov, kot tudi
zadovoljstva lastnikov in tukajšnjih prebivalcev. Opozoril je le, da dvopartitna pogodba med Občino
Luče in izvajalcem, kjer ni podpisan predstavnik Zavoda za gozdove, v pravnem smislu zavoda v
ničemer ne obvezuje. Takšna pogodba je sicer zakonsko dopustna, toda ker zavod ni sopodpisnik in
nima pregleda nad vsebino pogodbe, ga navedena določila dejansko ne morejo zavezovati k izvajanju
predpisanih nalog.
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Anton Breznik je pojasnil, da je Zavod za gozdove opravil vse naloge, ki jih je po zakonodaji dolžan
narediti. V sodelovanju z Občino Luče so izdelali letni plan vzdrževanja gozdnih cest, prevzeli
opravljena dela po količini in kvaliteti izvedbe ter sestavili prevzemne zapisnike in skupni kolavdacijski
zapisnik o opravljenih delih na gozdnih cestah.
Predsednik NO je nadalje vprašal, če je bila dejansko vgrajena količina materiala, ki je bila navedena
na računih?
Tomaž Gerl je odgovoril, da so navedene količine materiala realne. Podal je primer, ko je pred tremi
leti v Solčavi eden od gozdarjev izrazil dvom o vgrajeni količini materiala, ki bi naj bil porabljen pri
vzdrževanju ceste v njegovem revirju. G. Gerl je iz tega razloga problematični odsek še posebej
podrobno pregledal in premeril površine. Ugotovil je, da je bila pravzaprav zaračunana količina že
komprimiranega materiala, torej ga je bilo pred utrjevanjem cestišča nasutega še več, kot pa je bilo
predvideno.
Poudaril je, da Zavod nima razloga, da bi dvomil v opravljeno delo podjetja TGM Petek. Isto podjetje
izvaja vzdrževanje gozdnih cest že tretje leto tudi v Občini Šoštanj, v lanskem letu pa je dela izvajal
tudi v Občinah Ljubno in Luče. Ne samo Zavod za gozdove, tudi občinski nadzor je ugotovil, da
opravlja dela kvalitetno in skladno z dogovorom.
Predsednik NO je pojasnil, da je bil v anonimni prijavi naveden tudi sum glede izdaje fiktivnih
računov. Nadzorni odbor pri pregledu dokumentacije ni zasledil nepravilnosti, zato bi obstajala
možnost le pri nepravilnem zaračunavanju količin vgrajenega materiala.
Klavdij Strmčnik je pripomnil, da je kontrola pri vzdrževanju gozdnih cest verjetno celo boljša kot pa
na občinskih cestah, saj vsak gozdar dobro pozna potrebe v svojem revirju. Plan vzdrževanja je
pripravljen upoštevajoč minimalne količine, saj je občina omejena pri višini proračunskih sredstev. V
letu 2016 je bilo tako za vzdrževanje na razpolago nekaj manj kot 25.000,00 €. Gozdarji pripravijo
letni plan glede na razpoložljiva sredstva v proračunu, in glede na popise potrebnih del, ki jih
predhodno predlagajo revirni gozdarji. V primeru, da bi količine nasutega materiala bile manjše od
zahtevanih, bi se stanje seveda odražalo tudi na gozdnih cestah.
Anton Breznik je dodal, da revirni gozdarji niso prepuščeni sami sebi pri nadzorovanju vzdrževanja
cest. Kontrole izvaja poleg g. Gerla namreč tudi gozdarska inšpekcija. V letu 2016 je bila tako
izvedena inšpekcijska kontrola tudi na območju Občine Luče, v revirju Podveža. Inšpektorica ni
odkrila nobene napake pri vzdrževanju gozdnih cest, kopija inšpekcijskega zapisnika o nadzoru je
priložena dokumentaciji, ki jo predložil Zavod za gozdove.
Niko Bezovnik je vprašal, na kakšen način Zavod preverja količino vgrajenega gramoza. Pri
preverjanju dobavnic za material je namreč zasledil, da je pri nekaterih dobaviteljih merilna enota
kubični meter pri drugih pa je količina navedena v tonah, skupno 665 m3 in 617 ton materiala. V
zapisnikih so količine navedene v kubičnih metrih. Zanimalo ga je kdo in na kakšen način je s strani
Zavoda za gozdove ugotovil oziroma pretvarjal skupno količino materiala v kubične metre.
Tomaž Gerl je odgovoril, da dobavnice za material kontrolira vodja KE Luče Alja Žunter, ki je tudi
navedena kot odgovorna oseba s strani Zavoda za gozdove v dvopartitni pogodbi sklenjeni med TGM
Petkom in Občino Luče. Prepričan je, da je pri svojem delu zelo natančna in nima razloga, da dvomi v
njeno delo. Dobavnic za gramoz sicer niso zahtevali ne v Šoštanju in ne na Ljubnem, so si pa
predstavniki obeh občin situacijo na gozdnih cestah ogledali na terenu.
Anton Breznik je pojasnil, da se ne glede na merilno enoto količino materiala ne da čisto natančno
preveriti pa naj bo to kubatura ali tonaža. Vse količine temeljijo na osnovi ocen.
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Niko Bezovnik se je s povedanim strinjal. Kot zanimivost je dodal, da je glede na dostopne podatke o
teži gramoza navedene količine v tonah pretvoril v kubične metre. Preračunano to pomeni 338 m3,
kar skupno znese ravno 1003 m3 vgrajenega gramoza, točno toliko kot je bilo navedeno v
kolavdacijskem zapisniku. Da se številke tako natančno ujemajo je sicer odlično, je pa zanimivo, da
lahko pride pri tako velikih količinah, do tako identične številke.
Klavdij Strmčnik je pripomnil, da je mogoče vodja KE na isti način preračunavala navedene količine
materiala na dobavnicah.
Tomaž Gerl je odgovoril, da če so podatki pravilni, potem problema dejansko ni. Poudaril je, da s
svojim lastnim denarjem dela prav tako odgovorno in ekonomično, kot z javnimi sredstvi, ki so mu po
službeni dolžnosti zaupana in kjer za opravljeno delo garantira s svojim podpisom. Če bi bile gozdne
ceste slabo vzdrževane, bi Zavod za gozdove na to pravočasno opozoril in težavo poskušal urediti
bodisi direktno z izvajalcem del ali v dogovoru z Občino Luče kot naročnikom in preko razpoložljivih
pravnih sredstev.
Anton Breznik je ponovno poudaril, da so količine materiala sicer ocenjene, vendar zavod stoji za
navedenimi podatki. Predlagal je nadzornemu odboru, da se najame dodatni gradbeni nadzor, kjer
bodo lahko pridobili natančne podatke, če Zavodu za gozdove pri opravljanju njihovega dela ne
zaupa.
Predsednik NO je pojasnil, da vršijo omenjeni nadzor, ker so bili pozvani s strani inšpektorice in so ga
dolžni izvršiti, saj gre za porabo javnih proračunskih sredstev. Pri preverjanju dokumentacije na
Občini Luče niso odkrili nepravilnosti, zato so se člani NO dogovorili, da za dodatna pojasnila na sejo
odbora povabijo oba podpisnika kolavdacijskega zapisnika, da podrobneje razložita postopek
nadziranja.
Klavdij Strmčnik je dodal, da so v preteklosti pri podlagah za asfalt na občinskih cestah že izvajali
podrobno kontrolo, saj je bila velikokrat dilema ali je bila količina zaračunanega materiala dejansko
vgrajena. Tudi s štetjem tovornjakov niso prišli do popolnoma natančnih podatkov. Podal je primer, ki
se je zgodil pred leti, pri rekonstrukciji občinske ceste v smeri zaselka Log v Krnici. Izvajalec je bilo
podjetje CMC. Pri pregledu končne situacije se je zdela zaračunana količina gramoza absolutno
previsoka. CMC je takrat ves material kupoval v Peskokopu Haber, ki je Občini Luče tudi predložil
originalne dobavnice. Pri kontroli dobavnic se je izkazalo, da je bilo razlike pri zaračunani in vgrajeni
količini gramoza za 2800 m3 (cca 47.000 € brez DDV). CMC je namreč Občini predložil ponarejeno
dobavnico oz. fotokopijo s popravljenim datumom. Ko so jih na sestanku z odkritjem seznanili, je
CMC situacijo popravil in dodatno znižal zadnji račun za približno 10.000,00 €.
Simona Germelj Šumah je vprašala Klavdija Strmčnika, zakaj se v Občini Luče sklepa zgolj dvopartitna
pogodba, medtem ko je v drugih občinah sopodpisnik tudi območna enota Zavoda za gozdove.
Tomaž Gerl je dopolnil, da poleg Občine Luče dvopartitne pogodbe sklepajo tudi v občinah Ljubno,
Mozirje in Rečica ob Savinji, tripartitne pogodbe pa podpišejo občine Velenje, Šoštanj, Šmartno ob
Paki, Nazarje, Gornji Grad in Solčava.
Klavdij Strmčnik je pojasnil, da je v preteklosti izvajalca za vzdrževanje gozdnih cest izbiral Zavod za
gozdove. Kasneje se je ugotovilo, da to ni pravilno, saj je plačnik storitev Občina Luče in tudi s strani
Zavoda za gozdove so bili obveščeni, da naj sami izpeljejo postopek javnega naročanja in izberejo
izvajalca. Od takrat naprej občina sama izpelje razpis za izvajalca ter z njim podpiše gradbeno
pogodbo v kateri ni več vključen Zavod za gozdove. Je pa res, da je v pogodbi ostalo nekaj navedb,
kjer zavod zavezujemo k izvedbi določenih nalog, čeprav jih dejansko ne moremo, saj niso
sopodpisnik pogodbe. Ker vzdrževanje gozdnih cest deloma sofinancira tudi država (v letu 2016:
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pristojbine lastnikov – 18.172,00 €, MKGP – 2.726,00 €), se podpiše tudi tripartitna pogodba, med
Občino Luče, resornim ministrstvom in Zavodom za gozdove Slovenije in se nanaša na sredstva, ki jih
dobimo sofinancirana direktno iz državnega proračuna.
Tomaž Gerl je dodal, da Zavod glede navedb v dvopartitnih pogodbah ni nikoli problematiziral. V
interesu jim je, da so dela pravočasno opravljena in da z občinami čim boljše sodelujejo. Jih pa res
takšna pogodba strogo pravno-formalno k ničemer ne zavezuje.
Anton Breznik je povedal, da bi bilo potrebno v pogodbo navesti tudi območno enoto Zavoda za
gozdove, saj določene zaveze zavoda izhajajo tudi iz te pogodbe. Bistvenih razlik pri delu v občinah, ki
imajo tripartitne oz. dvopartitne pogodbe pa sicer ni, saj mora Zavod za gozdove določena dela
opravljati že na podlagi zakonskih določil. V finančne posle se v nobenem primeru ne bi vpletali, saj je
plačnik Občina Luče in je to izključno njena stvar.
Tomaž Gerl je še povedal, da je bil dve leti nazaj pozvan na sestanek z glavnim inšpektorjem za
gozdarstvo, kjer so razpravljali tudi o kontroli numeričnih podatkov pri vzdrževanju gozdnih
prometnic, ki so praktično nepreverljivi. Inšpektor sam je takrat izjavil, da če dokumentacija ustreza
in če se izvajalcu zaupa, potem ni ovir. Razprava je nanesla tudi na dvopartitne pogodbe, tam pa je bil
inšpektor oster in je menil, da dvopartitna pogodba z izvajalcem Zavoda za gozdove ne zavezuje v
nobeni točki, tudi glede dostavljanja dokumentacije. Ne glede na njegovo stališče, je g. Gerl mnenja,
da je treba sodelovati v dobri meri in drug drugemu zaupati.
Simona Germelj Šumah je pri prebiranju zapisnika o inšpekcijskem nadzoru zasledila navedbo, da
vodja KE Alja Žunter na terenu dodatno pregleda še 10 % opravljenih vzdrževalnih del na gozdnih
cestah. Vprašala je predstavnika Zavoda za gozdove, če se jima zdi to dovolj oziroma kakšna je praksa
drugje.
Tomaž Gerl je odgovoril, da imajo na območju KE Luče, v Občini Solčava, zaposlenega enega gozdarja
manj, zato vodja KE Alja Žunter pokriva tudi večji del tega revirja. Če bi bili gozdarji nezanesljivi,
potem bi bilo smotrno več časa in energije posvetiti nadzoru, ker pa so to le zanesljivi ljudje z
dolgoletnimi izkušnjami, je vprašanje koliko je to smiselno. Sicer pa je obseg opravljanja kontrole
čisto njena odločitev in v njeni lastni pristojnosti.
Simona Germelj Šumah je vprašala, če se jima zdi smiselno, da bi bil dodatni nadzor nad
vzdrževanjem gozdnih cest tudi s strani Občine Luče? Po pogodbi sta za strokovni nadzor namreč
zadolžena Alja Žunter in Klavdij Strmčnik. Na prejšnji seji je gospod župan povedal, da občina
vzdrževanja gozdnih cest ni nadzorovala.
Klavdij Strmčnik je odgovoril, da opravljenih vzdrževalnih del na gozdnih cestah občina ni posebej
kontrolirala. Sam je sicer pregledal nekatere izmed cest, če je delo opravljeno, ne pa vseh. Pri izvedbi
del na gozdnih cestah gre predvsem za vzdrževanje, zato posebni gradbeni nadzor dejansko niti ni
smiseln. Razen kakšnih podpornih kamnometov in vgrajevanja propustov, gre namreč predvsem za
vzdrževalna dela (nasipanje, čiščenje jarkov, brežin, …). Tudi pri vzdrževanju občinskih cest je
strokovni gradbeni nadzor prisoten predvsem pri gradnji kamnitih zložb, da z gradbenega vidika
potrdi, če je zadeva primerna.
Tomaž Gerl se je strinjal, da dodatni nadzor ni potreben, se ga pa Zavod za gozdove ne brani. Za njih
bo kakršen koli dodaten nadzor dobrodošel, saj jih bo deloma razbremenil odgovornosti.
Predsednik NO se je g. Brezniku, g. Gerlu in g. Strmčniku zahvalil za izčrpna pojasnila. Končno poročilo
o nadzoru z ugotovitvami in predlogi nadzornega odbora bo v vednost poslano vsem udeležencem.
(Breznik, Gerl in Strmčnik so zapustili sejo NO.)
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Člani nadzornega odbora so tekom razprave podali bistvena dejstva in ugotovitve, ki so jih sklenili
med izvajanjem nadzora in hkrati ovrgli določene navedbe iz anonimne prijave. Fiktivnih računov niso
odkrili, navedene količine materiala in izstavljene situacije so bile realne, javni razpis je bil izpeljan
pravilno. Dodatna pojasnila in odgovore na odprta vprašanja sta na obeh sejah podala tudi
predstavnika Občine Luče in območne enote Zavoda za gozdove.
Čistopis osnutka poročila bo pripravila Aneta Šiljar in ga poslala v končni pregled nadzornemu
odboru. Po potrditvi oziroma dopolnitvi bo osnutek poročila poslan županu Občine Luče, ki ima
pravico v roku 15 dni podati odzivno poročilo. Končno poročilo o opravljenem nadzoru bo v vednost
posredovano tudi Občinskemu svetu Občine Luče in Uradu RS za preprečevanje korupcije.
Nadzorni odbor je po razpravi soglasno (s 4 glasovi za) sprejel naslednji
SKLEP: Nadzorni odbor je prejel zahtevano dokumentacijo za izvedbo nadzora glede porabe
proračunskih sredstev v zvezi s podjetjem, TGM Petek d. o. o. Po podrobnem pregledu gradiva in
zaslišanju odgovornih s strani Občine Luče in območne enote Zavoda za gozdove nadzorni odbor ni
odkril nepravilnosti.
K 3. točki dnevnega reda
Pod točko razno ni bilo razprave.
Seja je bila zaključena ob 19.30.

