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Datum: torek,  31. januar 2012 
 
 

Z A P I S N I K  
 

7. redne seje Nadzornega odbora Občine Luče, 
ki je bila v torek, 31. 1. 2012 ob 18. uri, v sejni sobi Občine Luče. 

 
 

PRISOTNI ČLANI ODBORA: Vinko Poličnik - predsednik, Tomaž Pečovnik, Benjamin Robnik, Anton 
Breznik 
OPRAVIČENO ODSOTNI: David Špeh 
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: 
 
1.       Pregled in potrditev zapisnika 6. redne seje NO 
2.       Priprava zaključnih poročil o izvajanju nadzorov 
3.       Razno. 
 
 
Pripomb na predlagani dnevni red člani NO niso imeli in so soglasno (s 4 glasovi ZA) sprejeli dnevni 
red 7. seje NO. 
 
 
K 1. točki dnevnega reda 
 
Zapisnik 6. seje NO so člani prejeli skupaj z vabilom. Predsednik NO je na kratko povzel zapisnik ter 
sklep sprejet na zadnji seji. Na zapisnik 6. seje NO ni bilo pripomb. 
 
Člani so soglasno (s 4 glasovi ZA) sprejeli naslednji  
 
SKLEP: 
Potrdi se zapisnik 6. seje Nadzornega odbora Občine Luče.  
 
 
K 2. točki dnevnega reda 
 
Nadzorni odbor je v določenem roku prejel odzivna poročila nadzorovanih oseb v zvezi z 
posredovanimi predlogi poročil o opravljenih nadzorih. Odzivna poročila so člani prejeli skupaj z 
vabilom. 



Nadzorni odbor je obravnaval odgovor Osnovne šole na predlog poročila o opravljenem nadzoru. Pri 
nadzoru ni bilo ugotovljenih nepravilnosti. Nadzorovana oseba – Osnovna šola Luče se v celoti strinja 
z predlogom poročila, zato predsednik NO predlaga, da se ga sprejme kot končno poročilo. 
 
Nadzorni odbor je po krajši razpravi soglasno (s 4 glasovi ZA) sprejel naslednji 
 
SKLEP: 
Nadzorni odbor sprejema Končno poročilo o opravljenem nadzoru porabe proračunskih sredstev 
javnega vzgojno – izobraževalnega zavoda Osnovna šola Blaža Arniča in ga posreduje nadzorovani 
osebi, županu ter Občinskemu svetu Občine Luče. 
 
Nadzorni odbor je obravnaval odzivna poročila Občine Luče v zvezi z opravljenima nadzoroma na 
področju modernizacije in rekonstrukcije občinskih cest ter izvedbe javnega razpisa Redni prevozi 
šolskih otrok. Po obširni razpravi se je nadzorni odbor dogovoril, da bodo morebitna priporočila in 
dopolnitve k končnima poročiloma o opravljenih nadzorih dogovorili in uskladili korespondenčno.  
 
Člani NO so soglasno (s 4 glasovi ZA) sprejeli 
 
SKLEP: 
V zadevi opravljenega nadzora na področju modernizacije in rekonstrukcije kategoriziranih 
občinskih cest, predsednik NO Vinko Poličnik pripravi dopolnjen predlog končnega poročila, z 
oblikovanimi priporočili in predlogi, in ga pošlje v pregled in dopolnitev ostalim članom NO preko 
e-pošte.  
 
SKLEP: 
V zadevi opravljenega nadzora izvedbe javnega razpisa Redni prevozi šolskih otrok se glede 
morebitnih dopolnitev poročila kontaktira člana NO Davida Špeha, nato se predlog končnega 
poročila posreduje v pregled in dopolnitev ostalim članom NO preko e-pošte. 
 
SKLEP: 
Nadzorni odbor ne vidi potrebe po angažiranju zunanjega izvajalca za pripravo javnega razpisa v 
zvezi z šolskimi prevozi in poziva, da zaradi smotrnosti porabe proračunskih sredstev v prihodnje 
javni razpis pripravi občinska uprava. 
 
 
K 3. točki dnevnega reda 
 
Pod točko »Razno« ni bilo razprave. 
 
 
Naslednja seja nadzornega odbora je 14. februarja 2012 ob 18. uri v sejni sobi Občine Luče. 
 
Seja zaključena ob 20.00 uri.  
 
 
 
Zapisala:                              Predsednik Nadzornega odbora 
Aneta Šiljar                                         Vinko Poličnik 


