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Datum:

torek, 27. september 2011

ZAPISNIK
5. redne seje Nadzornega odbora Občine Luče,
ki je bila v torek, 27. 9. 2011 ob 18. uri v sejni sobi Občine Luče.
PRISOTNI ČLANI ODBORA: Vinko Poličnik - predsednik, Tomaž Pečovnik, David Špeh,
Benjamin Robnik
OPRAVIČENO ODSOTNI: Anton Breznik
OSTALI PRISOTNI: zapisnikar Aneta Šiljar
Sejo je vodil Vinko Poličnik, predsednik Nadzornega odbora Občine Luče, ki je uvodoma vse
prisotne lepo pozdravil, ugotovil da so prisotni štirje člani NO ter da je odbor sklepčen.
Predsednik NO je seznanil prisotne z predlaganim dnevnim redom seje NO:
1. Pregled in sprejem zapisnika 4. redne seje NO
2. Konkretizacija operativnega načrta nadzora v letu 2011
3. Razno.
Pripomb na predlagani dnevni red člani NO niso imeli in so soglasno (s 4 glasovi ZA) sprejeli
dnevni red 5. seje NO.
K 1. točki dnevnega reda
Zapisnik 4. seje NO so člani prejeli skupaj z vabilom. Pri pregledu zapisnika in sprejetih
sklepov je NO ugotovil, da vsi sklepi niso bili realizirani. Še vedno ostaja precej nejasnosti v
zvezi z pripravo Občinskega prostorskega načrta Občine Luče oz. pogodbo sklenjeno z
podjetjem Archi.Ka d.o.o. ter poslovanjem JP Komunala Mozirje in morebitno ustanovitvijo
režijskega obrata. Pereča je tudi problematika ureditve lastništva in odmere občinskih cest.
Ker se župan Ciril Rosc zaradi drugih obveznosti seje ni mogel udeležiti, pričakuje NO
odgovore in pojasnila k tem vprašanjem na prihodnji seji.
Prav tako ni bil realiziran sklep, da župan na naslednji seji člane občinskega sveta seznani s
predlogi in sklepi nadzornega odbora in da se občinski svet do predlogov ter sklepov
nadzornega odbora tudi časovno opredeli. NO od župana pričakuje, da bo ta sklep realiziran
na prihodnji seji občinskega sveta.
Člani so soglasno (s 4 glasovi ZA) sprejeli naslednji
SKLEP:
Potrdi se zapisnik 4. seje Nadzornega odbora z dodanimi pripombami.
K 2. točki dnevnega reda
NO je na 4. seji skladno s sprejetim Letnim programom dela Nadzornega odbora sprejel
odločitev, da bo v letu 2011 izvedel nadzor porabe proračunskih sredstev javnega vzgojnoizobraževalnega zavoda Osnovna šola Blaža Arniča Luče, nadzor javnega razpisa Redni

prevozi šolskih otrok iz leta 2009 ter nadzor na področju modernizacije in rekonstrukcije
kategoriziranih občinskih cest v letih 2009 in 2010.
Na podlagi 39. in 42. člena Statuta Občine Luče (Uradni list RS, št. 60/2011 - UPB) in v
skladu s sprejetim programom nadzora (2. seja NO, z dne 29. 3. 2011) so člani Nadzornega
odbora Občine Luče za izvedbo posameznih pregledov soglasno (s 4 glasovi ZA) sprejeli
naslednje sklepe:
SKLEP O IZVEDBI NADZORA št. 1
Izvedba nadzora na področju: Poraba proračunskih sredstev javnega vzgojnoizobraževalnega zavoda Osnovna šola Blaža Arniča Luče v letu 2010 bosta opravila
naslednja člana Nadzornega odbora Občine Luče:
 David Špeh,
 Tomaž Pečovnik.
Člana Nadzornega odbora Občine Luče bosta navedeni nadzor izvedla v torek, 18.
oktobra 2011 ob 17. uri
S tem sklepom Nadzorni odbor Občine Luče, pooblašča člana NO, da lahko zahtevata
vse potrebne podatke za navedeni nadzor.

SKLEP O IZVEDBI NADZORA št. 2
Izvedba nadzora na področju: Izvedba javnega razpisa Redni prevozi šolskih otrok iz
leta 2009 bosta opravila naslednja člana Nadzornega odbora Občine Luče:
 David Špeh,
 Benjamin Robnik.
Člana Nadzornega odbora Občine Luče bosta navedeni nadzor izvedla v četrtek, 13.
oktobra 2011 ob 18. uri
S tem sklepom Nadzorni odbor Občine Luče, pooblašča člana NO, da lahko zahtevata
vse potrebne podatke za navedeni nadzor.

SKLEP O IZVEDBI NADZORA št. 3
Izvedba nadzora na področju: Modernizacija in rekonstrukcija kategoriziranih
občinskih cest v obdobju od leta 2008 do 2010 bodo opravili naslednji člani
Nadzornega odbora Občine Luče:
 Vinko Poličnik,
 Benjamin Robnik,
 Anton Breznik.
Člani Nadzornega odbora Občine Luče bodo navedeni nadzor izvedli v sredo, 19.
oktobra 2011 ob 18. uri.
S tem sklepom Nadzorni odbor Občine Luče, pooblašča člane NO, da lahko zahtevajo
vse potrebne podatke za navedeni nadzor.
Sprejeti sklepi bodo v pisni obliki posredovani nadzorovanim osebam.

K 3. točki dnevnega reda
Pod to točko ni bilo razprave.
Seja je bila zaključena ob 18.45 uri.

Zapisala:
Aneta Šiljar

Predsednik Nadzornega odbora
Vinko Poličnik

