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ZAPISNIK

11. redne seje Nadzornega odbora Občine Luče,
ki je bila v torek, 23. 10. 2012 ob 18. uri, v sejni sobi Občine Luče.
PRISOTNI ČLANI ODBORA: Vinko Poličnik - predsednik, Tomaž Pečovnik, Anton Breznik, Benjamin
Robnik, David Špeh
OPRAVIČENO ODSOTNI: /
OSTALI PRISOTNI: župan Občine Luče Ciril Rosc, direktor občinske uprave Klavdij Strmčnik, zapisnikar
Aneta Šiljar
Sejo je vodil Vinko Poličnik, predsednik Nadzornega odbora Občine Luče, ki je uvodoma pozdravil vse
prisotne, ugotovil da je prisotnih 5 članov NO ter da je odbor sklepčen.
Predsednik NO je seznanil prisotne s predlaganim dnevnim redom seje:
1. Pregled in potrditev zapisnika 10. redne seje NO
2. Ponovna obravnava Realizacije predlogov in priporočil Nadzornega odbora o opravljenih
nadzorih porabe proračunskih sredstev
3. Obravnava dopisa občinskega svetnika g. Jerneja Plankla
4. Razno
David Špeh je podal pripombo na dnevni red 11. redne seje. Povedal je, da se ne strinja, da se dopis
g. Plankla uvršča na dnevni red seje. Nadzorni svet se sicer z dopisom lahko seznani, vendar bi moral
biti uvrščen pod točko razno.
Vinko Poličnik je pojasnil, da je bil dopis naslovljen tudi na predsednika NO. Nadzorni odbor je na
prejšnji seji pod 3. točko razpravljal o odprtih vprašanjih glede izvajanja del na Zgornji vasi in sprejel
sklep, ki se je v osnovi nanašal na isto tematiko kot dopis g. Plankla.
David Špeh je ponovno poudaril, da obravnava omenjenega dopisa ni stvar nadzornega odbora
temveč pristojnega inšpektorata in da se s povedanim ne strinja.
Predsednik NO je dal na glasovanje dnevni red 11. redne seje, ki so ga člani NO sprejeli (s 3 glasovi
ZA).
K 1. točki dnevnega reda
Zapisnik 10. seje NO so člani prejeli skupaj z vabilom. Predsednik NO je na kratko povzel vsebino
zapisnika ter sklepe sprejete na zadnji seji. Na zapisnik 10. seje NO ni bilo pripomb.
SKLEP:
Potrdi se zapisnik 10. seje Nadzornega odbora Občine Luče.
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K 2. točki dnevnega reda
Kot dodatek h gradivu 11. seje je nadzorni odbor prejel tudi povzetek 6. točke zapisnika seje
občinskega sveta z dne 17. oktobra 2012. Predsednik NO je pričakoval, da se bo občinski svet seznanil
z vsebino poročil o nadzoru, se do podanega gradiva opredelil ter o tej zadevi glasoval oz. sprejel nek
sklep.
Zdi se mu pomenljivo, da ni bilo niti razprave v tej točki. 49. člen Statuta Občine Luče namreč določa,
da je občinski svet dolžan spoštovati mnenja, priporočila in predloge nadzornega odbora ter v skladu
s svojimi pristojnostmi slednje tudi upoštevati.
Predsednik NO je prisotnim predlagal, da še enkrat pregledajo nerealizirana priporočila ter pozval
župana in direktorja občinske uprave, da podrobno pojasnita pomanjkljivosti pri realizaciji podanih
predlogov.
V poročilu o nadzoru v osnovni šoli je nadzorni odbor predlagal sprejem Pravilnika o izvajanju naročil
malih vrednosti ter pripravo dolgoročnega plana investicij in vlaganj v opremo OŠ Luče, ki naj bi ga
pripravila občina v sodelovanju z osnovno šolo.
Župan je povedal, da je trenutno v pripravi proračun za leto 2013, vendar usmeritve ministrstev še
vedno niso jasno dorečene. Najverjetneje bodo investicije za prihodnje leto nižje za vsaj 10 %.
Direktor občinske uprave je pojasnil, da OŠ vsako leto pripravi plan enoletnih investicij, ki ga nato
uskladijo z razpoložljivimi sredstvi. Težava se pojavi kadar se zgodi kaj nepričakovanega oz. se pojavi
večji strošek, ki ga je težko umestiti znotraj enoletnega plana. S tega vidika bi bilo dobro pripraviti
večletni plan investicij, saj se na tak način lažje prilagaja aktualnim dogodkom.
V povezavi z omenjenim Pravilnikom o izvajanju naročil malih vrednosti je povedal, da slednji ni
obvezen in da ga ne sprejema občinski svet, temveč župan.
