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NADZORNI ODBOR
Luče 106
3334 Luče

Telefon: 03/839-35-50,
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03/839-35-51,

Datum:

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

torek, 17. april 2012

ZAPISNIK
9. redne seje Nadzornega odbora Občine Luče,
ki je bila v torek, 17. 4. 2012 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: župan Ciril Rosc, vodja proračuna Ana Kaker, zapisnikar Aneta Šiljar
Sejo je vodil Vinko Poličnik, predsednik Nadzornega odbora Občine Luče, ki je uvodoma pozdravil vse
prisotne, ugotovil da so prisotni štirje člani nadzornega odbora ter da je odbor sklepčen.
Predsednik NO je seznanil prisotne s predlaganim dnevnim redom seje:
1.
2.
3.

Pregled in potrditev zapisnika 8. redne seje NO
Obravnava gradiva zaključnega računa
Razno

Pripomb na predlagani dnevni red člani NO niso imeli in so soglasno (s 4 glasovi ZA) sprejeli dnevni
red 9. seje NO.
K 1. točki dnevnega reda
Zapisnik 8. seje NO so člani prejeli skupaj z vabilom. Predsednik NO je na kratko povzel vsebino
zapisnika ter sklepe sprejete na zadnji seji. Na zapisnik 8. seje NO ni bilo pripomb.
Nadzorni odbor je soglasno (s 4 glasovi ZA) sprejel naslednji
SKLEP:
Potrdi se zapisnik 8. seje Nadzornega odbora Občine Luče.
K 2. točki dnevnega reda
Gradivo k 2. točki (Letni popis sredstev in virov ter Poslovno poročilo za leto 2011) so člani prejeli
skupaj z vabilom. Predsednik NO je predal besedo županu in hkrati predlagal, da se pri obravnavi
gradiva osredotočijo predvsem na zadeve, ki se ponavljajo že dlje časa – vračilo sredstev za vlaganja v
telefonijo, poslovanje JP Komunala Mozirje ter problematika glede priprave občinskega prostorskega
načrta.
Župan je predlagal, da najprej pregledajo povzetek inventure. Na kratko je povzel vsebino Letnega
popisa sredstev in virov za leto 2011, ki ga je pripravila inventurna komisija. V poročilu so med

drugim zapisani tudi predlogi komisije za ureditev občinskih evidenc ter zapiranje terjatev in
obveznosti.
Ker Občina nima programa za vodenje osnovnih sredstev in obračun amortizacije se evidenca
osnovnih sredstev in druge lastnine občine vodi v prilagojenih Excelovih tabelah. Občina je sicer v
letu 2011 nabavila novo programsko opremo za računovodstvo proračuna, vendar v tem sklopu
zaenkrat še ni bil aktiviran program za evidentiranje osnovnih sredstev in izračun popravkov
vrednosti.
Inventurna komisija je mnenja, da bi omenjeni program precej izboljšal evidentiranje in
avtomatiziranje postopkov in izpisov za osnovna sredstva in drugo lastnino občine, zato predlaga, da
se v letu 2012 po prehodu na nov računalniški sistem na novo šifrira in vzpostavi analitična evidenca
za osnovna sredstva in drobni inventar.
Komisija nadalje priporoča:
• da se v letu 2012 sistematično pristopi k nastavitvi evidenc za zemljišča v lasti občine in
ažurira arhiv zemljiškoknjižnih izpiskov.
• da se pripravi prednostni seznam za postopno ocenitev občinskega premoženja (prednostno
za zemljišča in objekt Luče 1).
• da se s Skladom kmetijskih zemljišč in gozdov nadaljuje oziroma čim prej konča postopek
pridobivanja za tisti del zemljišč za katere je bil izkazan interes občine na izven bilančni
evidenci, sicer se naj ta zemljišča izbrišejo iz evidence občine.
• da vlaganja v odlagališče Podhom v prejšnjih letih preko Občine Gornji Grad in JKP Gornji
Grad ostanejo v evidenci po izkazanih vrednostih do zaprtja odlagališča.
Na področju obveznosti je največja odprta obveznost Občine do JP Komunala Mozirje v višini
41.131,00 EUR (v glavnem za zimsko službo in pokritje izgube).
Župan je pojasnil, da je Država s posebno Uredbo v letu 2010 zamrznila cene storitev javnih služb in s
tem onemogočila povišanje cene storitev, kar naj bi bil glavni razlog za negativno poslovanje JP
Komunala Mozirje v letu 2010. Občina, kot lastnik komunalne infrastrukture, naj bi komunalnemu
podjetju zaračunavala najemnino oz. armotizacijo vrednosti komunalne infrastrukture. Iz tega vira naj
bi vzdrževala sistem oziroma ta sredstva vlagala nazaj v infrastrukturo. Dogovor med župani , kot
predstavniki lastnikov JP Komunala je bil, da se amortizacija za komunalno infrastrukturo v lanskem
letu ni zaračunala. Tako je lahko komunalno podjetje poslovalo brez izgube, ki bi jo v nasprotnem
primeru tako ali tako morale pokriti občine, kot lastnice komunalnega podjetja.
Predsednik NO je povedal, da je skrajni čas, da se zadeve glede JP Komunala Mozirje končno uredijo.
Ko so zadevo obravnavali na seji občinskega sveta, je bil podan predlog, da bi nadzorni odbor opravil
nadzor poslovanja podjetja. Člani nadzornega odbora so bili enotni, da za tak nadzor niso
usposobljeni in so razpravljali o možnosti revizije poslovanja JP Komunala Mozirje.
David Špeh je menil, da lahko Občina Luče kot delni lastnik podjetja zahteva revizijo. Le na tak način
se bo ugotovilo dejansko stanje. Na podlagi revizijskega poročila naj nato občinski svet sprejme
končno odločitev. Nadalje je pripomnil, da bi bilo mogoče dobro razmisliti o vsakoletni reviziji
poslovanja JP Komunala Mozirje.
Po razpravi je nadzorni odbor soglasno (s 4 glasovi ZA) sprejel naslednji
SKLEP: Nadzorni odbor predlaga Občinskemu svetu Občine Luče, da sprejme sklep, s katerim
zahteva revizijo poslovanja JP Komunala Mozirje za leto 2011.

