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Z A P I S N I K  
 

14. redne seje Nadzornega odbora Občine Luče, 
ki je bila v sredo, 22. maja 2013, ob 18. uri, v sejni sobi Občine Luče. 

 
 
PRISOTNI ČLANI ODBORA: Benjamin Robnik, Karel Ajnik, Peter Ribič 
OPRAVIČENO ODSOTNI: David Špeh, Jože Vavdi 
OSTALI PRISOTNI: župan Ciril Rosc, direktor občinske uprave Klavdij Strmčnik, zapisnikar Aneta Šiljar 
 
 
Sejo je vodil Benjamin Robnik, predsednik Nadzornega odbora Občine Luče, ki je uvodoma pozdravil 
vse prisotne, ugotovil da so prisotni 3 člani NO ter da je odbor sklepčen.  
 
Predsednik NO je seznanil prisotne s predlaganim dnevnim redom seje: 
 
1. Pregled in potrditev zapisnika 13. redne seje 
2. Pričetek izvedbe nadzora za leto 2013 
3. Razno 
 
Pripomb na predlagani dnevni red člani NO niso imeli in so soglasno (s 3 glasovi ZA) sprejeli dnevni 
red 14. seje NO. 
 
K 1. točki dnevnega reda 
Predsednik NO je pri obravnavi prve točke predlagal dopolnitev zapisnika zadnje seje. Na podlagi 
plana nadzora za leto 2013, ki je bil sprejet na 13. redni seji, je predsednik pripravil Sklep o izvedbi 
nadzora. Zaradi hitrejšega in racionalnejšega dela NO je sklical dopisno sejo in sklep posredoval 
članom v obravnavo korespondenčno, preko e-pošte.   
Do roka, določenega za podajo stališča, so se 3 člani NO (David Špeh, Karel Ajnik in Peter Ribič) 
seznanili in strinjali z vsebino sklepa. Nadzorni odbor je skladno s poslovnikom Sklep o izvedbi 
nadzora vročil nadzorovani osebi Občini Luče v predpisanem roku, torej najmanj sedem dni pred 
izvedbo nadzora. Sklep o izvedbi nadzora je priloga zapisnika.     
 
Drugih pripomb na zapisnik ni bilo in nadzorni odbor je soglasno s (3 glasovi ZA) sprejel  
SKLEP: Nadzorni odbor potrjuje zapisnik 13. redne seje skupaj z dodanimi dopolnitvami dopisne 
seje.  
 
K 2. točki dnevnega reda  
Predsednik NO je predlagal, da pričnejo z izvedbo nadzora za leto 2013. Plan nadzorov za leto 2013 je 
bil sprejet na 13. seji NO na podlagi predloga, ki ga je nadzornemu odboru posredoval direktor 
občinske uprave Občine Luče, Klavdij Strmčnik.    
Nadzorovana oseba pri vseh treh nadzorih je Občina Luče, ki je na podlagi vročenega Sklepa o izvedbi 
nadzora pripravila dodatna pojasnila in potrebno dokumentacijo.  



Predsednik NO je predlagal, da bi na današnji seji opravili nadzor nad izvajanjem geodetskih storitev 
in izvajanjem prevozov otrok v OŠ Mozirje, medtem ko bi z izvedbo nadzora projekta Preko pet 
mostov pričeli na prihodnji seji.   
 
Nadzor nad izvajanjem geodetskih storitev, ki jih opravlja podjetje GEO-storitve, Primož Hren, s.p. 
Predsednik NO je prisotnim prebral pojasnilo, ki ga je posredovala Občina Luče, v povezavi z 
izvajanjem geodetskih storitev podjetja GEO-storitve, Primož Hren, s. p. Pojasnilo je priloga zapisnika.  
 
Direktor občinske uprave je pojasnil, da Primož Hren v okviru podjetja GEO-storitve, izvaja dela, ki 
niso navedena v sistematizaciji njegovega delovnega mesta in jih opravlja izven delovnega časa. Pred 
registracijo podjetja je Primož Hren o svoji nameri obvestil tudi direktorja občinske uprave in župana. 
Občina Luče se ne ukvarja z dejavnostmi za katere je registrirano podjetje GEO-storitve, zato 
dejavnost podjetja ni v konfliktu interesov z Občino Luče. 
 