Predsednik NO je dejal, da se je sprejetih dogovorov potrebno držati. Predlaga, da občina
pomanjkljivosti v povezavi s planom investicij in pravilnikom uredi oziroma dopolni v roku enega
meseca.
V okviru poročila o nadzoru rednih šolskih prevozov ostaja odprto vprašanje glede možnosti prevoza
otrok z gasilskim kombijem.
Direktor občinske uprave je povedal, da bo PGD Luče o zadevi odločalo na seji upravnega odbora in
bo posredovalo tudi pisno izjavo. Dodal je, da je bilo že ob nakupu kombija rečeno, da bo služil
šolskim prevozom, saj izpolnjuje vse pogoje. Razpravljali so tudi o možnosti skupne uporabe za
potrebe civilne zaščite, gasilskega društva in občine, vendar do skupnega dogovora niso prišli.
Tomaž Pečovnik je dodal, da je že pred 10 leti sprožil ta problem. V podnajemni pogodbi bi lahko z
gasilskim društvom uredili vse podrobnosti ter na tak način precej zmanjšali stroške občini in hkrati
omogočili dodaten zaslužek društvu.
Predsednik NO je pripomnil, da težko verjame, da se prostovoljno društvo ne bi želelo ukvarjati z
dodatno gospodarsko dejavnostjo, saj bi to pomenilo za društvo dober prihodek. Želi, da PGD Luče
posreduje pisno izjavo o tej zadevi ter utemelji svojo odločitev.
Predsednik NO je izpostavil tudi nestrinjanje s pojasnilom glede izbire zunanjega izvajalca pri izvedbi
javnega razpisa.
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Župan je pojasnil, da je taka praksa na območju celotne Zgornje Savinjske doline, saj je to eden izmed
najzahtevnejših razpisov. Razpis je bil uspešno zaključen in dosežene so bile optimalne cene za
prevoz.
Predsednik NO je mnenja, da se vsebina razpisa v osnovi ne spreminja in predlaga, da občinska
uprava v prihodnje razpise izvede sama.
Nadzorni odbor je razpravljal o predlogih v poročilu na področju modernizacije cest. Odlok o
občinskih cestah, ki je neskladen z veljavnimi zakonskimi predpisi, še vedno ni aktualiziran.
Predsednik NO je poudaril, da je omenjeni odlok že večkrat bil tema pogovora, vendar do sprememb
še ni prišlo.
Direktor občinske uprave je pojasnil, da v ZSD še nobena občina ni sprejela tega odloka, kajti še
vedno niso oblikovani podzakonski predpisi s strani države. Inšpektorat, ki izvaja nadzor na občinskih
cestah, je podal predlog, da se s sprejemanjem novega odloka počaka, dokler ne bodo urejeni
podzakonski predpisi. Dejstvo je, da je odlok zastarel, vendar je zakon nad občinskim predpisom, zato
se v spornih točkah odloka upoštevajo zakonska določila.
Benjamin Robnik je dodal, da je morebiti smiselno počakati z oblikovanjem odloka, če bodo predpisi s
strani države urejeni v roku enega leta. V primeru, da se bo zadeva vlekla dlje časa pa je vseeno bolje
občinski odlok dvakrat spreminjati.
Predsednik NO je pripomnil, da je čim prej potrebno pristopiti k spremembam predpisov. Na
Ministrstvu za promet naj se preveri kako je z potrebnimi akti, občina pa naj pristopi k pripravi
predloga novega odloka.
Nadzorni odbor je izpostavil tudi skladnost in izvajanje sklepa občinskega sveta iz leta 2008.
Predsednik NO je opozoril, da je zaskrbljujoče, da občinski svet sprejme sklep, ki je nerazumljiv in se v
bistvu ni izvajal. Takšen sklep bi morali nujno čim prej odpraviti.
Župan je pojasnil, da je občinski svet v letu 2010 sprejel nov sklep in s tem nove kriterije pri
asfaltiranju cest, kjer je zadeva veliko bolj pregledna, saj morajo pred asfaltiranjem uporabniki cesto
odmeriti ter jo prenesti na občino. S sprejetjem novega sklepa in kriterijev sklep iz leta 2008 tako ni
več veljaven.
Anton Breznik je pripomnil, da je sicer logično, da nov sklep nadomesti starega, vendar so posledično
ljudje postavljeni v neenakovreden položaj.
Predsednik NO je poudaril, da je bil odgovor občine v tej točki nelogičen in predlagal, da se občina do
problema opredeli. Rok za dopolnitve je en mesec.