Med drugimi kratkoročnimi obveznostmi so izkazana sredstva za vlaganja v telefonijo v skupni višini
30.302,70 EUR. Tako inventurna komisija kot tudi nadzorni odbor sta že v preteklem letu predlagala,
da občinski svet v čim krajšem času odloči o porabi sredstev za vračilo vlaganj v telefonijo.
Župan je pojasnil, da so o tej zadevi že pred časom razpravljali na seji občinskega sveta, vendar niso
podrobneje določili porabe teh sredstev. Obstaja možnost vračila sredstev dejanskim upravičencem
ali pa se ta sredstva porabijo za namenske investicije na področju telekomunikacij. Na podlagi
odločitve občinskega sveta, se lahko ta zadeva reši v okviru rebalansa proračuna.
David Špeh je predlagal, da se sredstva na transakcijskem računu za poslovne namene (dobroimetje
pri bankah – konto 11000) v višini 333.678,51 EUR vežejo dolgoročno. Sklene naj se pogodba z banko
za vezavo sredstev na odpoklic - odpoklic je možen v dveh dneh. Na ta način lahko Občina pridobi
nekaj tisoč evrov brez dodatnega dela, le na podlagi vezave sredstev, ki ležijo na računu.
Po razpravi je nadzorni odbor soglasno (s 4 glasovi ZA) sprejel naslednji
SKLEP: Nadzorni odbor predlaga, da sklene Občina Luče z banko pogodbo za vezavo sredstev na
odpoklic za dobroimetje na transakcijskem računu v višini 333.678,51 EUR.
Župan je na kratko povzel vsebino Poslovnega poročila Občine Luče za leto 2011.
Benjamin Robnik je opozoril, da je bilo v letu 2011 pobranih le 230 EUR turistične takse, medtem ko
je bilo namenjenih sredstev za razvoj turizma nekaj manj kot 75.000 EUR. Neplačevanje turistične
takse s strani ponudnikov je pereč problem že zadnjih nekaj let.
Župan je pojasnil, da je Odlok o krajevni turistični taksi v Občini Luče precej zastarel. V pripravi je
predlog novega odloka, ki bo morebiti izboljšal zadeve na tem področju. Hkrati bo potrebno doreči
tudi učinkovit način kontrole in sankcij v primeru neplačevanja turistične takse.
Predsednik NO Vinko Poličnik je razmišljal, ali je z vidika gospodarnosti smiselno vlagati toliko denarja
na področje turizma, če ni primernega učinka. Podobno je tudi pri pobiranju glob in drugih denarnih
kazni. Občina delno sofinancira delovanje Medobčinskega inšpektorata, toda nekega posebnega
dohodka iz tega naslova ne prejema.
Župan je pojasnil, da se bo poostren nadzor in sankcioniranje kršiteljev lahko pričelo šele, ko bo
končana ureditev ceste in parkiranja na območju vasi.
Vinko Poličnik je izpostavil tudi problem priprave OPN, ki se vleče že dlje časa pa še vedno ni končan.
Župan je povedal, da je že tekla razprava tudi o možnosti prekinitve pogodbe z podjetjem Archi.ka
d.o.o. Seveda bi v tem primeru želeli pridobiti vso do sedaj pripravljeno dokumentacijo, ki bi
morebitnemu novemu pripravljavcu olajšala delo.
David Špeh se je strinjal, da je skrajni čas, da se ta zgodba zaključi. Na seji občinskega sveta naj se do
problema opredelijo ter sklenejo sklep kako postopati naprej. Ali naj se sodelovanje z podjetjem
Archi.ka pri izdelavi OPN nadaljuje ali pa naj se obstoječa pogodba prekine in se poišče druga rešitev.
Po razpravi je nadzorni odbor soglasno (s 4 glasovi ZA) sklenil naslednji
SKLEP: Nadzorni odbor predlaga Občinskemu svetu Občine Luče, da sprejme sklep, s katerim naj
odloči o nadaljnjem ravnanju v zadevi priprave osnutka Občinskega prostorskega načrta Občine
Luče.
Predsednik NO je opozoril župana, da bi morala občinska spletna stran služiti boljši informiranosti
občanov o tekočih in planiranih investicijah ter dogajanju v občini. Hkrati je predlagal, da bi uredniški

odbor občinsko glasilo pripravil večkrat letno, prav tako z namenom izboljšanja komunikacije in
sodelovanja med samo Občino ter občani.
Po krajši razpravi je nadzorni odbor soglasno (s 4 glasovi ZA) sklenil naslednji
SKLEP: Nadzorni odbor se je seznanil z vsebino Zaključnega računa Občine Luče za leto 2011 ter
podal navedene predloge z namenom čim večje racionalnosti pri porabi proračunskih sredstev.
K 3. točki dnevnega reda
Predsednik NO Vinko Poličnik bo na naslednji seji občinskega sveta predstavil poročila o nadzorih ter
sprejete sklepe v povezavi z zaključnim računom. Naslednja seja nadzornega odbora bo še v mesecu
maju, na kateri bodo dorekli podroben plan dela za leto 2012.
Seja zaključena ob 20.00 uri.

Zapisala:
Aneta Šiljar

Predsednik Nadzornega odbora
Vinko Poličnik