Zapisala:
Aneta Šiljar

Predsednik nadzornega odbora
Jože Vavdi
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OBČINA LUČE
Inventurna komisija
Luče 106
3334 Luče
Telefon: 03/839-35-50,
Fax:
03/839-35-51,

E-mail: obcina@luce.si
Internet: www.luce.si

Datum: februar 2017

INVENTURA (LETNI POPIS) 2016 - POVZETEK
1. UVOD
Letni popis je opravila Inventurna komisija v naslednji sestavi:

1. Peter PODKRIŽNIK, predsednik
2. Mirko PEČOVNIK, član
3. Ana PODLESNIK, član
Redni letni popis sredstev in virov se je začel s prvim sestankom in dogovorom o pripravi
in izvedbi popisa, nadaljeval pa s popisovanjem osnovnih sredstev in drobnega inventarja.
Količinski popis OS in DI je bil pripravljen decembra 2016, nadaljevanje ugotavljanja in
usklajevanje stanja opreme, drobnega inventarja ter sredstev na računih, terjatev in
obveznosti pa smo opravili od konca januarja in v februarju 2016, ko smo zaključili še
popis ostalega premoženja občine in virov sredstev ter pripravili poročilo o inventuri za leto
2016. Komisija je zaključila z delom 22. februarja 2017.
Komisija je opravila popis v naslednjem obsegu:
4.1.
4.2.
4.3.
4.4.
4.5.
4.6.

popis sredstev na računih občine in gotovine
popis neopredmetenih dolgoročnih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev
popis terjatev in finančnih naložb
popis obveznosti
popis splošnega in rezervnega sklada
drugih sredstev in virov sredstev občine

Delo popisne komisije je obsegalo:
- dogovor o pripravi in izvedbi popisa
- popis stanj sredstev in virov
- ugotavljanje razlik med stanjem ugotovljenim s popisom s stanjem na kontih
proračuna in vrednotenje razlik
- pregled IOP obrazcev in knjigovodskih listin o usklajevanju terjatev, obveznosti
in naložb
- priprava predlogov sklepov za odpise z utemeljitvami
- priprava poročila o inventuri
1

2. UGOTOVITVE KOMISIJE
Inventurna komisija je popisovala in usklajevala stanja na kontih proračuna Občine Luče
po stanju na dan 31.12.2016 in spremembe v letu 2016.
2.1. Opredmetena dolgoročna sredstva in opredmetena osnovna sredstva, drobni inventar
stanovanja, poslovni prostori, stavbe in infrastrukturni objekti se od leta 2012 vodijo v
okviru Gradovega programa »Žezlo«. Popisni listi za inventuro osnovnih sredstev (ki
omogočajo izpis po inventarnih številkah ali po nahajališčih) in vsi drugi izpisi iz te
evidence povezani s popisom so bili podlaga za delo inventurne komisije, za ugotavljanje
razlik pa primerjava s stanjem na konto karticah za OS in DI v okviru glavne knjige
proračuna.
2.2. Nepremično premoženje pridobljeno po delitveni bilanci bivše Občine Mozirje je zajeto
v knjigovodstvu proračuna občine še vedno po začasno ocenjenih vrednostih. Tako so
knjižene vrednosti za zemljišča, javno dobro ter nekatere objekte in poslovne prostore.
Vsa zemljišča so bila evidentirana v knjigovodstvu ob prenosu na nove občine in tudi na
Občini Luče po 1,00 SIT/m2, po prehodu na evre v letu 2007 pa so te vrednosti
preračunane v EUR. Del premoženja, ki je izkazan v knjigovodstvu proračuna tako, še
ostane evidentiran v 2016 enako.
2.3. V zvezi z vzpostavitvijo evidence zemljišč, postopni ureditvi popisov in vrednotenje
občinskih nepremičnin je potrebno povedati naslednje:
- od pristojne urbanistke in tajnika občine je bil konec leta pridobljen izpis občinskega
premoženja po šifrah katastrskih občin, nazivu K.O., parcelnih številkah, površinah, in z
vrednostjo deležev občine po cenah GURS-a oziroma za nabave zadnjih desetih let po
nabavnih cenah (pogodbe, cenitve), kar je pomembna in velika sprememba in napredek za
dokončno ureditev evidenc
- evidenca občinskega premoženja je zelo obsežna in še ni prilagojena za knjiženje po
obveznem kontnem planu v proračun občine že v 2016
- predlagamo, da se za ažuriranje in uskladitev evidenc v proračunu pridobljeni seznam
ustrezno prilagodi za analitično knjiženje v 2017 (rekapitulacije in grupiranje na štirimestne
konte) po predhodnem uskladitvenem sestanku
2.4. V avgustu 2013 je bil izveden javni razpis za geodetsko odmero občinskih cest in 7.
januarja 2014 oddano javno naročilo, kmalu za tem pa podpisana pogodba z izbranim
geometrom, na podlagi katere so bile opravljene odmere in parcelacije zemljišč v obdobju
2014-2016 za vsa zemljišča, ki so v naravi občinske ceste v zasebni lasti, v lasti škofije ali
Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov, da se bodo po parcelaciji prenesla na občino.
Aktivnosti odmere so potekale v skladu s planom že v 2014, zaključene pa so bile do
konca leta 2016.
2.5. Pretežni del zemljišč Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov iz delitvene bilance je bil s
pogodbo že prenesen na ta sklad RS, del teh zemljišč pa je še evidentiran v evidenci
občine na izven bilančnih kontih 9903/9993 v znesku 231,61 EUR, ker so v naravi ceste ali
stavbno zemljišče in je zanje še zainteresirana občina. Ta saldo naj ostane v knjigovodstvu
proračuna, do dokončne evidence, ki bo urejena in knjižena v proračun v 2017.
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2.6. Občina namenja vsa leta znatni delež sredstev za nakup opreme za civilno zaščito.
Predlagamo, da občina zahteva od pooblaščene osebe oz. upravitelja opreme za CZ, da
pripravi poročilo za občino o popisu stanja te opreme na koncu leta 2016. Vmes je bil
imenovan nov štab CZ, ki je aktivneje pristopil tudi k vzpostavitvi evidence. Imenovana je
bila tudi tričlanska komisija za popis opreme. Od komisije je občina dobila ažuriran
seznam opreme za civilno zaščito. Inventurna komisija predlaga takšen podroben seznam
v bodoče enkrat letno.
2.7. Popravki vrednosti so oblikovani v višini kot jih določa Pravilnik o načinu in stopnjah
odpisa neopredmetenih dolgoročnih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev (Uradni
list RS, št. 45/05, 114/06, 138/06, 120/07 48/09, 112/09, 58/10, 108/13, 100/15).
Obračun amortizacije po kontih in inventarnih številkah za obdobje januar – december
2016 je sestavni del inventure. Izračunani popravki vrednosti iz analitičnih evidenc za OS
se avtomatsko prenesejo na konte knjigovodstva proračuna. Drobni inventar je voden
skupinsko in obračunan 100 % odpis takoj ob nabavi.
2.8. Komisija ni ugotovila primanjkljajev in viškov ali osebne odgovornosti za inventurne
razlike. Pripravila pa je predlog za odpis drobnega inventarja na kontu 041 in iz evidence
izločila dva zastarela računalniška programa, neuporaben računalnik Samsung Gapex iz
leta 2003, prenosni računalnik Gambit iz leta 2005, prenosni računalnik iz leta 2008, kateri
se je nahajal v sejni sobi, dva prenosna računalnika Netbooka nabavljena leta 2010, barvni
tiskalnik iz TIC-a, nabavljen v letu 2009, kateri se je pokvaril, odpisali smo tudi računalnik
PS nahajališče pri tajniku iz leta 2010, kateri je bil potreben zamenjave z novim. Odpisali
smo tudi dva cvetlična korita, neuporaben voziček v večnamenski dvorani, stare zavese
Cehner iz opreme prejšnje ureditve poročne dvorane iz leta 1995, tri zastarele panoramske
table iz leta 2000, nitko za kosilnico, ter nekaj drobnega inventarja nabavljenega pretežno
v letu 2011 (štampiljka, panoramska karta, diktafon, rabljen tiskalnik od nekdanje
matičarke UE Mozirje, torbico za prenosnik, napisno tablo vhod, lamelne zavese, obešalnik
s košem, spenjač Skebba veliki, dva USB ključa, tel. aparat Samsung Galaxy, ter gume za
osebni avto Yeti).
Seznam odpisov je priložen pod št. 3. povzetka na kontih 0031 Programska oprema, 0409
Oprema-računalniki,tiskalniki, 04092 Pohištvo, 04093 Druga oprema v občinski lasti, 04094
Oprema komunalno področje ter 041 drobni inventar s pripadajočimi popravki vrednosti na
kontih 0101, 0509, 05092, 05093, 05094 ter 051. Odpisana OS in DI na dan 31.12.2016
niso imela več sedanje vrednosti.
2.9. Občina je zadnjih pet let delna zavezanka za DDV za področje komunalne
infrastrukture in za pokopališko dejavnost. Obveznost za plačilo razlike DDV-ja na kontu
2318 konec leta 2016 znaša 1.262,79 EUR, nanaša pa se na obračun DDV za zadnje
tromesečje 2016, ki je poravnan s plačilom 27.01.2017. Na kontih 17401 in na 17411 so
saldi terjatve za vstopni DDV v skupni vrednosti 89,30 € za prejete račune v naslednjem
davčnem obdobju. Na kontih 2311 je saldo za obveznost za DDV v skupni vrednosti 42,93
EUR za izdane račune v naslednjem davčnem obdobju.
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2.10. TERJATVE
Na področju terjatev do kupcev konto 120 so v saldu konec leta 2016 v glavnem
tekoče terjatve z zapadlostjo pred koncem 2016 ali v začetku 2017 in so bile že v večini
poplačane, razen ene stare terjatve za najemnino stanovanja ene od naših najemojemalk
občinskega stanovanja. Stranka ne plačuje najemnine za občinsko stanovanje že od
samega začetka vselitve (razen medsebojne kompenzacije njenega vložka v obnovo
stanovanja z najemnino). Ker kljub opominjanju ni nobenega premika oz. dobre volje z
njene strani (tudi ne prošnje za odlog plačila), je bila Občina primorana zadevo predati
odvetniški pisarni. Zadeva je od februarja 2016 na sodišču s sklepom o prekinitvi najemne
pogodbe, izpraznitev stanovanja ter povrnitev vseh stroškov najemnine. Njen skupni
znesek terjatve za neporavnano najemnino na dan 31.12.2016 znaša 3.166,13 EUR. Zadnji
dogodek v tej zadevi je iz dne 04.01.2017, kjer je najemojemalka podpisala sporazum z
Občino Luče, da se izpraznitev in predaja nepremičnine dokončno opravi dne 20.04.2017
do 10. ure in do takrat poravna vse svoje zapadle neplačane obveznosti.
V poslovnih knjigah ostaja še odprta terjatev iz leta 2015 v znesku 49,89 EUR do
pokojnega občana Logar Antona. Občina Luče je kot stranka v postopku dedovanja in ko
bo dedovanje na sodišču zaključeno, bomo terjatev zaprli.
Največja terjatev v znesku 27.777,00 EUR predstavlja prodajo Zotlerjeve domačije družini
Dogaris. Na zadnjo javno zbiranje ponudb z dne 28.11.2016 se je prijavila samo omenjena
stranka, 07.12.2016 je plačala varščino 2.500 EUR. Pogodba s stranko je bila podpisana
15.12.2016. Razliko kupnine 25.277,00 EUR je stranka nakazala Občini Luče dne
14.02.2017.
Terjatev do kupca JP Komunala Mozirje znaša na dan 31.12.2016 4.152,38 EUR za najem
komunalne infrastrukture za november in december 2016. Računa sta bila v začetki leta
2017 plačana.
Skupna vrednost odprtih terjatev do kupcev 31.12.2016 znaša 38.211,53 EUR.
Najstarejša odprta terjatev do Mlačnik Benoja v višini 1.370,79 EUR je zaprta v februarju
2016 z medsebojno kompenzacijo za parcelo v Krnici, ki v naravi predstavlja cesto JP
Krnički log-Klinar-Špeh.
Kratkoročno dani predujmi na kontu 130 znašajo skupaj 15.549,60 EUR. Predstavljajo
dane predujme konec leta 2016 stranki Ograje Kočevar v znesku 9.937,60 EUR (izdelava in
postavitev ograje pri skladišču na Produ) ter stranka Ekoline trade v znesku 5.612,00 EUR
(4 kom kontejnerji prostornine 7m3, zaprti, s kovinskimi pokrovi za ekološki otok).
Kratkoročne terjatve do neposrednih uporabnikov proračuna države na kontu
140 znašajo konec leta 2016 do Ministrstva za obrambo požarna taksa za december 2016
v znesku 418 EUR (občina prejela nakazilo 09.02.2017).
Na drugih terjatvah na kontu 175 zapiramo terjatev do družbe Golte za 35,72 EUR.
Vrednost je razlika med vplačanim kapitalskim deležem občine in vpisanim osnovnim
vložkom po sklepu Okrožnega sodišča Celje 17.11.2004 o dokapitalizaciji družbe Golte
17.11.2004 (2,883.322,00 - 2874.762,02 = 8.559,95 SIT oz. 35,72 EUR). Družba Golte
nam je dne 23.01.2017 vrnila poslan IOP obrazec z obrazložitvijo in dokumentirano z
notarskim zapisnikom njihove letne skupščine z dne 29.12.2015; sklep o ugotavljanju in
pokrivanju izgube, kjer v tretjem odstavku druge točke navajajo pokrivanje ugotovljene
izgube s kapitalskimi rezervami ustanoviteljic. Tako smo na osnovi notarskega zapisnika
zaprli terjatev 35,72 EUR na dan 31.12.2016.
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Saldo neplačanih terjatev za davčne prihodke na dan 31.12.2016 za zavezance po
odločbah FURS je 22.513,70 EUR, od tega pristojbino za vzdrževanje gozdnih cest
11.008,19 RUR, 8.022,83 EUR odpade na neplačano nadomestilo za stavbno zemljišče,
manjši del pa na davek od premoženja in okoljska dajatev za onesnaževanje okolja. Glede
na pričakovane spremembe in uveljavitev novega davka od nepremičnin, je smiselno s
FURS opraviti razgovor o seznamu neplačnikov, o možnostih za čimprejšnjo izterjavo dolga
ali eventualnem odpisu starih terjatev, če ne bo šlo drugače.
Terjatve do zavezancev za nedavčne prihodke na kontu 177 se nanašajo na terjatev
do Grudnik Jožefe za družinskega pomočnika za december 2016. Saldo 200 EUR je že bil
plačan v januarju 2017.
Na dolgoročnih terjatvah na kontih 085 je izkazan skupni saldo v višini 14.488,01 EUR,
ki ga razčlenjujemo v nadaljevanju.
- Na kontu 085003 je nespremenjena terjatev do Nepremičninskega sklada PIZ za znesek
701,37 EUR. Znesek je občina nakazala ob vselitvi Kladnik Matjaža v stanovanje Luče 41 in
ima v skladu s podpisanim dogovorom v januarju 2007 pravico do vračila ob njegovi
izselitvi iz tega stanovanja. Znesek je usklajen z IOP obrazcem.
- Na kontih 085101 do 085117 je izkazan saldo prispevka RS po Stanovanjskem zakonu obvezen rezervni sklad za najeta stanovanja najemnikov naših stanovanj. Ta znaša po
podatkih upravljavca Habit Velenje 13.786,64 EUR in je tudi potrjen z IOP obrazcem.