Nadzorni odbor je nadalje razpravljal kako je z lastništvom zemljišč v zadevi posodobitve ceste
Logarski most – Miklavc – Duple.
Župan je odgovoril, da se zadeva vleče že več let. Pri tem projektu ni bilo možno upoštevati
takratnega predpisanega kriterija glede asfaltiranja, saj bi posledično izgubili del evropskih sredstev. Z
lastniki so o tem problemu večkrat razpravljali in se na koncu dogovorili, da cesto odmerijo po
asfaltiranju in jo prodajo občini, kar pa se ni nikoli zgodilo.
Ko je letos spomladi Občina Luče lastnike ponovno pozvala k ureditvi lastništva so predlagali, da
namesto odmere zemljišča le-to brezplačno prenesejo na občino. Občinski svet je na zadnji seji
predlog tudi potrdil.
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Antona Breznika je zanimalo, kako je občina prišla do cene 1 EUR na kvadratni meter. Če je zemljišče
ocenjeno kot gozdno zemljišče, je cena previsoka. Predlagal je, da se pregleda, kaj vse je bilo
upoštevano pri omenjeni cenitvi, da ne bi to postala kar pavšalna cena.
Direktor občinske uprave je pojasnil, da je bila cenitev zemljišča opravljena pri Spodnjem Možiču, kjer
je bil del zemljišča gozd, del pa travnik. Končna cena je bila povprečna vrednost zemljišča.
Predsednik NO je predlagal, da se pripravijo potrebne predpogodbe in se pri odkupu zemljišč
upošteva realna cena.
Nadzorni odbor je v poročilu o nadzoru opozoril tudi na korektnost pogodbe za parkirišče v Strugah.
Župan je pojasnil, da je pogodbo potrdil občinski svet. Dogovor z lastnikoma je bil, da občina
financira asfalt, v primeru da bo parkirišče odprto za vse uporabnike. Ko se je položil asfalt na
parkirišču, je inšpektorica zahtevala, da mora lastnik ločiti zemljišče od regionalne ceste s pločnikom.
Občina je predlagala, da financirajo izgradnjo pločnika in tako ločijo zemljišče, lastnika pa bosta
zemljišče pod pločnikom brezplačno prenesla na Občino Luče.
Nadzorni odbor je po obširni razpravi soglasno (z 5 glasovi ZA) sprejel naslednji
SKLEP: Nadzorni odbor poziva Občino Luče, da v roku enega meseca nadzornemu odboru posreduje
dopis, v katerem bo dopolnila navedene pomanjkljivosti in konkretno pojasnila vsa odprta
vprašanja.
K 3. točki dnevnega reda
Nadzorni odbor je že na prejšnji seji diskutiral o projektu Preko pet mostov ter izgradnji pločnika in
tržnice, na katerega se nanaša tudi dopis občinskega svetnika Jerneja Plankla.
Anton Breznik je pojasnil, da je sprožil to vprašanje na prejšnji seji, ker je mnenja, da se zadeve
izvajajo nenačrtovano in neracionalno. Izpostavil je predvsem avtobusno postajo in rušenje dela
pločnika, ki je bil zgrajen šele pred dvema letoma. Podobno je skeptičen glede izgradnje kmečke
tržnice in njene uporabe.
David Špeh je opozoril, da nadzorni odbor nima pristojnosti soditi o pravilnosti občinskih investicij, saj
je odločanje o teh stvar občinskega sveta. Nadzorni odbor ima sicer pooblastila, da pregledajo razpis
za kmečko tržnico in porabo sredstev v okviru projekta Preko pet mostov, medtem ko
odločanje o pravilnosti sprejetih investicij ni njihova stvar.
Župan je pojasnil, da je bil že leta 2008 predstavljen plan investicij na Zgornji vasi. Zakonodaja v
takratnem času ni dovoljevala postavitev avtobusnih postaj vzporedno, zato so iskali drugo
optimalno rešitev. Na predlagano lokacijo izgradnje nove avtobusne postaje je soglasje izdala tudi
Direkcija RS za ceste. Od takrat so se zakonski akti ponovno spremenili in pojavila se je možnost, da
se avtobusna postaja zgradi nasproti kmečke tržnice. Pripravljena je bila projektna naloga, ki je bila
ponovno predstavljena Direkciji za ceste in tudi ugodno rešena.
Hkrati je povedal, da se strinja, da nadzorni odbor pregleda razpis in porabo sredstev pri projektu
Preko pet mostov.
