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Z A P I S N I K  
 

6. redne seje Nadzornega odbora Občine Luče, 
ki je bila v torek, 15. 12. 2011 ob 18. uri v sejni sobi Občine Luče. 

 
 

PRISOTNI ČLANI ODBORA: Vinko Poličnik - predsednik, Tomaž Pečovnik, David Špeh, Anton Breznik, 
Benjamin Robnik 
OPRAVIČENO ODSOTNI: / 
OSTALI PRISOTNI: zapisnikar Aneta Šiljar 
 
 
Sejo je vodil Vinko Poličnik, predsednik Nadzornega odbora Občine Luče, ki je uvodoma vse prisotne 
lepo pozdravil, ugotovil da je prisotnih vseh pet članov NO ter da je odbor sklepčen. 
 
Predsednik NO je seznanil prisotne z predlaganim dnevnim redom seje NO: 
 

1. Pregled in sprejem zapisnika 5. redne seje NO 
2. Priprava poročil o nadzorih 
3. Razno. 

 
Predsednik je opozoril, da bo NO na današnji seji pravzaprav obravnaval osnutke poročil o nadzorih 
ter predlagal da se druga točka dnevnega reda dopolni in se tako glasi priprava osnutkov poročil o 
nadzorih.  
 
Pripomb na predlagani dnevni red člani NO niso imeli in so soglasno (s 5 glasovi ZA) sprejeli dnevni 
red 6. seje NO. 
 
 
K 1. točki dnevnega reda 
 
Zapisnik 5. seje NO so člani prejeli skupaj z vabilom. Predsednik NO je na kratko povzel zapisnik ter 
sklepe sprejete na zadnji seji. Na zapisnik 5. seje NO ni bilo pripomb. 
 
Člani so soglasno (s 5 glasovi ZA) sprejeli naslednji  
 
SKLEP: 
Potrdi se zapisnik 5. seje Nadzornega odbora Občine Luče.  
 
 
K 2. točki dnevnega reda 
 
David Špeh je člane NO seznanil s potekom nadzora porabe proračunskih sredstev javnega vzgojno-
izobraževalnega zavoda Osnovna šola Blaža Arniča Luče in javnega razpisa Redni prevozi šolskih otrok 



iz leta 2009, potek nadzora na področju modernizacije in rekonstrukcije kategoriziranih občinskih 
cest v obdobju od leta 2008 do 2010 pa je članom NO pojasnil Vinko Poličnik. Osnutki poročil so 
priloga temu zapisniku.  
 
Po obširnejši razpravi so člani NO sprejeli naslednji 
 
SKLEP:  
Občinska uprava posreduje nadzorovanim osebam – Občini Luče in Osnovni šoli Blaža Arniča, 
osnutek poročila o nadzoru še pred koncem leta 2011. Nadzorovanca lahko, skladno s Poslovnikom 
NO Občine Luče, v roku petnajst dni pošljeta Nadzornemu odboru Občine Luče odzivno poročilo 
(ugovor).   
 
 
K 3. točki dnevnega reda 
 
Na 4. redni seji, dne 21. junija 2011, je nadzorni odbor sklenil, da se člane občinskega sveta seznani z 
predlogi in sklepi nadzornega odbora ter da se občinski svet do teh predlogov tudi opredeli.  
 
Predsednik NO Vinko Poličnik je na zadnji seji občinskega sveta, 30. novembra 2011, svetnikom 
predstavil naslednje sklepe in predloge NO: 

• Nadzorni odbor poziva, da se v zadevi priprave osnutka Občinskega prostorskega načrta 
Občine Luče preveri spoštovanje določb pogodbe sklenjene s podjetjem Archi.KA, d.o.o. 

• Nadzorni odbor predlaga, da občinski svet v čim krajšem času odloči o porabi sredstev za 
vračilo vlaganj v telefonijo v skupni vrednosti 30.302,70 EUR. 

• Nadzorni odbor predlaga, da statutarno pravna komisija v roku dveh mesecev smiselno 
modificira Odlok o krajevni turistični taksi v Občini Luče. 

• Nadzorni odbor predlaga, da Občinski svet Občine Luče obravnava Poslovno poročilo JP 
Komunala, d.o.o. Mozirje za leto 2010, pripravi analizo stanja v zvezi z režijskim obratom ter 
še v letošnjem letu sprejme odločitev glede ustanovitve režijskega obrata.  

 
V zvezi z podjetjem Arhi.KA, d.o.o. je župan pojasnil, da izvajalec še ni bil v celoti plačan, ker OPN ni 
dokončan. Po pogodbi bi moral biti OPN že pripravljen in sprejet, vendar obstajajo tudi objektivni 
razlogi za nedokončanje.  
Nadzorni odbor je sklenil, da bo preverjal situacijo v povezavi z pripravo OPN in podjetjem Archi.KA 
d.o.o. tudi v bodoče.  
 
Župan je obrazložil, da obstaja več možnosti glede vračila vlaganj v telefonijo. O tem bo potrebno 
sprejeti odločitev ob sprejemanju proračuna za leto 2012. Člani občinskega sveta bodo to temo 
obravnavali na eni od prihodnjih sej.   
 
Glede Odloka o turistični taksi je bilo dogovorjeno, da Statutarno pravna komisija pripravi predlog 
novega odloka oz. spremembo obstoječega, s čimer se je strinjal tudi Franci Krivec (predsednik 
Statutarno pravne komisije).  
 
O režijskem obratu se je razpravljalo na občinskem svetu ob koncu prejšnjega mandata občinskega 
sveta, vendar so tedaj svetniki sprejeli odločitev, da o tem ne bodo odločali in da naj o tem odločitev 
sprejme nov občinski svet.  
 
Analiza glede režijskega obrata iz leta 2010 je zajemala samo tiste zadeve, ki trenutno potekajo 
ustrezno, ni pa bilo analize glede vodovoda in kanalizacije, za kar bi radi, da se ustanovi režijski obrat. 
 



Občinski svet se je seznanil z predlogi nadzornega odbora, posebnih sklepov v zvezi s tem pa ni 
sprejemal. 
 
Druge razprave pod to točko ni bilo. 
 
Seja zaključena ob 19.45 uri.  
 
 
 
Zapisala:                              Predsednik Nadzornega odbora 
Aneta Šiljar                                         Vinko Poličnik 