2.11. NALOŽBE IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU
Na terjatvah za naložbe na kontih skupine 06 znaša konec leta 2016 skupni saldo
25.242,59 EUR.
Naložbe Komunala Gornji grad za ograjo odlagališča in odplinjevanje odlagališča so se
zmanjšale za obračunano amortizacijo v skupnem znesku 333,27 EUR.
Na naložbah družbe Golte d.o.o. je prišlo do spremembe na osnovi sklepa Okrožnega
sodišča Celje dne 26.01.2016 glede zneska osnovnega kapitala iz 8.287.922,49 EUR na
137.000,00 EUR. Posledično smo za občino Luče razknjižili saldo konta 062017 Dolgoročna
kapitalska naložba Golte d.o.o. iz 17.996,17 EUR poslovnega deleža na 297,48 EUR deleža
(usklajeno na osnovi vrnjenega IOP obrazca in poslanih prilog).
Terjatve za sredstva v upravljanju so izkazane na kontih 091. Po stanju 31.12.2016
znašajo 324.770,10 EUR.
- Po vrednosti predstavljajo največji delež salda sredstva v upravljanju Osnovne šole Luče
v višini 216.089,48 EUR. Občina je nakazala šoli za investicije in investicijsko vzdrževanje v
letu 2016 skupno 26.000,00 EUR za obnovo sanitarij v zbornici, pleskanje učilnic, obnova
strehe med prehodom, zamenjava notranjih vrat, obnova sanitarij, talne obloge.
- Za ZS ZD Nazarje je v letu 2016 prišlo do zmanjšanja sredstev v upravljanju za
obračunano amortizacijo od sredstev v Zdravstveni postaji Luče. Usklajen je saldo sredstev
v višini 108.640,67 EUR. Za presežek odhodkov nad prihodki (ki nastaja od leta 2012) v
skupni višini 67.386,57 EUR pa je bil 20.02.2017 zavrnjen IOP obrazec, ker ni v skladu s
36. in 37. členom veljavnega odloka o ustanovitvi zavoda ZSZD Mozirje z dne 30.7.1999 in
je predmet usklajevanj med župani vseh občin soustanoviteljic zavoda.
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- Terjatve za sredstva v upravljanju Osrednje knjižnice Mozirje imajo saldo 0. To je
posledica ugotovitve notranje revizije v zavodu že v 2011 o spremembi knjiženja
knjižničnega fonda, ki po novem predstavlja drobni inventar s 100% odpisom ob nabavi.
Izračunan delež salda nabavne vrednosti 31.12.2016 in popravek vrednosti za našo občino
je 119.796,69 EUR oz. 10,43 % od vrednosti vsega knjižničnega gradiva knjižnice, po letni
pogodbi je naša občina nakazala knjižnici za knjižnično gradivo 4.010 EUR. Inventurna
komisija meni, da bi morali biti pogodbeni deleži na sredstvih v upravljanju soodvisni od
vrednosti nakazanih sredstev za knjižni fond posamične občine po letnih pogodbah. Kljub
temu pa se strinja, da je merilo za izračun vrednosti knjižničnega gradiva in odpisov za
posamično občino določen pogodbeni delež, ki za Občino Luče znaša 10,43%, če je takšen
dogovor med občinami ZSD.

2.12. OBVEZNOSTI
Na kontih obveznosti do dobaviteljev in kratkoročnih obveznosti do posrednih
proračunskih uporabnikov na koncu leta so računi za december 2016 z zapadlostjo v
letu 2017. Skupaj je bilo 31.12.2016 odprtih na kontu 220 za 29.636,42 EUR in na kontih
skupine 24 za 11.363,42 EUR salda obveznosti. Obveznosti na obeh kontih so se v
primerjavi s stanjem 31.12.2015 zmanjšale.
- Najstarejši zapadli obveznosti beležimo pri JP Komunala Mozirje 994,62 EUR z dne
12.01.2016 ter pri podjetju AQS d.o.o. Maribor 793,00 EUR z dne 30.08.2016. Preko JP
Komunala Mozirje že nekaj let Občina Luče plačuje Mileni Marolt odškodnino za izpad
električne energije pri zajetju Stoglej, ki napaja vodovodno omrežje Luče. S strani Občine
Luče je bilo ugotovljeno, da ji občina plačuje previsoko odškodnino, zato je zadeva v
reklamaciji. Pri podjetju AQS smo naročili spremembo NN električnega napajanja za
čistilno napravo Luče ter uskladitev tabel za pridobitev služnosti. Ker storitev kljub
večkratnem opominjanju s strani našega tajnika ni bila do konca leta izvršena, (čeprav je
bilo vedno obljubljeno, da bo storitev takoj opravljena) obveznost ostaja še odprta in
neplačana na dan 31.12.2016.
- Na kontu 234004 smo imeli knjiženo obveznost do JP Komunale Mozirje za financiranje
sredstev v upravljanju v vrednosti 7.565,50 EUR. Na podlagi intenzivnih usklajevanj in
doseženega dogovora smo dobili 29.03.2016 dopis s strani Komunale za odpis druge
polovice obveznosti to je 7.565,50 EUR.
- Omenimo nekaj večjih zneskov med obveznostmi do dobaviteljev na dan 31.12.2016:
obveznost do Komunale Mozirje za vzdrževanje občinskih cest za mesec december
4.535,00 EUR, OŠ Luče za vrtec za december 9.436,00 EUR, Ekoen Luče ogrevanje šola
december 2.680,00 EUR, Maroš d.o.o. 4.509,00 za storitev obrezovanja brežin ob
občinskih cestah, posamezni dobavitelji za zaračunane šolske prevoze za mesec december
6.076,00 EUR. Vsi omenjeni računi imajo valuto v letu 2017 in so bili v tem času že
povečini plačani.
Med kratkoročnimi obveznostmi do zaposlenih na kontih skupine 21 beležimo
saldo 11.138,09 EUR. Znesek predstavlja obveznost za plače zaposlenih za mesec
december 2016, izplačilo je bilo izvršeno 05.01.2017.
Obračunani davki in prispevki na kontih 230 izkazujejo saldo v znesku 1.702,11 EUR,
za obračunano plačo zaposlenih za mesec december 2016.
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Obveznosti do zavezancev za davčne dajatve na kontu 236 je konec leta za
4.193,02 EUR, to je znesek obveznosti za davčne prihodke za nerazporejena plačila
31.12.2016 po obvestilu FURS.

2.13. DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTANOVAH
Občina izkazuje 31.12.2016 stanje sredstev na transakcijskem računu v višini 1.152.465,56
EUR, kar je enako bančnemu izpisku štev. 251 z dne 30.12.2016.
Sestavljen je iz naslednjih kontov:
- na kontu 11000 - sredstva na transakcijskem računu za poslovne namene je saldo
1.129.058,56,42 EUR
- na kontu 1101 - sredstva proračunske rezerve je saldo 15.053,25 EUR
- na kontu 11010 – sredstva rezerv za odpravo posledic neurij je saldo 8.353,75 EUR
Na podlagi sprejetega proračuna je bilo v letu 2016 dodatno vplačano:
- na kontu 1101 - sredstva proračunske rezerve vplačano 10.000,00 EUR za obvezno
proračunsko rezervo, 5.000,00 UR se je porabilo za pomoč družini Podbregar ob nesreči,
ostalo se prenaša v naslednje leto
- na kontu 11010 - proračunske rezerve za odpravo posledic neurij vplačano 24.704,96
EUR in porabljeno 16.351,21 EUR za odpravo posledic poplav in neurij iz prejšnjih let,
ostalo se prenaša v naslednje proračunsko obdobje
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3. PREDLOGI ZA ODPISE IN UREDITEV EVIDENC
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3.3. PREDLOG ZA ODPIS TERJATEV IN OBVEZNOSTI (SEZNAM št. 3)
Za leto 2016 ni predlogov za odpise terjatev.

3.4. PREDLOGI ZA ZAPIRANJE TERJATEV IN OBVEZNOSTI
3.4.1. Terjatev za prispevek za asfalt od Benjamina Mlačnika na kontu 120
se je v letu 2016 zaprla z medsebojno kompenzacijo.
3.4.2. Na obveznostih do Komunale Mozirje ostaja še saldo iz prejšnjih let:
- obveznost za financiranje sredstev v upravljanju na kontu 234004
znesek v višini 7.565,50 EUR; obveznost se je v marcu 2016 zaprla.

3.5. PREDLOG ZA UREDITEV EVIDENC
3.5.1. Priporočamo, da se v letu 2017 sistematično pristopi h končni ureditvi evidence
občinskega premoženja. Doreče naj se podroben seznam občinskega premoženja, kateri
bo podlaga za analitično knjiženje v knjigovodstvo proračuna.
3.5.2. Predlagamo, da se s Skladom kmetijskih zemljišč in gozdov nadaljuje in čim prej
konča postopek pridobivanja tistega dela zemljišč na izven bilančni evidenci na kontih
9903/9993, ki so v naravi ceste ali stavbno zemljišče in je zanje še zainteresirana občina.

INVENTURNA KOMISIJA:
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POSLOVNO POROČILO 2017
Občina je izvajala financiranje javne porabe v letu 2016 v začetku januarja še na podlagi
sklepa o začasnem financiranju, po dokončnem sprejemu Odloka o proračunu občine Luče za
leto 2016 na občinskem svetu 20. januarja 2016 pa po tem aktu. S potrditvijo odloka so bili
določeni višina proračuna in postopki o izvrševanju proračuna. S potrditvijo smo se dogovorili
za vire financiranja, določili namene proračunske porabe in upravljanje s premoženjem
občine v tem proračunskem letu. Odlok o proračunu občine Luče za leto 2016 je bil objavljen
v Uradnem listu RS št. 6/2016 dne 29.1.2016.
Uresničevanje ciljev v letu 2016 se je izvajalo na podlagi veljavnega proračuna. Občinski
svet je bil obveščen o uresničevanju proračuna in o izvajanju investicij. Pa tudi o težavah pri
realizaciji manjšega investicijskega dela proračuna in o objektivnih razlogih zanje.
Proračunsko leto 2016 in uresničevanje sprejetih in zastavljenih nalog in načrtov, ki smo si
jih planirali v proračunu, se odraža v priloženih tabelah in bilančnih izkazih. V priloženih
tabelaričnih prikazih prikazujemo realizacijo proračuna v letu 2016 primerjalno z veljavnim
proračunom in z realizacijo v prejšnjem letu ter s členitvijo primerjav po proračunskih
postavkah. V vsebinskem delu proračuna v nadaljevanju izpostavljamo obrazložitve in
pojasnila za največje projekte, odstopanja, cilje in proračunsko porabo.
Program dela občinske uprave je v letu 2016 opravljala obstoječa kadrovska zasedba petih
zaposlenih in župana. Poleg uresničevanja proračuna in rednih nalog je pestrost dogajanja
narekovala še vrsta drugih aktivnosti.
Veliko časa in energije je terjala zahtevna koordinacija aktivnosti pri izvajanju občinskih
investicij. Kot že rečeno je vsakoletni velik zalogaj za občinsko upravo tudi izvajanje številnih
občinskih razpisov. Prav tako smo bili aktivni pri regijskem povezovanju in regijskih razvojnih
programih, pri poživitvi društvenih aktivnosti, prireditvah, različnih obiskih, reševanju
najrazličnejših problemov občanov…
Napovedi politike o ukinjanju manjših občin in spremembah pri njihovem financiranju,
zategovanje pasu na različnih nivojih, zniževanje prihodkov, vse težji dostop lokalnih
skupnosti do dodatnih razpisnih virov, na drugi strani pa vse več nerazumljivih birokratskih
nalog, ki se občinam nalagajo, nedvomno ne prispevajo pozitivno k delovanju lokalne
samouprave in obveznostih, ki nam jih zakonodaja nalaga ter občani od nas pričakujejo.
Odločitev Občinskega sveta z začetka tega mandata, da se pristopi k izgradnji športnega
centra oz. gradnji športne dvorane nedvomno zaznamuje delo v celotnem mandatu. Lansko
leto je veliko energije in naporov šlo v pridobivanje ustrezne dokumentacije, dogovarjanje s
sosedi športnega objekta, ogledi primerljivih objektov… Izvedba tako velike investicije v
sedanjem času, ko na voljo ni ustreznih razpisnih virov, je zato nedvomno velik izziv. Temu
pa bo potrebno ustrezno prilagoditi (znižati) vse ostale investicije v prihodnjih letih in iskati
predvsem notranje rezerve, kjer se da še kaj privarčevati. Temu cilju smo sledili tudi v letu
2016 in tako uspeli privarčevati precej sredstev v ta namen in kljub temu smo še izvajali vse
zakonsko predpisane naloge.
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Uresničevanje proračuna za 2016
Prihodki proračuna so znašali 1.910.654,74 € in so dosegli 97,2 % planiranih prihodkov.
Odhodki proračuna so znašali 1.524.148,28 € in so dosegli 59,4 % planiranih odhodkov.
Zadolževanje občine tudi v letu 2016 ni bilo potrebno.
Večji izvedeni projekti v letu 2016
 Rekonstrukcija javnih poti
 asfaltiranje ceste v Podveži (Praznik)
 asfaltiranje cest v Krnici (Grelce, Klinar, Hribernik)
 asfaltiranje Juvanove prode
 Parkirišče na Farovškem logu
 Priprava podlag za asfalte v naslednjih letih
 sanacija vodohrama Stoglej
 Sanacija občinske infrastrukture z izgradnjo podpornih zidov in odbojnih ograj
 Zaključek odmere občinskih cest
 Nabava ograje in kontejnerjev za zbirni center
 Investicijski transfer OŠ za obnovo in opremo
 Nakupi zemljišč
Kaj bi radi spremenili ali izboljšali?
Predvsem časovni okvir realizacije projektov, si ustvarili večji nabor novih projektov,
prerazporedili izvedbo nalog čim bolj enakomerno preko celega leta, povečali vlogo in delo
komisij in odborov pri planiranju in kreiranju investicijske aktivnosti in občinske politike,
izboljšali informiranost občanov in povečali izkoriščenost računalniške in informacijske
podpore, uredili pravno-normativno področje in nadzor, izboljšali sodelovanje s prejemniki
proračunskih sredstev s poudarkom na izboljšanju in hitrejšem razdeljevanju sredstev za
njihove programe in projekte in kvaliteti meril.
Naši načrti so povezani z željo, da ustvarjamo boljše pogoje in vplivamo na razvoj občine.
Zagotovo bo leto 2017 še vedno zaznamovano s posledicami gospodarske krize iz katere se
naša država še ni povsem izvila in se jo posledično občuti tudi pri delovanju občin. V teku je
tudi sprejemanje nove strategije razvoja lokalne samouprave v prihodnje. Pričakujejo se
spremembe financiranja občin od česar bo v marsičem odvisna tudi usoda naše občine in
razvoj podeželja na splošno.
V zadnjem letu smo zaključili večletno investicijo v odmere občinskih cest, nadaljujemo pa
investicije v rekonstrukcije javnih poti, postavitev označevalnih tabel, izvedba fasad na javnih
objektih, pripravo projektov za športni center, izgradnjo čistilne naprave…). Nedvomno bo
izvedba izgradnje športnega centra osrednja investicija tega mandata, kateri bo potrebno
prilagoditi tudi tempo ostalih investicij. Za dolgoročni razvoj občine pa je ključno čim prejšnje
sprejetje občinskih prostorskih načrtov, h katerimi smo pospešeno pristopili prejšnje leto.
Še naprej pa bomo delali na povezovanju občine, na povezavi idej, ustvarjalnosti in pobudah
zainteresiranih, reševanju socialnih in drugih problemov, živahnem kulturnem, športnem,
zabavnem ter društvenem dogajanju in povezovanju.
Občina Luče
župan
Ciril Rosc l.r.