Direktor občinske uprave je na kratko predstavil projekt Preko pet mostov, ki je bil prijavljen na EU
sklad Regionalni razvojni programi. Da je občina lahko kandidirala za evropska sredstva je bilo
potrebno vse planirane investicije povezati v nek skupen projekt v minimalni višini 500.000 EUR brez
DDV. Leta 2009 je Andrej Šiljar pripravil predlog za izgradnjo tematske poti, ki bi povezala markantne
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točke v Občini Luče. Občina Luče je več različnih investicij, gradnjo pločnika, parkirišča, tržnice ter
ostale infrastrukture in ureditev tematske poti, združila v skupni paket in uspešno pridobila evropsko
sofinanciranje.
Tekom izvajanja projekta se je pojavil interes Zadruge Mozirje za prodajo zemljišča, kjer je bilo nekoč
skladišče. Ker so se v vasi nujno potrebovala nova parkirišča, je bil odkup zemljišča smiseln tudi za
občino.
Predsednik NO je vprašal, kaj je bilo z označevalnimi tablami na gradbišču in ali je bilo za posege
pridobljeno gradbeno dovoljenje.
Direktor občinske uprave je pojasnil, da so gradbiščne table stvar izvajalca. Gradbeno dovoljenje za
tržnico je v fazi pridobivanja – sprva je bilo planirano dela izvesti brez gradbenega dovoljenja, toda po
spremembi obsega del se brez dovoljenja ni dalo. Vse kar se tiče infrastrukture se šteje za
vzdrževalna dela in dovoljenje ni potrebno.
Predsednik NO je zanimalo kako je urejen odvoz in deponiranje odpadnega materiala.
Župan je pojasnil, da za deponijo poskrbi izvajalec del, ki se je tudi dogovarjal z lastnikom zemljišča,
kamor so material odvažali.
David Špeh je poudaril, da obravnavana tematika ni v pristojnosti nadzornega odbora. Že na začetku
seje je opozoril, da je proti tej točki in bo o tem tudi napisal lastno mnenje.
Predsednik NO je pojasnil, da je po statutu župan dolžan nadzornemu odboru pojasniti projekte, ki
imajo neke finančne posledice. Pozval je člane nadzornega odbora, da razmislijo o možnosti nadzora
omenjenega projekta.
Po obširni razpravi je nadzorni odbor (s 3 glasovi ZA) sprejel naslednji
SKLEP:
Nadzorni odbor se je seznanil s projektom Preko pet mostov, na katerega se nanaša tudi dopis
gospoda Plankla.
K točki razno
Predsednik NO je povedal, da je sodeloval na sejah občinskega sveta a kljub temu nima konkretnih
povratnih informacij o odprtih zadevah na katere je opozarjal nadzorni odbor v preteklem letu:
predlagana revizija Komunale, priprava novega Odloka o turistični taksi, pogodba z Archi.ka in
priprava OPN-ja, ipd…)
Direktor občinske uprave je pojasnil, da je na seji skupščine JP Komunale Mozirje predlagal, da se
naredi komplet revizija poslovanja podjetja JP Komunala Mozirje (ne samo za Občino Luče), vendar se
ostali člani s tem niso strinjali oziroma bodo o tem predlogu še razmislili in posredovali svoje mnenje.
Na naslednji skupščini bo zahteval, da se opravi revizija vsaj za Občino Luče.
Župan je pojasnil, da je Odlok o turistični taksi v pripravi. Država je vložila nov predlog zakona, ki naj
bi bil sprejet do marca 2013, zato je smiselno, da se da predlog odloka v drugo branje po sprejemu
novega zakona.
Direktor občinske uprave je pojasnil dogajanje okrog priprave OPN-ja. Podjetje Archi.ka je pripravilo
popravljen predlog odloka, vendar kljub temu ostaja še veliko odprtih vprašanj.
Predsednik NO je opozoril, da je odgovornost občinskega sveta, da se do problema priprave in
sprejemanja OPN-ja opredeli.
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Nadalje je povedal, da plan dela nadzornega odbora za prihodnje leto še vedno ni dorečen, saj je
želel, da se prej pojasnijo odprte zadeve za nazaj. Upa, da bo v roku enega meseca ta zgodba
zaključena.
Predlagal je, da bi opravili nadzor izvajanja projekta Preko pet mostov in pozval ostale člane NO, da
razmislijo o možnih nadzorih.
David Špeh je opozoril, da se je občinski svet dolžan opredeliti do zadev, ki so bile obravnavane pod
točko razno. Glede na razpravo se strinja, da nadzorni odbor podrobneje pregleda projekt Preko pet
mostov.
Druge razprave pod to točko ni bilo. Seja zaključena ob 20.40 uri.

Zapisala:
Aneta Šiljar

Predsednik Nadzornega odbora
Vinko Poličnik
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