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ZAPISNIK
2. redne seje Nadzornega odbora Občine Luče,
ki je bila v sredo, 22. aprila 2015, ob 19. uri v sejni sobi Občine Luče.
PRISOTNI ČLANI ODBORA: Jože Vavdi, Klemen Pečovnik, Niko Bezovnik
OPRAVIČENO ODSOTNI: Maja Peklaj, Simona Germelj Šumah
OSTALI PRISOTNI: župan Ciril Rosc, vodja proračuna Ana Kaker, zapisnikar Aneta Šiljar
Sejo je vodil predsednik Nadzornega odbora Občine Luče, Jože Vavdi, ki je uvodoma pozdravil vse
prisotne in ugotovil, da je odbor sklepčen, saj so prisotni trije člani nadzornega odbora.
Predsednik NO je seznanil prisotne s predlaganim dnevnim redom seje:
1.
2.
3.
4.
5.

Pregled in sprejem zapisnika prejšnje seje
Inventura za leto 2014
Zaključni račun proračuna Občine Luče za leto 2014
Predlog nadzora za leto 2015
Razno

Pripomb na predlagani dnevni red člani NO niso imeli in so soglasno (s 3 glasovi za) sprejeli dnevni
red 2. redne seje NO.
K 1. točki dnevnega reda (Pregled in sprejem zapisnika prejšnje seje)
Predsednik NO je odprl razpravo glede vsebine zapisnika zadnje seje, ki so ga člani NO prejeli skupaj z
gradivom. Pripomb oz. dopolnitev zapisnika ni bilo, zato je odbor soglasno (s 3 glasovi za) sprejel
SKLEP: Nadzorni odbor potrjuje zapisnik 1. redne seje, z dne 19. januar 2015.
K 2. točki dnevnega reda (Inventura za leto 2014)
Predsednik NO je predlagal, da pregledajo gradivo za Inventuro 2014 in predal besedo županu Občine
Luče, Cirilu Roscu. Župan je na kratko povzel vsebino poročila ter priporočila Inventurne komisije in
pozval člane NO, da postavijo morebitna dodatna vprašanja.
Nadzorni odbor je razpravljal o odprtih terjatvah in obveznostih, ki se ponavljajo že iz prejšnjih let
(Archika, Komunala Mozirje).
Predsednika NO je zanimalo, kaj je z odprto terjatvijo do Benjamina Mlačnika za asfaltiranje ceste.
Župan je pojasnil, da se zadeva vleče že iz leta 2008, ko je potekalo asfaltiranje ceste Proti Habru in
Mlačniku. Ker priključek ceste do Mlačnika ni bil kategoriziran, občina ni bila dolžna investirati v