Računovodsko poročilo

-4-

RAČUNOVODSKO POROČILO 2016
UVODNA OBRAZLOŽITEV
Na osnovi 96. in 98. člena Zakona o javnih financah je občina dolžna sestaviti zaključni račun
proračuna preteklega leta do 28. februarja tekočega leta in ga posredovati pristojnemu
ministrstvu do 31. marca tekočega leta. Zaključni račun je akt, v katerem so prikazani
predvideni in realizirani prihodki in drugi prejemki ter odhodki in drugi izdatki občine za
preteklo leto. Zajema obrazložitev, katere sestavni del so tudi podatki iz bilance stanja.
Župan predloži predlog zaključnega računa proračuna občinskemu svetu v sprejem do 15.
aprila in o sprejetem zaključnem računu proračuna obvesti ministrstvo, pristojno za finance,
v tridesetih dneh po njegovem sprejemu.
Računovodsko poročilo sestavljajo računovodski izkazi in pojasnila k izkazom. Pri pripravi ZR
občinskega proračuna se uporabljajo naslednji predpisi:



















Zakonu o javnih financah (UL RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 - ZJU,
110/02 – ZDT-B, 127/06 – ZSDPO, 109/08 in 49/09),
Zakon o dodatnih interventnih ukrepih 2012 (UL 110/11, 40/12-ZUJF, 43/12),
Navodilu o pripravi ZR državnega in občinskega proračuna ter metodologije za
pripravo poročila o doseženih ciljih in rezultatih neposrednih proračunskih
uporabnikov (UL RS 12/01, 10/06, 8/07, 102/10),
Zakonu o računovodstvu (UL RS 23/99, 30/02 ZJF-C),
Zakonu o lokalni samoupravi 94/07; ZUJF (UL RS 40/12),
Pravilniku o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge
osebe javnega prava (UL RS 115/2, 21/03, 134/03, 126/04, 120/07, 124/08, 58/10,
60/10, 104/10, 104/11, 100/15),
Pravilniku o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega
prava(UL RS 134/03, 34/04, 13/05, 114/06 – ZUE, 138/06, 120/07, 112/09, 58/10,
104/10, 104/11, 97/12, 108/2013, 100/15),
Pravilniku o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge
osebe javnega prava (UL RS 112/09, 58/10, 104/10, 104/11, 97/12, 108/13, 94/14,
100/15),
Pravilniku o načinu in rokih usklajevanja terjatev in obveznosti po 37. členu zakona o
računovodstvu (UL RS 117/02, 134/03, 108/13),
Pravilniku o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih sredstev in opredmetenih
osnovnih sredstev (UL RS 45/05, 114/06 ZUE, 138/06, 120/07, 48/09, 112/09, 58/10,
108/13, 100/15),
Navodilih o pripravi zaključnega računa državnega in občinskega proračuna ter
metodologije za pripravo poročila o doseženih ciljih in rezultatih neposrednih in
posrednih uporabnikov proračuna(UL RS št. 12/01, 10/06, 8/07)
Pravilnik o načinu ter rokih izdelave obračuna, poročanja in razporejanja presežka
upravljanja s prostimi denarnimi sredstvi na računih, vključenih v sistem enotnega
zakladniškega računa (Uradni list RS, št. 41/07 in 81/09)
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V Zaključnem računu so prikazani predvideni in realizirani prihodki ter drugi prejemki in
odhodki ter drugi izdatki občine in sicer: sprejeti proračun 2016 ter realizacija proračuna
2016. Zaključni račun je samostojen akt, ki zajema obrazložitve, katerega sestavni del so
podatki iz BS ter pojasnila odstopanj od plana.
Računovodski izkazi, izjava o oceni notranjega nadzora in poročilo s pojasnili k
računovodskim izkazom so bili oddani z neposrednim vnosom podatkov preko spletnega
portala AJPES, kot določa Navodilo o predložitvi letnih poročil za leto 2016.
Vsebino letnega poročila določa 21. člen Zakona o računovodstvu in pravilnik o sestavljanju
letnih poročil. Sestavljeno je iz računovodskega poročila in poslovnega poročila:

A) računovodsko poročilo je sestavljeno iz računovodskih izkazov:
 bilance stanja
 izkaza prihodkov in odhodkov in pojasnil k izkazoma
ter
B) poslovno poročilo

V skladu z drugim odstavkom 20. člena zakona o računovodstvu sta računovodska izkaza



Bilanca stanja, ki se sestavi na obrazcu Bilanca stanja, ter
Izkaz prihodkov in odhodkov, ki se sestavi na obrazcu Izkaz prihodkov in
odhodkov drugih uporabnikov

Oblika in vsebina bilance stanja ter izkaza prihodkov in odhodkov sta določeni s pravilnikom
o sestavljanju letnih poročil.
Po pravilniku o sestavljanju letnih poročil sta obvezni prilogi k bilanci stanja:
 Stanje in gibanje neopredmetenih dolgoročnih sredstev in opredmetenih sredstev
(priloga 1/A k pravilniku o sestavljanju letnih poročil),
 Stanje in gibanje dolgoročnih kapitalskih naložb in posojil (priloga 1/B k pravilniku
o sestavljanju letnih poročil)
Posebna vrsta predpisanih vrednostnih pojasnil so tako imenovani evidenčni izkazi, ki jih
določa pravilnik o sestavljanju letnih poročil v 21. in 25. členu. Predlagajo se na obrazcih:
 Izkaz računa finančnih terjatev in naložb
 Izkaz računa financiranja
 Izkaz prihodkov in odhodkov režijskih obratov
V letu 2016 so poleg izkazov za proračun občine Luče oddani ločeni izkazi za enotni
zakladniški račun občine (EZR) na podlagi Pravilnika o načinu ter rokih izdelave obračuna,
poročanja in razporejanja presežka upravljanja s prostimi denarnimi sredstvi na računih,
vključenih v sistem enotnega zakladniškega računa (UL RS 41/2007).
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POJASNILA K BILANCI STANJA
Bilanca stanja prikazuje podatke o stanju sredstev in obveznosti ter njihovih virov ob koncu
obračunskega obdobja, to je na dan 31.12.2016 za tekoče in predhodno leto. Seštevek
aktive in pasive 31.12.2016 je bil 9.342.217 €, kar pomeni, da se je bilančna vsota povečala
v zadnjem letu za 307.068 € oz. za dobre 3,4 %.
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POJASNILA IN UGOTOVITVE STANJA AKTIVE 31.12.2016
1. Neopredmetena dolgoročna sredstva in opredmetena OS
- Sedanja vrednost vseh osnovnih sredstev je konec leta 2016 znašala 7.687.322 €, kar
predstavlja 82,2 % delež aktive in za 100.535 € zmanjšanje glede na prejšnje leto.
- Popravki vrednosti so obračunani v višini kot jih določa Navodilo o načinu in stopnjah
rednega odpisa neopredmetenih dolgoročnih sredstev in opredmetenih OS (UL RS 138/06,
120/07, 48/09, 112/09, 58/10, 108/13, 100/15), za drobni inventar je uporabljen 100 %
odpis takoj ob nabavi.
- Inventurna komisija je predlagala odpise za opremo brez sedanje vrednosti, ki niso več v
funkciji delovanja: dva zastarela računalniška programa, neuporaben računalnik Samsung
Gapex iz leta 2003, prenosni računalnik Gambit iz leta 2005, prenosni računalnik iz leta 2008,
nahajališče sejna soba, dva prenosna računalnika Netbook nabavljena leta 2010, barvni
tiskalnik iz TIC-a, nabavljen v letu 2009, ki se je pokvaril, predlagala je odpis računalnika pri
tajniku iz leta 2010, ki je nujno potreben zamenjave. Odpisali smo tudi dva cvetlična korita,
neuporaben voziček v večnamenski dvorani, stare zavese Cehner iz opreme prejšnje ureditve
poročne dvorane iz leta 1995, tri zastarele panoramske table iz leta 2000, nitko za kosilnico,
ter nekaj drobnega inventarja nabavljenega pretežno v letu 2011 (štampiljka, panoramska
karta, diktafon, rabljen tiskalnik iz krajevnega urada, torbico za prenosnik, napisno tablo
vhod, lamelne zavese, obešalnik s košem, spenjač Skebba veliki, dva USB ključa, tel. aparat
Samsung Galaxy, ter gume za osebni avto Yeti).
Večje nove nabave opreme in drobni inventar v letu 2016:















Merilnik prašnih delcev
Cestna ogledala (3 kom), prometni znaki (2 kom)
UPS računovodstvo
Gasilske garniture (mize in klopi – 20 kom)
Tiskalnik Epson (TIC)
Nosilci za zastave (20 kom)
Aluminijasta lestev trodelna
Demontažni koš na igrišču
Namiznoteniša miza (2 kom), ograde
Samsung Galaxy
Defibrilator
Računalniška oprema
Tablični računalnik
Mulčer bočni s kardanom

290
332
69
2.989
359
427
274
342
1.400
505
2.755
892
420
4.787

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

Nakupi zemljišč v letu 2016:
 zemljišče k.o. Luče (Juvanovi prodi – Skobanova Frančiška)
 cesta k.o. Krnica (JP Krnički log - Klinar - Špeh - Mlačnik Beno)
 zemljišče k.o. Prihova (zemljišče za prizidek k Zdravstvenemu domu)

2.220 €
3.370 €
3.579 €
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Nove investicije na infrastrukturi v letu 2016:
 Asfaltiranje Podveža (JP Praznik): 296 m; 915 m2
(od tega spodnji ustroj 6.029 € v letu 2015)
 Asfaltiranje Krnica (nekategorizirana cesta Grelce): 117 m; 404 m2
 Asfaltiranje Krnica (JP Hribernik): 839 m; 2.700 m2
 Asfaltiranje Krnica (JP Krnički Log - Klinar - Zg. Špeh): 2.536 m; 8.992 m2
(od tega spodnji ustroj 65.939 € v letu 2015)
 Asfaltiranje Juvanove prode (Gaves): 60 m; 213m2
 Parkirišče na Farovškem logu: 225 m2

17.278 €
7.616 €
33.853 €
185.620 €
1.736 €
9.194 €

Tako se je v letu 2016 asfaltiralo 3.848 m občinskih cest, ter pridobilo 9 novih parkirnih mest
na Farovškem logu.
Investicije v teku na infrastrukturi iz leta 2015:
 Asfaltiranje Raduha (JP Slapnik); spodnji ustroj
 Asfaltiranje Podveža (JP Hriber); spodnji ustroj