Direktor občinske uprave je dodal, da je v zvezi s tem, avgusta 2011, Komisija za preprečevanje 
korupcije, prejela anonimno prijavo o potencialni možnosti nastanka konflikta interesov. Komisija je 
zadevo odstopila v pristojno reševanje Mestni občini Velenje, kjer je Primož Hren zaposlen v okviru 
medobčinske uprave v Uradu za okolje in prostor SAŠA regije. 
Mestna občina Velenje je na podlagi pridobljenih podatkov in opravljenega razgovora s Primožem 
Hrenom ugotovila, da ne gre za konflikt interesov in obrazložitev posredovala tudi Komisiji za 
preprečevanje korupcije ter Občini Ljubno in Občini Luče, kjer Primož Hren opravlja delo urbanista 
(dokumentacija v prilogi zapisnika).  
Primož Hren je za Občino Luče, od leta 2010 do 2013, odkar ima svoje podjetje, opravil skupaj za 
4.700,25 € geodetskih storitev. Šlo je predvsem za manjše geodetske posnetke, parcelacije in 
ureditve mej, ki jih je Občina morala izvesti v zelo kratkem času. Cena omenjenih storitev je bila zelo 
konkurenčna, kar se lahko preveri tudi na trgu.  
 
Nadzorni odbor je pregledal dokumentacijo in ugotovil, da izvajanje geodetskih storitev podjetja 
GEO-storitve ni sporno. Izvedene storitve se štejejo za naročila male vrednosti in skladno z Zakonom 
o javnem naročanju je bil izvajalec izbran kot najugodnejši ponudnik.  
 
Nadzorni odbor je po razpravi soglasno (s 3 glasovi ZA) sprejel naslednji 
SKLEP: Nadzorni odbor je na podlagi pregleda dokumentacije in obrazložitve predstavnikov 
občinske uprave Občine Luče, v zvezi z izvajanjem geodetskih storitev podjetja GEO-storitve, 
Primož Hren, s. p., ugotovil, da ni bil kršen 100. člen Zakona o javnih uslužbencih in da ni prihajalo 
do nasprotja interesov. Na podlagi potrditve občinske uprave Občine Luče ugotavljajo, da Primož 
Hren pridobitvene dejavnosti ni opravljal med službenim časom.  
 
Nadzor nad izvajanjem prevozov otrok stanujočih v Občini Luče v Osnovno šolo Mozirje, ki jih 
opravlja Nežika Strmčnik, žena direktorja občinske uprave 
Predsednik NO je prisotnim prebral pojasnilo, ki ga je posredovala Občina Luče v povezavi z 
izvajanjem prevozov otrok v Osnovno šolo Mozirje, ki jih opravlja Nežika Strmčnik. Pojasnilo je priloga 
zapisnika. 
 
Direktor občinske uprave je nadzorni odbor opozoril, da ga lahko izločijo iz obravnave te točke. 
Nadzorni odbor je sklenil, da ni potrebe po izločitvi in da direktor lahko sodeluje pri razpravi.  
 
Župan je pojasnil, da se je v letu 2009 pojavil prvi primer premestitve učenca na specializirani oddelek 
v OŠ Mozirje. Občina Luče je v takšnem primeru, skladno z veljavno zakonodajo, dolžna poravnati 
stroške prevoza za učence iz Luč do Mozirja in se s starši ter lokalno skupnostjo dogovoriti o načinu 
prevoza.  



V Osnovni šoli Mozirje zaposlena Nežika Strmčnik, žena direktorja občinske uprave, je spremljevalka 
gibalno oviranega učenca, ki je prvi pričel obiskovati šolo v Mozirju. 
Glede na to, je bila ena izmed rešitev, da šolarja v Mozirje vozi Nežika Strmčnik. Druga rešitev je bila 
organizacija dodatnega šolskega kombija, kar bi bilo za Občino Luče bistveno dražje, saj je 
najugodnejša podana ponudba znašala 1,5 EUR/km, medtem ko Občina pokriva Nežiki Strmčnik le 
kilometrino, ki znaša 0,37 EUR na kilometer. Dogovor o načinu izvajanja prevozov je bil vsako leto  
potrjen tudi s strani staršev, v zadnjem letu pa je bila na osnovi tega dogovora podpisana tudi 
štiripartitna pogodba med OŠ Mozirje, Občino Luče, starši otrok in Nežiko Strmčnik.  
 