izvedbo asfalta. Sklenjen in podpisan je bil dogovor, da občina prispeva del sredstev, ostalo pa
poravna Mlačnik sam. Po izvedbi asfaltiranja Mlačnik izstavljenega računa, kljub večkratnim pozivom,
ni želel plačati. Omenjena zadeva je bila v letu 2011 rešena na sodišču s sodbo v prid občine.
Naknadno je bilo dogovorjeno, da bo plačilo dolga v višini 1.370,79 EUR kompenzirano s prednostno
ureditvijo odmere in parcelacije ceste, ki poteka preko njegovega zemljišča. Parcelacija je bila
opravljena šele konec leta 2014, zato bo postopek prenosa zemljišča in kompenzacijo možno
zaključiti šele v letošnjem letu.
Nika Bezovnika je zanimalo kdo ureja dokumentacijo in vodi postopke pri odmeri ceste. Župan je
povedal, da vse postopke v zvezi z odmero cest ureja izvajalec, ki je bil izbran na osnovi javnega
naročila. Postopek prenosa zemljišča in kompenzacija za plačilo terjatve bo možna, ko bo potrjen
elaborat s strani geodetske uprave.
Nadzorni odbor predlaga Občini Luče, da odprto terjatev do Benjamina Mlačnika prioritetno uredi,
v primeru morebitnih zapletov pa naj ukrepa po sodni poti.
Po krajši razpravi so člani NO soglasno (s 3 glasovi za) sprejeli naslednji
SKLEP: Nadzorni odbor se je seznanil z Inventuro za leto 2014 in podpira predloge Inventurne
komisije.
K 3. točki dnevnega reda (Zaključni račun proračuna Občine Luče za leto 2014)
Predsednik NO je predlagal, da pregledajo gradivo za Zaključni račun proračuna Občine Luče 2014.
Župan je na kratko povzel bistvene vsebine zaključnega računa ter večje investicije v preteklem letu.
Predsednik NO se je zahvalil za predstavitev in odprl razpravo.
Klemen Pečovnik je pripomnil, da se zaradi poznega sprejemanja proračuna in kasnejše objave
razpisov pojavljajo težave pri financiranju društev in njihovih aktivnosti.
Župan je pojasnil, da je občina zaradi planiranih sprememb sofinanciranja občin s strani države, šele v
februarju dobila dokončno informacijo o višini letošnjih proračunskih sredstev, ki nam pripadajo.
Predlog proračuna je nato obravnaval občinski svet na dveh sejah.
Potrebno je bilo tudi uskladiti pravilnika za sofinanciranje na področju kmetijstva in malega
gospodarstva z novimi Uredbami Komisije za novo programsko obdobje 2015 – 2020. Po potrditvi
pravilnikov s strani pristojnih ministrstev bodo objavljeni vsi razpisi, predvidoma še v maju.
Po krajši razpravi je nadzorni odbor soglasno (s 3 glasovi ZA) sprejel naslednji
SKLEP: Nadzorni odbor se je seznanil z Zaključnim računom Občine Luče za leto 2014 in ga predlaga
v obravnavo občinskemu svetu.
K 4. točki dnevnega reda (Predlog nadzora za leto 2015)
Predsednik NO je predlagal, da bi predlog nadzora pripravili na podlagi sprejetega proračuna za leto
2015. Besedo je predal županu, ki je na kratko povzel večje investicije v letošnjem letu.
Nadzorni odbor se je strinjal, da se izvede nadzor asfaltiranja v Planico, ki je tudi največja investicija v
letošnjem letu. V kolikor bo potrebno se bodo tekom leta dogovorili še za kakšen dodatni nadzor.
Po krajši razpravi so člani NO soglasno (s 3 glasovi za) sprejeli naslednji
SKLEP: Nadzorni odbor bo v letu 2015 izvedel nadzor izvedbe asfaltiranja občinske ceste do
Planinška.

K 5. točki dnevnega reda (Razno)
Župan je nadzorni odbor seznanil z aktualnimi spremembami na področju lastništva in upravljanja s
pokopališčem v Lučah. Občina do sedaj, kljub urejanju pokopališča in vlaganjem v pokopališko
infrastrukturo, pravno-formalno ni bila lastnica oz. najemnica zemljišča. Spomladi so stekli pogovori z
celjsko škofijo in dogovorjeno je bilo, da lahko Občina zemljišče najame za obdobje 50 let.
Niko Bezovnik je postavil vprašanje kako je urejeno parkiranje in lastništvo pokritih parkirišč pri
občini. Če se smatrajo kot javna parkirišča, mora biti parkiranje omogočeno vsem občanom, v
nasprotnem primeru pa mora biti za parkirno mesto določena višina najemnine in sklenjena najemna
pogodba z uporabnikom parkirišča.
Župan je povedal, da pomanjkljivosti pri izvedbi parkirne hiše s strani izvajalca še vedno niso v celoti
odpravljene. Na določenih predelih s stropa še vedno kaplja in obstaja nevarnost poškodbe na
avtomobilih.
Niko Bezovnik je nadalje vprašal, kdo je nadrejeni vzdrževalcu na občini in kdo mu odreja
vsakodnevno delo. Dobil je namreč že nekaj pripomb od občanov, da bi moral vzdrževalec večkrat na
teren, kjer se ga pač potrebuje.
Župan je povedal, da ima vzdrževalec delovne naloge zapisane v pogodbi, sicer pa mu delo odreja
direktor občinske uprave. Kadar dela preko normalne delovne obveznosti, lahko potem višek
opravljenih delovnih ur kasneje koristi po potrebi. To je mogoče vzrok, da ga včasih vidijo doma tudi
dopoldne, ne pa v njegovem delovnem času.
Seja je bila zaključena ob 20:30.
Zapisala:
Aneta Šiljar

Nadzorni odbor Občine Luče
predsednik
Jože Vavdi