13.980 €
10.040 €

2. Stanje sredstev na računih proračuna je konec leta 2016 znašalo 1.152.465€.
3. Terjatve iz naslova dolgoročnih naložb in posojil so po podatkih prejemnice
sredstev za naložbe v odplinjevanje in ograjo na odlagališču Podhom zmanjšane za
obračunano amortizacijo v letu 2016. Na naložbah družbe Golte d.o.o. je prišlo do
spremembe na osnovi sklepa Okrožnega sodišča Celje dne 26.01.2016 glede zneska
osnovnega kapitala iz 8.287.922,49 € na 137.000,00 €. Posledično smo za občino Luče
razknjižili saldo konta 062017 Dolgoročna kapitalska naložba Golte d.o.o. iz 17.996,17 €
poslovnega deleža na 297,48 € delež (usklajeno na osnovi vrnjenega IOP obrazca in poslanih
prilog).
4. Terjatve za sredstva v upravljanju so spremenjena konec leta 2016 na podlagi
podatkov prejemnic sredstev in znašajo 324.770 €. Ta so se skupno zmanjšala za 24.445 €.
Zmanjšanja se kažejo pri OŠ Luče za 22.617 €. Med terjatvami za sredstva v upravljanju
imamo tudi Zgornjesavinjski zdravstveni dom, kjer je tudi zabeleženo zmanjšanje terjatev v
letu 2016 za 1.788 €. Presežek odhodkov nad prihodki v znesku 67.386,57 € kot že nekaj
zaporednih prejšnjih let ne priznavamo. Knjižnico Mozirje moramo evidentirati preko
drobnega inventarja in se mora odpisati (amortizirati) v celoti ob nabavi, tako je njena
sedanja vrednost med terjatvami enaka 0.
5. Saldo neplačanih odhodkov in AČR je zbran na kontih 18 in 19. Začasno neplačani
odhodki izkazujejo skupno vrednost 60.860 €. Skupno so se zmanjšala v primerjavi z lanskim
letom za 3.012 €. Največji delež začasno neplačanih odhodkov so računi dobaviteljev z valuto
plačila v 2017. Po vrednosti so največji zneski za obveznosti tekočega značaja, razčlenitev
salda pa ustreza ugotovitvam za obveznosti do dobaviteljev v pasivi.
6. Neplačane terjatve so konec leta 2016 vrednostno znašale 91.557 €. Predstavljajo pa
terjatve do Uprave RS za zaščito in reševanje v znesku 418 €, kratkoročne terjatve do
kupcev 38.212 €, dane kratkoročne predujme v znesku 15.550 €, 14.488 € predstavljajo
terjatve za prispevek po stanovanjskem zakonu, 89 € predstavljajo terjatve za vstopni DDV z
valuto v letu 2017, 22.600 € terjatev beležimo do zavezancev za davčne prihodke ter 200 €
terjatev za zavezance za družinske pomočnike.
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POJASNILA IN UGOTOVITVE STANJE PASIVE 31.12.2016
8. Obveznosti do dobaviteljev in druge obveznosti so se zmanjšale v primerjavi z
lanskim letom za 2.163 € in znašajo 61.839 €. Odprtih obveznosti do dobaviteljev in PU na
kontih 220, 240, 241, 242 in 243 je konec leta za 40.999 €. Saldo predstavljajo pretežno
obveznosti do dobaviteljev, katerih račune smo prejeli konec leta 2016, valute zapadajo pa v
začetku leta 2017. Najstarejši zapadli obveznosti beležimo pri JP Komunala Mozirje 994,62 €
z dne 12.01.2016 ter podjetje AQS d.o.o. Maribor 793,00 € z dne 30.08.2016. Preko JP
Komunala Mozirje plačuje Občina Luče Mileni Marolt odškodnino za izpad električne energije
pri zajetju Stoglej, katerih elektrarna se napaja iz istega vira, kot vodovodno omrežje Luče. S
strani Občine Luče je bilo ugotovljeno, da je potrebno skleniti novo pogodbo na osnovi novih
dejstev, zato je zadeva trenutno v reklamaciji. Pri podjetju AQS smo naročili spremembo NN
električnega napajanja za čistilno napravo Luče ter uskladitve za pridobitev služnosti. Storitev
kljub večkratnemu opominjanju z naše strani še ni bila do konca leta izvršena, (čeprav je bilo
vedno obljubljeno, da bo storitev takoj opravljena), zato obveznost ostaja še odprta.
Omenimo nekaj večjih zneskov med obveznostmi do dobaviteljev konec leta: obveznost do
Komunale Mozirje za vzdrževanje občinskih cest za mesec december 4.535,00 €, OŠ Luče za
vrtec za december 9.436,00 €, Ekoen Luče ogrevanje šola december 2.680,00 €, Maroš
d.o.o. 4.509,00 € za storitev čiščenja brežin ob občinskih cestah, posamezni dobavitelji za
zaračunane šolske prevoze za mesec december 6.076,00 €. Vsi omenjeni računi imajo valuto
v letu 2017 in so bili v tem času večinoma že plačani.
V preteklih letih smo imeli še odprto obveznost do JP Komunala Mozirje iz naslova uporabe
sredstev v lasti JP Komunala za financiranje sredstev v upravljanju, ki izhaja še iz leta 2010.
Do leta 2015 smo uspeli obveznost zmanjšati na znesek 7.565 €. Na podlagi intenzivnih
usklajevanj in doseženega dogovora smo dobili 29.03.2016 dopis s strani Komunale za odpis
druge polovice obveznosti, to je 7.565,50 EUR.
9. Neplačani prihodki in PČR dosegajo vrednost 75.868 €. Terjatve do kupcev 37.100 €,
terjatev za prispevek za družinskega pomočnika 200 € in 22.514 € terjatev do zavezancev za
davčne prihodke, terjatve za predujme 15.550 € ter transferni prihodki za požarno takso
418,00 €.
10. Dolgoročno razmejeni prihodki na kontu 92 znašajo 14.488 €. Saldo sestavljajo
terjatve od Nepremičninskega sklada PIZ in sredstva rezervnega sklada po stanovanjskem
zakonu, katerega plačujemo za občinska stanovanja.
11. Rezervni sklad konec leta 2016 izkazujemo v višini 23.407 €. V letu 2016 smo izvršili
izločitev 10.000 € rezerve občine, iz katere smo prispevali 5.000 € pomoči za prizadeto
družino v Podvolovljeku. Izločili smo tudi za 25.500 € proračunske rezerve za odpravo
posledic neurij, katere smo porabili 16.351 € za sanacije neurij iz prejšnjih let.
12. Splošni sklad znaša 9.166.615 € in zavzema 99 % vrednosti pasive. Stanje na teh
kontih ustreza sedanjim vrednostim za opremo, stavbe, objekte in stanovanja.
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Na izvenbilančni evidenci se na aktivnih in pasivnih kontih od lani stanje ni spremenilo.
Saldo sestavlja evidenčna zaloga drobnega inventarja manjših vrednosti ter tistih kmetijskih
zemljišč, ki so še predmet usklajevanj s Skladom kmetijskih zemljišč Slovenije za prenos na
občino.

POJASNILA IN UGOTOVITVE K PREGLEDNICI STANJA IN GIBANJE
NEOPREDMETENIH DOLGOROČNIH SREDSTEV IN OPREDMETENIH OSNOVNIH
SREDSTEV
- sedanja vrednost vseh OS 31.12.2016 je bila 7.687.322 € in je manjša kot v letu 2015
za 100.535 €.
- strukturna sestava OS se je v letu dni spremenila tako, da je primerjalno s prejšnjim
letom 2015 manjši strukturni delež za opremo in infrastrukturne objekte ter manjši za
zemljišča in za investicije v teku.

POJASNILA IN UGOTOVITVE K PREGLEDNICI
DOLGOROČNIH KAPITALSKIH NALOŽB IN POSOJIL

STANJA

IN

GIBANJE

Stanje dolgoročnih finančnih naložb se je spremenilo za znesek amortizacije za naložbo v
odplinjevanje in ograjo za odlagališče Podhom po podatkih Komunale Gornji Grad. Zmanjšala
pa se je tudi vrednost kapitalske naložbe do družbe Golte d.o.o, katera je na osnovi sklepa
sodišča zmanjšala osnovni kapital iz 8.287.922,49 EUR na 137.000,00 EUR. Posledično smo
za občino Luče razknjižili saldo konta 062017 Dolgoročna kapitalska naložba Golte d.o.o. iz
17.996,17 EUR poslovnega deleža na 297,48 EUR deleža (usklajeno na osnovi vrnjenega IOP
obrazca in poslanih prilog).

STANJE IN GIBANJE DOLGOROČNIH KAPITALSKIH NALOŽB IN POSOJIL

naložbe v deleže v javna podjetja (06,07)

Stanje
31.12.2015
43.276

Povečanja

Zmanjšanja
18.033

Stanje
31.12.2016
25.243

18.033

25.243

/

/

18.033

25.243

druge dolgoročne kapitalske naložbe
DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE
DOLGOROČNO DANA POSOJILA IN DEPOZITI
SKUPAJ

43.276
/
43.276

/
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POJASNILA IN UGOTOVITVE K PREGLEDNICI
PRIHODKOV IN ODHODKOV V LETU 2016

ZAČASNO

NEPLAČANIH

V proračunu so evidentirani prihodki in odhodki po načelu denarnega toka, kar pomeni, da so
zajeti vsi, ki so bili plačani od 1.1.2016 do 31.12.2016. Začasno neplačani prihodki in odhodki
31.12.2016 se prenašajo v proračun 2017, ko bodo plačila teh računov zapadla in bodo tudi
poplačana. Izkazani so na kontih skupin 18 in 28 v bilanci stanja. Vrednost neplačanih
prihodkov konec leta 2016 znaša 60.318 € in so se povečala za 34.622 €, začasno neplačani
odhodki, ki na dan 31.12.2016 znašajo 60.860 €, pa so se vrednostno zmanjšali za 3.012 €.

ZAČASNO NEPLAČANI PRIHODKI IN ODHODKI

konto
280-davčni prihodki

stanje v EUR
31.12.2014

stanje v EUR
31.12.2015

% 16/15

stanje v EUR
31.12.2016

razlika 2016/2015
22.514
10.225

9.017

12.289

183,2

281-nedavčni prihodki

3.837

8.884

9.609

725

108,2

282-kapitalski prihodki

0

0

27.777

27.777

0,0

283-prejete donacije

0

0

0

0

0,0

284-transferni prihodki

114.179

4.523

418

-4.105

9,2

začasno neplačani prihodki

127.033

25.696

60.318

34.622

234,7

180-tekoči odhodki

2.593

29.010

35.131

6.121

121,1

181-tekoči transferi

65.056

34.862

24.936

-9.926

71,5

182-investicijski odhodki

0

0

793

793

0,0

183-investicijski transferi

0

0

0

0

0,0

začasno neplačani odhodki

67.649

63.872

60.860

-3.012

95,3

neto vpliv prenosa plačil v 2016

59.384

-38.176

-542

37.634

1,4

POJASNILA K POSTAVKAM IZKAZA PRIHODKOV IN ODHODKOV
V tem izkazu so prihodki in odhodki razporejeni po enotnem kontnem planu za proračune, mi
jih prikazujemo po tromestnih kontih razreda 7 in 4.
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Pogled na to tabelo nam pove gibanje o strukturi in realiziranih vrednostih posameznih vrst
prihodkov in odhodkov v okviru kontnega načrta:
- največji delež zavzemajo davčni prihodki ki znašajo 1.404.242 € (v okviru teh je
najpomembnejša dohodnina odstopljena občinam v višini 1.334.795 €)
- nedavčnih prihodkov beležimo v letu 2016 za 63.880 € in predstavljajo prihodke od
premoženja (prihodki od najemnin in prihodki od podeljenih koncesij), takse in pristojbine,
globe in druge denarne kazni ter druge nedavčne prihodke (prihodki od komunalnih
prispevkov, prispevki in doplačila občanov za družinskega pomočnika, drugi nedavčni
prihodki)
- kapitalski prihodki znašajo 540 € (prihodki od prodaje zemljišč: Voler Blaž (parc. št. 447/17
k.o. Raduha v velikosti 71 m2 po ceni 540 €)
- tekoči odhodki in transferi dosegajo skupaj 83 % vseh odhodkov s skupno vrednostjo
1.272.851 €
- investicijski odhodki in transferi znašajo skupaj 251.297 € in predstavljajo 17 % skupnih
odhodkov
POJASNILO K RAČUNU FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB TER RAČUNU
FINACIRANJA
V zadnjem letu ne beležimo sprememb na kapitalskih deležih v naložbah.

REALIZACIJA PRORAČUNA OBČINE LUČE ZA LETO 2016
Zakon o javnih financah določa, da je zaključni račun proračuna akt občine, v katerem so
prikazani predvideni in realizirani prihodki in drugi prejemki ter odhodki in drugi izdatki. Pri
sestavi ZR se upošteva predpisana členitev. Sestavni del ZR so tudi podatki iz bilance stanja.
Proračun Občine Luče za leto 2016 je bil potrjen na 10. redni seji občinskega sveta
20.01.2016 in objavljen v Uradnem listu RS št. 6/2016 dne 29.01.2016 s prihodki v višini
2.566.000 €.
Primerjavo podajamo na obrazcih iz spletne aplikacije APPRA, ki jih mesečno pošiljamo na
Ministrstvo za finance, in sicer proračun 2016 z realizacijo proračuna januar-december 2016.

SPLOŠNI DEL PRORAČUNA 2016
V poročilu sledi prikaz prihodkov in odhodkov po kontnem načrtu za proračune na več nivojih
zasledovanja (k2, k3, k4, k6)
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Prihodki proračuna 2016 po enotnem kontnem planu za proračune
Primerjava realizacije 2016 s sprejetim proračunom v letu 2016:
Seštevek vseh prihodkov znaša 1.910.945 € kar predstavlja 97,2 % veljavnega proračuna za
leto 2016.
Davčni prihodki v letu 2016 skupine 70: realizirani v skupni vrednosti 1.404.242 €


700 Davki na dohodek in dobiček so bili realizirani v znesku 1.344.795 €; 100%
realizacija, predstavljajo pa dohodnino odstopljeni vir občinam



703 Davki na premoženje realizirani 92,4% v skupnem znesku 26.926 €, predstavljajo
(davki na nepremično in premično premoženje, davki na premičnine, davki na
dediščine in darila ter davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje)



704 Domači davki na blago in storitve predstavljajo 92,8 % realizacije veljavnega
proračuna 2016, to je 41.202 € ( davek na dobitke od iger na srečo, okoljska dajatev
za onesnaževanje okolja zaradi odpadnih voda, turistična taksa, pristojbina za
vzdrževanje gozdnih cest)

Nedavčni prihodki v letu 2016 skupine 71: realizirani so bili v skupni vrednosti 63.881 €


710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja so bili realizirani v višini 48.721 €
kar predstavlja 84,5 % realizacije veljavnega proračuna (prihodki od najemnin za
poslovne prostore Zasebne zobne ambulante, prihodki od najemnin za stanovanja
Habit Velenje, prihodki od najemnin za opremo JP Komunala Mozirje-najemnina za
komunalno infrastrukturo, prihodki od drugih najemnin-najemnine za grobove in
vežico, prihodki od podeljenih koncesij)



711 Takse in pristojbine realizirane v višini 174,9% v vrednosti 1.224 € (upravne
takse iz upravnih dejanj)



712 Globe in druge denarne kazni realizirane v višini 61,2%, skupna vrednost 1.224 €
(nadomestila za degradacijo in uzurpacijo prostora)



714 Drugi nedavčni prihodki realizacija 59,4 %, skupna vrednost 12.711 € (prihodki
od komunalnih prispevkov, prispevki za družinskega pomočnika, drugi nedavčni
prihodki)

Kapitalski prihodki v letu 2016 skupine 72: realizacija v skupni vrednosti 540 €


720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev (odstopanje od planiranega zneska
40.500€ se odraža v prestavitvi plačila Marije Dogaris v leto 2017



722 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč v vrednosti 540 € (Voler Blaž)

Transferni prihodki v letu 2016 skupine 74: realizirani v skupni vrednosti 441.983, predstavlja
100,1 % načrtovane realizacije


740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij:
finančna izravnava v višini 305.575 €
požarna taksa 5.213 €
sredstva za investicije: sofinanciranje obnove LC in JP v občini 107.982 €
Ministrstvo za kmetijstvo; vzdrževanje gozdnih cest 2.725 €
sofinanciranje skupnih občinskih uprav 10.248,23 € (od tega 1.106 € iz leta
2015)
 Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve: družinski pomočnik 10.240 €
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Primerjava realizacije prihodkov glavarine in finančne izravnave v letu 2016 s
prihodki glavarine ter finančne izravnave iz leta 2015:
-

prihodki glavarine 2016 so večji od realiziranih prihodkov glavarine v letu 2015 za
71.537 €, znesek finančne izravnave pa je bil v 2016 manjši za 78.165 € glede na
leto 2015; skupaj smo dobili 6.628 € manjši znesek glavarine in izravnave kot v letu
2015.

Realizacija 2015
prihodki iz glavarine
finančna izravnava
SKUPAJ

Realizacija 2016

Razlika v
EUR

1.263.258

1.334.795

71.537

383.740

305.575

-78.165

1.646.998

1.640.370

-6.628

POSEBNI DEL PRORAČUNA 2016
Izkazuje razporeditev proračunskih odhodkov in transferjev in primerjavo po programski
shemi proračuna in proračunskih postavkah. V komentarjih izpostavljamo izstopajoče
primerjave sprejetega proračuna za leto 2016 s končno realizacijo 2016.
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Odhodki proračuna 2016 po enotnem kontnem planu za proračune
Primerjava realizacije 2016 s sprejetim proračunom v letu 2016:
Seštevek vseh odhodkov znaša 1.524.148 € kar predstavlja 59,4 % veljavnega proračuna za
leto 2016.
Tekoči odhodki 2016 skupine 40: so bili konec leta 2016 realizirani v skupni vrednosti
632.102 €. V primerjavi s sprejetim proračunom 2016, so bili realizirani 71,2%.







400 Plače in drugi izdatki zaposlenim; realizirani 96,5% v znesku 126.598 €,
predstavljajo pa plače zaposlenih, regres, povračila in nadomestila, nadurno delo ter
drugi izdatki zaposlenim-jubilejne nagrade
401 Prispevki za socialno varnost; 19.173 € dosegajo 98,6% planirane realizacije,
kamor spadajo prispevki iz plač za zaposlene
402 Izdatki za blago in storitve; realizirani 64,2%, to je 443.648 €, zajemajo pa razne
materialne stroške in storitve delovanja občinske uprave, tekoča vzdrževanja,
energija, zavarovalne premije, goriva in maziva, poslovne najemnine, drugi operativni
odhodki
409 Rezerve; realizirane 92,8 % v skupni vrednosti 42.683 €, splošna proračunska
rezervacija, proračunska rezerva, rezerve za odpravo posledic neurja, sredstva
rezervnega sklada Habit Velenje

Tekoči transferji skupine 41: so bili v letu 2016 realizirani v skupni vrednosti 640.749 €. Če
jih primerjamo s proračunom 2016 ugotovimo, da so doseženi 96%.








410 Subvencije; realizacija 86,3 % v skupnem znesku 167.648 €, zajemajo pa
subvencije pokrivanja izgube JP Komunala Mozirje zaradi neuveljavljenih višjih cen iz
preteklih let, sredstva za izvajanje ekoloških programov Komunala Gornji grad; stroški
obratovanja odlagališča v zapiranju Podhom, subvencije za spodbujanje razvoja
malega gospodarstva in kompleksne subvencije v kmetijstvu (zadnja dva na osnovi
razpisov)
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom; realizirano 96,0 % v vrednosti
294.315 €, kamor sodijo pomoč ob rojstvu otroka, regresiranje šolskih prevozov,
regresiranje oskrbe v domovih, subvencije stanarin, plačilo vrtca, izplačila
družinskemu pomočniku, drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom (pomoč na
domu)
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam; so bili realizirani 91,8 % v
skupnem znesku 71.585 €, predstavljajo pa transfere posameznim društvom na
osnovi razpisov in posameznih vlog
413 Drugi tekoči domači transferi; realizirani v višini 102,5 %, vrednostno 107.201 €,
predstavljajo pa odhodke medobčinskega inšpektorata, odhodke urbanistke za našo
občino, prispevki za osnovno zdravstveno zavarovanje za brezposelne občane, tekoči
transferi v javne zavode (šola, glasbena šola, knjižnica), mrliški ogledi, obdukcije
naših občanov
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Investicijski odhodki skupine 42: dosegajo le 22,3% planiranega plana, kjer smo realizirali
odhodke v višini 208.581 € od planiranih 936.700 €.
 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev; zajema nabavo strojne računalniške
opreme, nakup druge opreme in napeljav v skupni vrednosti 8.653 €, novogradnje v
skupni višini 183.329 €; asfaltiranje naslednjih cest:
Asfaltiranje Podveža (JP Praznik)
Asfaltiranje Krnica (nekategorizirana cesta v Grelce)
Asfaltiranje Krnica (JP Hribernik)
Asfaltiranje Krnica (JP Krnički Log – Klinar - Zg. Špeh)
(od tega spodnji ustroj 65.939 € v letu 2015)
 Asfaltiranje Juvanove prode (Gaves)
 Parkirišče na Faroškem logu





17.278 €
7.616€
33.853 €
185.620 €
1.736 €
9.194 €

nadalje še investicijska vzdrževanja in obnove (sanacija vodohrama Stoglej), nakup
zemljišč (Mlačnik Beno cesta v Krnici, ZSZ dom Nazarje za prizidek k ZD, RS nakup
parcele na Juvanovih prodih (Skobanova Frančiška).
Nizek odstotek planiranih investicijskih odhodkov je predvsem zaradi planirane večletne
investicije v izgradnjo športnega centra, ki lani še ni bila izvedena. Vzporedno potekajo
potrebne aktivnosti v zvezi s to investicijo, vsako leto pa namensko privarčujemo del za
to potrebnih sredstev. Planirana je bila tudi izgradnja čistilne naprave, ki pa še tudi ni bila
realizirana zaradi počasnih postopkov pridobivanja potrebne dokumentacije in dovoljenj.
Investicijske transfere skupine 43: smo realizirali v višini 42.716 €, kar pomeni 73,7%
realizacijo od planiranih transferov proračuna 2016.
 431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki
zajemajo investicijske odhodke za nabavo gasilske opreme PGD Luče in za nabavo
opreme za Civilno zaščito v skupni vrednosti 14.316 €, ter sofinanciranje dvema
občanoma za nabavo malih čistilnih naprav
 432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom realizirani v višini 100%
zajemajo investicijska vlaganja v OŠ Blaža Arniča Luče v višini 26.000 €
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OBRAZLOŽITEV POSEBNEGA DELA ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA
Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih Občine Luče v letu 2016
Poročilo izkazuje razporeditev proračunskih odhodkov in transferov in primerjavo po
programski shemi proračuna in proračunskih postavkah. V komentarjih izpostavljamo
izstopajoče primerjave proračuna za 2016 z realizacijo v letu 2016.
Zakonske podlage, ki pojasnjujejo področje:
-

Zakon o javnih financah: UL RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 - ZJU,
110/02 - ZDT-B,127/06 - ZJZP, 14/07 - ZSPDPO, 109/08, 49/09, 38/10 - ZUKN,
107/10, 110/11 - ZDIU12,104/12 - ZIPRS1314, 46/13 - ZIPRS1314-A, 82/13 ZIPRS1314-C, 101/13, 101/13 - ZIPRS1415, 38/14 - ZIPRS1415-A, 95/14 ZIPRS1415-C, 14/15 - ZIPRS1415-D, 55/15 -ZFisP, 96/15 - ZIPRS1617

-

Zakon o računovodstvu: UL RS, št. 23/1999, 30/2002 - ZJF-C, 114/2006 – ZUE

-

Zakon o izvrševanju proračuna

-

Pravilnik o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge
osebe javnega prava UL RS, št. 115/02, 21/03, 134/03, 126/04, 120/07, 124/08,
58/10, 60/10 – opt. 104/10, 104/11

-

Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge
osebe javnega prava UL RS, št. 112/2009, 58/2010, 104/2010, 104/2011, 97/2012,
108/2013, 94/14, 100/15

-

Pravilnik o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega
prava UL RS, št. 134/2003, 34/2004, 13/2005, 138/2006, 120/2007, 112/2009,
58/2010, 97/2012, 00815

-

Navodilo o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih dolgoročnih sredstvih in
opredmetenih osnovnih sredstvih,

-

Statut Občine Luče (Uradni list RS št. 60/11 z 29.7.2011-UPB)

-

Pravilnik o računovodstvu

-

Odlok o proračunu Občine Luče (UL RS št. 6/16)

Občina Luče ima zastavljene dolgoročne cilje in strategijo, katere so usmerjene v izboljšavo
socialno varstvenih projektov, spodbujanje gospodarskega razvoja v občini, kmetijsko
dejavnost, spodbujanje turizma, izboljšanje prometnih povezav, izboljšanje poplavne
varnosti, ustvarjanja ugodnih pogojev za mlade, ugodnih pogojev za delovanje društev v
občini, izboljševanje telekomunikacij v občini, spodbujanje okoljevarstvenega razvoja občine.
Občina se je vseskozi trudila, da je poslovala uspešno, učinkovito in gospodarno. Prizadevala
si je za dobro sodelovanje na različnih področjih: gospodarske dejavnosti, varstvo okolja,
stanovanjska dejavnost, zdravstvo, požarna varnost, zaščita in reševanje, kultura, delovanje
nepridobitnih organizacij, delovanje društev, prostorsko načrtovanje, izobraževanje, socialna
varnost občanov.
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(90,1%)

Področje proračunske porabe političnega sistema:
PPP je bilo s proračunom 2016 predlagano v višini 67.900 €, realizirano pa v višini 61.150 €.
Predstavlja: dejavnost občinskega sveta: 13.580 €, kjer smo financirali dejavnost političnih
strank ter stroške občinskega sveta, odborov in komisij in dejavnost župana in podžupana:
47.571 €, kar obsega izplačane plače, prispevke ter povračila stroškov prehrane, regresa
županu, izplačila podžupanu ter stroške reprezentance. V okviru PPP so bile opravljene
manjše dovoljene prerazporeditve.

04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

(60,8%)

Področje proračunske porabe skupnih administrativnih služb in splošnih javnih
storitev:
PPP je bilo s sprejetim proračunom predlagano 30.500 €, realizirano pa v višini 18.538 €.
Beležimo delna odstopanja realizacije na proračunskih postavkah glede na veljavni proračun.
Področje zajema naslednje proračunske postavke: druge skupne občinske službe: z
realizacijo v skupni vrednosti 16.419 €: investicije v e-točke in brezžična povezava z
realizacijo, objavljanje občinskih predpisov, občinsko glasilo in internetna stran občine,
stroški občinskih simbolov, izvedba protokolarnih dogodkov: v vrednosti 6.958 €: kar zajema
pokroviteljstva in sponzorstva, stroški občinskega praznika in prireditev, razpolaganje in
upravljanje občinskega premoženja: realizacija 5.884 €, kar zajema pravna zastopstva ter
zavarovanje občinskega premoženja.
V okviru PPP so bile opravljene manjše dovoljene prerazporeditve.

06 - LOKALNA SAMOUPRAVA

(93,0%)

Področje proračunske porabe lokalne samouprave obsega delovanje občinske uprave:
PPP je bilo s proračunom planirano za 153.050 € odhodkov, realizirano pa v višini 142.317 €.
V okviru PPP so bile na posameznih proračunskih postavkah opravljene tudi prerazporeditve
med posameznimi konti.
To področje zajema: administracija občinske uprave z realizacijo v višini 141.326 €, kamor
spadajo plače in materialni stroški občinska uprava, drugi materialni stroški občine (pisarniški
material, čistilni material, časopisi, revije, računalniške in druge storitve izdatki za
reprezentanco, uniforme in zaščitna sredstva, DI, električna energija, poraba kuriv in stroški
ogrevanja, voda in komunalne storitve, odvoz smeti, stroški telefonije, poštne storitve,
dnevnice, stroški prevoza, tekoča vzdrževanja komunikacij, opreme, programske opreme,
odškodnine in kazni, stroški seminarjev, konferenc, strokovna izobraževanja, sodni stroški,
odvetniške, notarske storitve, drugi operativni odhodki), stroški službeni avto, delo po
pogodbah, investicije novih osnovnih sredstev in drobnega inventarja v upravi, delovanje
Medobčinskega inšpektorata in Urada za okolje in prostor ter ostali stroški.
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07 - OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH

- 38 (36,0%)

Področje proračunske porabe obrambe in ukrepov ob izrednih dogodkih: obsega
delovanje civilne zaščite in gasilskega društva za varstvo pred naravnimi in drugimi
nesrečami.
PPP je bilo s proračunom 2016 planirano v višini 69.000 €, realizirano pa v višini 24.861 €.
Sem spadajo proračunske postavke pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč:
realizirano v znesku 3.328 €: investicijski odhodki za civilno zaščito, kjer smo v letošnjem letu
namenili sredstva za nabavo naslednje opreme: kpl oprema za CZ (jakna, Softshel, jakna
Monsoon, dežne hlače, kapa z naušniki, kapa), 2 kom škornji doprsni, voziček z orodjem
Mannesmann, daljnogled Adventure, nahrbtnik za prvo pomoč (vključno s sanitetnim
materialom in dodatno opremo), 25 kom protipoplavne vreče, akumulatorska svetilka Lenser,
endoskop za pregled inštalacij, 200 kom protipoplavnih silažnih vreč Cargo, daljinomer
Bresser in aluminij lestev, delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč: porabljeno
21.532 €: program PGD Luče, stroški za zaščito in reševanje, invest. nabava gasilske
opreme, kjer smo namenili 5.000 € za nabavo gasilske opreme: (dva dihalna aparata,
transportna torba, set dvižnih blazin, vetrovka AWG z gumi cevjo, 5 gasilskih oblek),
sofinanciranje zajetij za požarno vodo, proračunska postavka intervencijski ukrepi po
poplavah pa ni bila porabljena.

11 - KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO

(93,4%)

Področje proračunske porabe kmetijstva, gozdarstva in ribištva: obsega subvencije v
kmetijstvo in vzdrževanje gozdnih cest.
PPP je bilo s proračunom planirano 101.000 €, realizirano pa 94.310 €. Ta proračunska
postavka obsega: strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu: 52.081 €, kjer smo izplačali 30
lučkim kmetom subvencije na osnovi razpisa za kmetijstvo, razvoj in prilagajanje podeželskih
območij: 14.370 €; tukaj so bile izplačane subvencije osmim različnim društvom iz področja
kmetijstva za njihovo delovanje, posebej je bilo namenjeno 5.000 € za delovanje LAS, ukrepi
za stabilizacijo trga: stroški transporta za odvoz mleka družbi Davidov hram 3.000 €, ter
tekoče vzdrževanje gozdnih cest: kjer je občina namenila 24.858 € za tekoče vzdrževanje
gozdnih cest. V okviru PPP so bile opravljene manjše dovoljene prerazporeditve med konti.

13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

(86,4%)

Področje proračunske porabe prometa, prometne infrastrukture in komunikacij
obsega upravljanje in tekoče ter investicijsko vzdrževanje občinskih cest ter javno
razsvetljavo.
PPP je bilo s proračunom 2016 planirano v višini 458.800 €, realizirano pa v višini 396.510 €.
V okviru področja so bile opravljene tudi manjše dovoljene prerazporeditve med
posameznimi konti na PP.
Omenjena proračunska postavka zajema naslednja področja: upravljanje in tekoče
vzdrževanje občinskih cest: tu beležimo realizacijo v znesku 166.363 €; občina je financirala
izdatke za tekoče vzdrževanje lokalnih cest, tekoče vzdrževanje javnih poti, odprava posledic
neurja – ni bilo realizirano, stroški za zimsko vzdrževanje cest; (tukaj beležimo prekoračitev
postavke, začetek leta 2016 je bil bolj zimski, zato so bili stroški zimske službe visoki,
povišanje na tej postavki se kaže tudi v nabavi večjih količin soli, katera se je začela dodajati
gramozu za posipavanje občinskih cest), izvedla so se nekatera popravila mostov in brvi:
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financirali smo sanacijo dotrajanega in posledično nevarnega visečega mostu pri Igli. Občina
je pomagala pri popravilu mostu pri Golob Angeli, nabavi macesna za brv na Podbregu,
postavka izgradnja podpornih zidov 10.000 € pa je bila v celoti porabljena – izvedba škarpe
na cesti Snežna jama, za investicijsko vzdrževanje in gradnjo občinskih cest beležimo
realizacijo v znesku 216.176 €: stroški za zaščitne obcestne ograje 32.847 € (družbi Liko
Liboje in Petrič izdelava zaščitnih ograj na občinskih cestah), posodobitve ostalih občinskih
cest in obnova občinskih cest pa predstavljata asfaltiranje občinskih cest. Občina je v tem
letu namenila za asfaltiranje 183.329 €. Asfaltiranje je potekalo na naslednjih cestah in
odsekih:
 Asfaltiranje Podveža (JP Praznik): 296 m; 915 m2
(od tega spodnji ustroj 6.029 € v letu 2015)
 Asfaltiranje Krnica (nekategorizirana cesta v Grelce): 117 m; 404 m2
 Asfaltiranje Krnica (JP Hribernik): 839 m; 2.700 m2
 Asfaltiranje Krnica (JP Krnički Log-Klinar-Zg.Špeh): 2.536m; 8.992m2
(od tega spodnji ustroj 65.939 € v letu 2015)
 Asfaltiranje Juvanove prode (Gaves): 60 m; 213 m2
 Parkirišče na Farovškem logu: 225 m2

17.278 €
7.616 €
33.853 €
185.620 €
1.736 €
9.194 €

Tako se je v letu 2016 asfaltiralo 3.848 m občinskih cest, ter pridobilo 9 parkirnih mest na
Farovškem logu.
Pri proračunski postavki cestne razsvetljave beležimo 13.580 € odhodkov za javno
razsvetljavo ter za vzdrževanje le-te.
V okviru PPP so bile opravljene manjše dovoljene prerazporeditve med konti.

14 - GOSPODARSTVO

(68,5%)

Področje proračunske porabe gospodarstva obsega pospeševanje in podpora gospodarski
dejavnosti ter promociji Slovenije, razvoju turizma in gostinstva.
PPP je bilo s proračunom 2016 planirano v višini 135.800 €, realizirano pa v višini 92.998 €.
Proračunska postavka spodbujanje malega gospodarstva je bila skoraj v celoti porabljena
57.971 €, kjer smo preko razpisa za razvoj malega gospodarstva financirali sredstva 17
podjetnikom iz naše občine, dalje postavka razvoj turizma: realizacija 35.027 €, kjer beležimo
financiranje naslednjih aktivnosti: sejmi, predstavitve in druga promocija 4.677 €
(vizualizacija Luč, preko Zavoda za turizem Kamnik promocije na sejmih v Münchnu, v Pragi,
v Utrechtu, projekcija gorniških filmov, letni najem mobilne aplikacije), pri postavki
spodbujanje turistične dejavnosti beležimo odhodke v znesku 3.006 € za financiranje
katalogov, stroški prevajanja, aktivnosti pri projektu Bergsteigerdörfer, prireditev Lučki dan
22.487 €; malo prekoračena postavka kaže na veliko aktivnosti na promociji vsakoletnega
lučkega dogodka. Postavitev označevalnih tabel; ta postavka še ni bila realizirana, ker
aktivnosti še potekajo in se prestavlja v naslednje leto, ravno tako se prestavlja v 2017 tudi
postavka opremljanja tržnice. Pri nekaterih postavkah so bile opravljene manjše dovoljene
prerazporeditve med posameznimi konti.

15 - VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

(25,1%)

Področje proračunske porabe varovanja okolja in naravne dediščine obsega zbiranje in
ravnanje z odpadki ter ravnanje z odpadno vodo
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PPP je bilo s proračunom 2016 planirano v višini 102.350 €, realizirano pa v višini 23.672 €.
Majhen doseg planirane realizacije je posledica nerealizirane postavke izgradnja osrednje
čistilne naprave, kjer postopki pridobivanja gradbene dokumentacije še potekajo in na
postavki izgradnja MČN, kjer niso bila porabljena vsa planirana sredstva. Proračunska
postavka zbiranje in ravnanje z odpadki: je bila porabljena v vrednosti 8.005 €, kjer beležimo
odhodke za odvoz smeti v občini in posebej za pokopališče, ter dana sredstva za izvajanje
ekoloških programov (stroški obratovanja odlagališča Podhom v zapiranju), ravnanje z
odpadno vodo: tu plačuje občina subvencijo JP Komunali Mozirje. Občina razpiše vsako leto
razpis za izgradnjo malih čistilnih naprav, kjer je letos odobrila sredstva dvema občanoma, ki
sta se prijavila na razpis. Aktivnosti so potekale na postavki ureditve parka oz. pešpoti ob
Savinji, kjer potekala akcija navoza in planiranja humusa in zasaditev sadik dreves. V okviru
področja so bile opravljene manjše dovoljene prerazporeditve med postavkami in konti.

16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST(37,3%)
Področje proračunske porabe prostorskega planiranja in stanovanjsko komunalne
dejavnosti obsega prostorsko in podeželsko planiranje, komunalno dejavnost na področju z
oskrbo z vodo, področje pokopališke dejavnosti, področje prazničnega urejanja vasi,
spodbujanje stanovanjske gradnje ter urejanje in razpolaganje z zemljišči.
PPP je bilo s sprejetim proračunom planirano v višini 368.800 €, realizirano pa v višini
137.682 €. Prostorsko planiranje: 52.795 € realizacije, kjer je občina namenjala sredstva za
storitve Urada za okolje za skupno urbanistko, katera uraduje na naši občini ob ponedeljkih
in petkih, priprava prostorskih planov občine ter urejanje in nadzor geodetskih evidenc. V
letošnjem letu se je zaključil projekt odmere občinskih cest, kateri je na osnovi razpisa
potekal od leta 2014, komunalna dejavnost: realizacija z vrednostjo 71.275€; v letošnjem
letu subvencije cen JP Komunala Mozirje, zaradi povišanja cen komunalnih storitev, obnovili
smo vhodna vrata pri vodnem zajetju pri Stogleju, financirala se je pokopališka dejavnost, pri
kateri smo zavezanci za DDV. V okviru omenjenih postavk vodimo postavko nakup
komunalnega vozila s priključki (občinski traktor), kjer je občina izvršila nabavo mulčerja s
kardanom v znesku 4.787 €, nekaj sredstev je občina namenila za praznično okrasitev
naselja med novoletnimi prazniki, na postavki obnova hiše na Produ z izgradnjo skladišča, je
občina financirala nabavo ograje za skladišče na Produ ter 4 kom kontejnerjev za ekološki
otok v skupnem znesku 15.550 €. Realizirana ni bila proračunska postavka Izgradnja
objektov za zimsko službo, ki je bila planirana v Raduhi. Na področju stanovanjske gradnje
beležimo stroške rednega vzdrževanja in upravljanja stanovanj preko upravitelja naših
stanovanj Habit Velenje, realiziran pa ni bil projekt obnove fasade Luče 105. Proračunska
postavka urejanje in razpolaganje z zemljišči je bila realizirana v znesku 6.448€. V okviru
področja so bile opravljene manjše dovoljene prerazporeditve med postavkami in konti.

17 - ZDRAVSTVENO VARSTVO (63,9%)
Področje proračunske porabe zdravstvenega varstva obsega primarno zdravstvo ter druge
programe na področju zdravstva.
PPP je bilo s proračunom planirano 42.300 €, realizirano pa v višini 27.035 €. Pri postavki
dejavnost zdravstvenih domov beležimo odhodke za nakup zemljišča za izgradnjo prizidka k
zdravstveni postaji Nazarje v vrednosti 3.579 €, ter nabavo defibrilatorja podjetja Afiris v
znesku 2.755 €. Defibrilator je montiran na občinski stavbi pri vhodu v ambulanto. V Lučah
imamo sedaj dva defibrilatorja, drugi se nahaja na stavbi Gasilskega doma. Drugi programi
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na področju zdravstva: 21.457€ pokrivamo odhodke za zdravstveno zavarovanje
brezposelnih občanov (povprečno št. zavarovancev v 2016 je bilo 36,58), presežena pa je
bila tudi proračunska postavka mrliško ogledna služba.

18 - KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

(13,2%)

Področje proračunske porabe kulture, športa in nevladnih organizacij obsega dejavnost
programov v kulturi, podpore posebnim skupinam ter šport in prostočasne dejavnosti.
Omenjeno področje je bilo planirano v višini 599.100 €, realizirano v višini 78.891 €.
Program v kulturi: realizacija v skupni vrednosti 36.970 €, kjer sofinanciramo dejavnost
Osrednje knjižnice Mozirje, stroške knjižnice v Lučah, ljubiteljsko kulturo kjer sofinanciramo
dejavnosti v kulturi s KUD Raduha Luče na čelu, Javni sklad za kulturne dejavnosti, KUD
Godba Zgornje Savinjske doline (sodelujejo 3 Lučani), sofinanciramo druge programe
kulturnih društev in skupin na osnovi razpisa za kulturo, pokrivamo odhodke za kulturne
prireditve, srečanja, gostovanja (izpeljana oddaja Slovenska zemlja v pesmi in besedi, obisk
predstavnikov iz Srbije, financiranje prireditve Kresna noč (nastopajoči, pogostitve, Vigrad,
Sazas), odhodki za kulturno dvorano, digitalizacija arhiva interne televizije Luč, postavka
Izdaja monografije Luč se nerealizirana prestavlja v naslednje leto. Pri podpori posebnim
skupinam beležimo realizacijo 4.325 € za pokrivanje programov veteranskih organizacij; ZB
za vrednote NOB Luče, Območno ZB NOB Mozirje, za pokrivanje programov drugih
organizacij in društev: ZŠAM Mozirje, Starodobniki, Društvo diabetikov ZS doline, KUD Slap,
Sadjarsko društvo Mozirje, Kinološko društvo ter vsakoletno izvedbo prireditve srečanja za
starostnike naše občine. Proračunska postavka šport in prostočasne aktivnosti je bila
realizirana le 37.596 €, kjer smo preko razpisa za šport razdelili 28.000 € sredstev društvom.
Pri programih za mladino je občina obnovila plezalno steno pri šoli, financirala protihrupno
zaščito pri osnovni šoli, naročila izdelavo snemljivega košarkarskega koša na igrišču. Občina
je pomagala pri izvedbi družabnih prireditev (smučarska tekma med zaselki, smučarska
tekma med občinami, promocijski material za Krnički dan, 'ražn'), nerealizirana pa ostaja
postavka izgradnje športnega objekta, ki se prenaša v naslednje leto. Vzporedno potekajo
aktivnosti, kjer se iščejo možne variante tudi glede soglasja sosedov objekta.
Tudi v okviru tega področja so bile opravljene le manjše dovoljene prerazporeditve med
postavkami in konti.

19 - IZOBRAŽEVANJE

(98,7%)

Področje proračunske porabe izobraževanja obsega varstvo in vzgoja predšolskih otrok,
primarno in sekundarno izobraževanje, terciarno izobraževanje, drugi izobraževalni programi
ter pomoč šolajočim.
PPP je bilo s proračunom planirano 334.600 €, realizirano pa v višini 330.188 €. Varstvo in
vzgoja predšolskih otrok: vrtec Luče 111.329 €, ostali vrtci 6.820 € (dva otroka iz občine v
drugih vrtcih), primarno in sekundarno izobraževanje: odhodki za OŠ Luče 73.553 €, kamor
sodijo izdatki za blago in storitve, dodatni programi ter investicijski transferi za opremo in
obnovo, odhodki za Glasbeno šolo Nazarje 3.700 €, terciarno in drugo izobraževanje:
sofinanciranje Regijsko študijsko središče 563 €, sofinanciranje izobraževanja odraslih 990 €,
pri programih pomoč šolajočim: beležimo 129.183 € odhodkov, največ na račun šolskih
prevozov (120.637 €)
V okviru področja so bile opravljene manjše dovoljene prerazporeditve med posameznimi
postavkami in konti.
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20 - SOCIALNO VARSTVO

(90,2%)

Področje proračunske porabe socialnega varstva obsega varstvo otrok in družine ter
izvajanje programov socialnega varstva, kjer beležimo realizacijo v višini 53.955 €. Občina
je pomagala pri financiranju pomoči staršem ob rojstvu otrok, CSD Mozirje je
sofinancirala aktivnosti vodenja in koordinacije za pomoči na domu, financirala
družinske pomočnike (v 2016 smo financirali dva družinska pomočnika), subvencionirala
domsko varstvo za pet občanov, pomagali smo društvom Karitas Luče, zavodu Mojre,
Društvu gluhih in slabovidnih, Društvu paraplegikov. Občina pomaga tudi pri subvencijah za
plačilo stanovanj trem občanom, ki ne morejo plačevati stanarin, iz solidarnostnega sklada za
pomoč otrokom, je občina namenila sredstva pomoči potrebnim otrokom. Vseskozi se občina
trudi pomagati občanom tudi preko Rdečega križa Luče in Rdečega križa Mozirje, kjer je lani
namenila 3.500 € pomoči za socialno ogrožene.
V okviru tega področja so bile opravljene manjše prerazporeditve med postavkami in konti.

22 - SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA

(0%)

Postavke nismo planirali in tudi ni bilo realizacije, ker se občina Luče tudi v leti 2016 ni
zadolževala.

23 - INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI

(93,1%)

Področje proračunske porabe intervencijskih programov in obveznosti obsega rezervni
sklad in proračunsko rezervacijo.
PPP je bilo določeno s sprejetim proračunom 43.000 €, realizirano pa v višini 40.041 €.
Občina je izločila 10.000 € proračunske rezerve. Iz te postavke je izločila 5.000 € za pomoč
družini ob nesreči, ostalo se prenaša v naslednje leto, vplačala je tudi 24.705 € rezerve za
odpravo posledic neurja, katera je bila porabljena v znesku 16.351 €, ostanek 8.354 € se
prenaša v naslednje leto. Porabila je 5.336 € splošne proračunske rezerve za nabavo vhodnih
vrat koče na Loki, za pomoč pri prekrivanju 'Henrikove' hiše ter za prestavitev in ureditev
okolice spomenika pri Podpečniku v Podvolovljeku.

Pripravila:
Ana Kaker l.r.
Občina Luče
župan
Ciril Rosc
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OSNUTEK POROČILA O OPRAVLJENEM NADZORU

nad porabo proračunskih sredstev Občine Luče v zvezi z družbo TGM Petek d. o. o.
1. OSNOVNI PODATKI O NADZORU
1.1. Nadzorni odbor Občine Luče v sestavi:
− Jože Vavdi, predsednik odbora
− Simona Germelj Šumah, članica
− Niko Bezovnik, član
− Klemen Pečovnik, član
1.2. Ime nadzorovanega organa:
− Občina Luče, Luče 106, 3334 Luče, obcina@luce.si, ki jo zastopa župan Ciril Rosc.
1.3. Predmet nadzora:
− Poraba proračunskih sredstev Občine Luče v zvezi z družbo TGM Petek d. o. o.
1.4. Trajanje nadzora:
− Nadzor se je izvajal 18. januarja 2017 ter 17. februarja 2017 na sedežu Občine Luče.

2. KRATEK POVZETEK
Urad RS za nadzor proračuna je Nadzornemu odboru Občine Luče odstopil pobudo za nadzor nad
porabo proračunskih sredstev Občine Luče v zvezi z družbo TGM Petek d. o. o. Pobudo za inšpekcijski
nadzor je na podlagi anonimne prijave podala Policijska postaja Mozirje, zaradi suma, da se občinska
sredstva nekontrolirano porabljajo za fiktivne račune, ki jih izdaja družba TGM Petek d. o. o. in
verjetnosti, da se zato proračunska sredstva v Občini Luče uporabljajo nepravilno.
Nadzor nad domnevnimi nepravilnostmi so opravili Jože Vavdi, Simona Germelj Šumah, Niko Bezovnik
in Klemen Pečovnik.
V skladu s ciljem nadzora so se člani nadzornega odbora usmerili predvsem na ugotavljanje
namenskosti in smotrnosti porabe sredstev občinskega proračuna ter na skladnost poslovanja Občine
Luče z zakoni in podzakonskimi akti.
Pri izvedbi nadzora ni bilo ugotovljenih nepravilnosti.

3. UVOD
Nadzorni odbor skladno z veljavnimi pravnimi predpisi v Republiki Sloveniji in Občini Luče opravlja
nadzor nad razpolaganjem s premoženjem občine, nadzoruje namenskost in smotrnost porabe
proračunskih sredstev ter nadzoruje finančno poslovanje uporabnikov proračunskih sredstev.

Nadzorni odbor v okviru svojih pristojnosti ugotavlja zakonitost in pravilnost poslovanja občinskih
organov, občinske uprave, javnih zavodov, javnih podjetij in občinskih skladov ter drugih porabnikov
sredstev občinskega proračuna in pooblaščenih oseb, ki razpolagajo z občinskimi javnimi sredstvi in
občinskim premoženjem ter ocenjuje učinkovitost in gospodarnost porabe občinskih sredstev.
Postopek delovanja nadzornega odbora podrobneje urejata Statut Občine Luče in Poslovnik o delu
Nadzornega odbora Občine Luče.
3.1 Osnovni podatki o nadzorovanem organu
3.1.1. Organiziranost organa in število zaposlenih
Občina Luče je samoupravna lokalna skupnost ustanovljena z zakonom na območju naselij Krnica,
Konjski vrh, Luče, Podveža, Podvolovljek, Raduha in Strmec.
Občina ima občinsko upravo, ki v skladu z zakonom, statutom in splošnimi akti občine opravlja upravne,
strokovne, pospeševalne in razvojne naloge ter naloge v zvezi z zagotavljanjem javnih služb iz občinske
pristojnosti. V občinski upravi Občine Luče, ki je organizirana kot enovit organ, je zaposlenih 6 oseb.
3.1.2. Področja dela, pristojnosti in odgovornosti
Občina Luče v okviru ustave in zakona samostojno ureja in opravlja naloge, določene v 21. členu Zakona
o lokalni samoupravi ter naloge, določene s predpisi občine na podlagi zakona.
Osnovni pravni akt Občine Luče je Statut Občine Luče (Uradni list RS, št. 60/2011). Občino predstavlja in
zastopa župan. Odgovorna oseba med opravljanjem nadzora in v času na katerega se nadzor nanaša je
župan Občine Luče, Ciril Rosc.
3.1.3. Sodelovanje med odborom in nadzorovanim organom med opravljanjem nadzora
Pri opravljenem nadzoru so sodelovali 4 člani nadzornega odbora. Sodelovanje med nadzornim
odborom in Občino Luče je potekalo preko elektronske pošte in na sejah nadzornega odbora. Med
izvedbo nadzora je nadzorni odbor sodeloval z županom Cirilom Roscem in direktorjem občinske uprave
Klavdijem Strmčnikom, ki sta podala dodatne obrazložitve na postavljena vprašanja.
3.2. Pravna podlaga za izvedbo nadzora:
− Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 - UPB, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 - ZUJF in
14/15 - ZUUJFO)
− Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 - UPB, 14/13 - popr., 101/13, 55/15 – ZFisP in
96/15 – ZIPRS1617)
− Zakon o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15)
− Statut Občine Luče (Uradni list RS, št. 60/2011)
− Poslovnik o delu Nadzornega odbora Občine Luče, sprejet 29. marca 2011
− Sklep nadzornega odbora o izvedbi nadzora št. 060-1/2017-1, z dne 9. januarja 2017
3.3. Datum in številka sklepa o izvedbi nadzora:
− Nadzor nad porabo proračunskih sredstev Občine Luče v zvezi z družbo TGM Petek d. o. o. se je
pričel na podlagi sklepa Nadzornega odbora o izvedbi nadzora, št. 060-1/2017-1, z dne 9. januarja
2017.
3.4. Namen in cilj nadzora
− ugotoviti zakonitost in pravilnost poslovanja z javnimi sredstvi občine,
− preveriti skladnost finančnega poslovodenja z zakoni in podzakonskimi akti ter transparentnost
poslovanja,
− preveriti popolnost in zakonitost prejemkov in izdatkov,
− poročati o ugotovljenih nepravilnostih,
− dati priporočila in predloge za nadaljnje poslovanje organa.

4. POTEK NADZORA IN UGOTOVITVE
Urad RS za nadzor proračuna je Nadzornemu odboru Občine Luče odstopil pobudo za nadzor nad
porabo proračunskih sredstev Občine Luče v zvezi z družbo TGM Petek d. o. o. Pobudo za inšpekcijski
nadzor je na podlagi anonimne prijave podala Policijska postaja Mozirje, zaradi suma, da se občinska
sredstva nekontrolirano porabljajo za fiktivne račune, ki jih Občini Luče izdaja družba TGM Petek d. o. o.
za delo, ki nikoli ni bilo opravljeno in verjetnosti, da se zato proračunska sredstva v Občini Luče
uporabljajo nepravilno.
Nadzorovani osebi je bil skladno s Poslovnikom nadzornega odbora Občine Luče v predpisanem roku
vročen Sklep o izvedbi nadzora št. 060-1/2017-1. Nadzorovana oseba je bila pozvana, da nadzornemu
odboru predloži vso predloži vso razpoložljivo dokumentacijo, ki se nanaša na predmet nadzora
(projektna dokumentacija, javna naročila, ponudbe, pogodbe, računi, ipd.), vključno z morebitnimi
pisnimi pojasnili ter da pri opravljanju nadzora zagotovi prisotnost odgovorne osebe, ki bo članom
nadzornega odbora na voljo za morebitna dodatna pojasnila med izvedbo nadzora.
Nadzorni odbor Občine Luče je pričel z izvajanjem nadzora na svoji 5. redni seji, ki je potekala v sredo,
18. januarja 2017, v sejni sobi Občine Luče. Odgovorna oseba je do predpisanega roka predložila vso
potrebno dokumentacijo. Med sejo je bil nadzornemu odboru za dodatna pojasnila na voljo župan
Občine Luče, gospod Ciril Rosc.
Za namen izvedbe nadzora je bila pregledana naslednja dokumentacija:
−
−
−
−
−
−
−

razpisna dokumentacija in vse ponudbe oddane v postopku oddaje javnega naročila »Redno
vzdrževanje gozdnih cest v Občini Luče v letu 2016«;
letni program vzdrževanja in popravek plana vzdrževanja gozdnih cest v letu 2016, ki ju je pripravila
območna enota Zavoda za gozdove Slovenije;
sklenjena tripartitna Pogodba št. 2330-16-000052/83 o vzdrževanju gozdnih cest za leto 2016, med
Ministrstvom za kmetijstvom, gozdarstvo in prehrano, Zavodom za gozdove Slovenije in Občino
Luče;
Gradbena pogodba št. 430-4/2016-9 – Redno vzdrževanje gozdnih cest 2016, sklenjena med Občino
Luče in podjetjem TGM Petek d. o. o.;
prevzemni zapisniki o izvedbi vzdrževalnih del na posameznih odsekih in kolavdacijski zapisnik št.
067-1/2016 o opravljenih delih na gozdnih cestah v Občini Luče v letu 2016;
razpisna dokumentacija in prijava podjetja TGM Petek d. o. o. na javni razpis za dodelitev finančnih
sredstev za pospeševanje malega gospodarstva;
prejeti računi družbe TGM Petek d. o. o., ki so bili plačani v letu 2016.

Nadzorni odbor Občine Luče je pri pregledu dokumentacije v zvezi z rednim vzdrževanjem gozdnih cest
v Občini Luče v letu 2016 ugotovil, da je skladno s tripartitno pogodbo št. 2330-16-000052/83 o
vzdrževanju gozdnih cest za leto 2016, za strokovni nadzor nad izvajanjem del ter količino in kakovostjo
uporabljenega materiala na gozdnih cestah odgovorna območna enota Zavoda za gozdove Slovenije.
Nadzorni odbor je 20. januarja 2017 na Zavod za gozdove, Območno enoto Nazarje naslovil zahtevo za
predložitev podatkov povezanih s postopkom spremljanja in nadziranja izvedbe del ter prevzemom
dokončanih del na gozdnih cestah v Občini Luče. V dopisu je pozval oba podpisnika kolavdacijskega
zapisnika št. 067-1/2016, g. Antona Breznika in g. Tomaža Gerla, da se udeležita 6. seje nadzornega
odbora, kjer bosta podala dodatne informacije povezane z nadziranjem izvedenih del v letu 2016.
Nadzorni odbor Občine Luče je nadaljeval z izvajanjem nadzora na svoji 6. redni seji, ki je potekala v
petek, 17. februarja 2017, v prostorih Občine Luče. Zavod za gozdove je predložil vso zahtevano
dokumentacijo, na seji sta bila za dodatna pojasnila na voljo vodja Območne enote Nazarje g. Anton

Breznik in vodja Odseka za tehniko dela na Območni enoti Nazarje g. Tomaž Gerl. S strani Občine Luče je
bil na seji prisoten direktor občinske uprave g. Klavdij Strmčnik.
V fazi pregleda dokumentacije predložene s strani območne enote Zavoda za gozdove je nadzorni odbor
obravnaval naslednje gradivo:
−
−
−

dobavnice za gramoz (Peskokop Haber, Joško Pančur s. p., Pridobivanje peska in gramoza, Terezija
Burja s. p., PGP Poljane d. o. o., Kamteh, kamnolom in betonarna);
potrjene prevzemne zapisnike o izvedbi vzdrževalnih del na posameznih odsekih in kolavdacijski
zapisnik št. 067-1/2016 o opravljenih delih na gozdnih cestah v Občini Luče v letu 2016;
zapisnik gozdarske inšpektorice o inšpekcijskem pregledu opravljenih del vzdrževanja gozdnih cest v
Občini Luče (odsek Podpečnik – Bela).

5. ZAKLJUČEK
Pri opravljenem nadzoru nad porabo proračunskih sredstev Občine Luče v zvezi z družbo TGM Petek
d.o.o., po podrobnem pregledu gradiva in zaslišanju odgovornih s strani Občine Luče in območne enote
Zavoda za gozdove, nadzorni odbor ni odkril nepravilnosti.
Nadzorni odbor predlaga Občini Luče, da v prihodnje, z vidika smotrnosti porabe proračunskih sredstev,
vrši dodatni strokovni nadzor nad izvedenimi deli ter količino in kakovostjo vgrajenega materiala na
gozdnih cestah, s strani odgovornega občinskega nadzornika.
Nadalje nadzorni odbor predlaga, da Občina Luče kot naročnik in plačnik rednega vzdrževanja gozdnih
cest, v bodoče sklene tripartitno pogodbo o izvedbi del, katere sopodpisnik bo, poleg Občine Luče in
izbranega najugodnejšega ponudnika, tudi Zavod za gozdove Slovenije - Območna enota Nazarje.

Predsednik nadzornega odbora
Jože Vavdi