Predsednik NO je povzel, da iz predlaganih dogovorov izhaja, da je naročnik prevozov OŠ Mozirje, 
plačnik storitev, skladno z veljavno zakonodajo, pa Občina Luče. 6. odstavek 100. člena Zakona o 
javnih uslužbencih prepoveduje Občini poslovanje in sklepanje pogodb z pravno osebo, v katerih ima 
direktor občinske uprave ali njegov zakonec, sorodnik v ravni vrsti oziroma sorodnik v stranski vrsti 
do tretjega kolena več kot 20% delež. Nežika Strmčnik ni v neposredni povezavi z Občino Luče, saj v 
dogovoru ne nastopa kot pravna oseba. Naročnik prevozov in izstavljalec računov je Osnovna šola 
Mozirje. 
 
Nadzorni odbor je po razpravi soglasno (s 3 glasovi ZA) sprejel naslednji 
SKLEP: Nadzorni odbor je na podlagi pregleda dokumentacije in obrazložitve predstavnikov 
občinske uprave Občine Luče, v zvezi z izvajanjem prevozov otrok stanujočih v občini Luče v 
Osnovno šolo Mozirje, ki jih opravlja Nežika Strmčnik, ugotovil, da ni kršen 100. člen Zakona o 
javnih uslužbencih. Naročnik prevozov je Osnovna šola Mozirje, plačnik računa pa skladno z 
veljavno zakonodajo Občina Luče. Iz dogovorov ki so bili predloženi izhaja, da Nežika Strmčnik ni v 
neposredni povezavi z Občino Luče. Sklenjeni dogovor, ki je potrjen tudi s strani staršev, je 
najracionalnejša možnost izvedbe šolskih prevozov. 
 
Predsednik NO je predlagal, da bi z nadzorom projekta Preko pet mostov pričeli na prihodnji seji. 
Obrazložitev Občine Luče naj se posreduje članom NO preko e-pošte.  
 
K 3. točki dnevnega reda 
 
Pod to točko ni bilo razprave. 
 
 
Seja zaključena ob 19:20 uri. 
 
 
 
 
Zapisala:                              Predsednik Nadzornega odbora 
Aneta Šiljar                                      Benjamin Robnik 
 
 

 

 

 

 

 
Priloge: 
- Sklep o izvedbi nadzora 
- Pojasnilo Občine Luče v zvezi z izvajanjem geodetskih storitev 
- Pojasnilo Občine Luče v zvezi z izvajanjem prevoza otrok v OŠ Mozirje 
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OBCINA LUCE
Luče 106
3334 Luče
Telefon: 03/839-35-50, E-mail: obcina@luce.si
Fax: 03/839-35-51, Internet: www.luce.si

Številka: 060-2/2013-2
Datum: sreda,22. maj 2013

Nadzorni odbor Občine Luče
Luče 106
3334 Luče

Zadeva: Nadzor nad opravljanjem geodetskih storitev - Primož Hren

Spoštovani!

Primož Hren je zaposlen na Mestni občini Velenje in sicer za potrebe Urada za okolje in
prostor SAŠA regije. .
Za potrebe Občine Luče opravlja delo urbanista, njegove naloge pa so:

- organiziranje medsebojnega sodelovanja z drugimi organi,
sodelovanje pri oblikovanju sistemskih rešitev in drugih najzahtevnejših gradiv,
samostojna priprava zahtevnih analiz, razvojnih projektov, informacij, poročil in drugih
zahtevnih gradiv,
vodenje in odločanje v zahtevnih upravnih postopkih,
vodenje najzahtevnejših upravnih postopkov,
samostojno opravljanje drugih zahtevnejših nalog,
usmerjanje prostorskega razvoja občin SAŠA regije z določanjem ciljev in usmeritev
za urejanje prostora v občinah ob upoštevanju državnih usmeritev za urejanje
prostora na lokalni ravni,
načrtovanje prostorskih ureditev na območju občin SAŠA regije,
izvajanje prostorskih ukrepov za uresničevanje občinskih prostorskih aktov,
spremljanje stanja na področju urejanja prostora in skrb za zakonitost in red v
prostoru,
priprava poročil o stanju na področju urejanja prostora,
sodelovanje pri pripravi in izvrševanju proračuna ter spremljanje porabe sredstev,
odgovarjanje za zakonitost in pravilnost postopkov s svojega delovnega področja,
izvajanje drugih nalog po navodilu nadrejenih.

Za Občino Luče je Primož Hren od leta 2010, odkar ima svoje podjetje, opravil skupaj za
4.700,25 € geodetskih storitev. To so dela, ki jih med svojim delovnim časom ne opravlja in
niso navedena v sistemizaciji delovnega mesta, na katerem je zaposlen. Pred registracijo
podjetja je Primož Hren o svoji nameri seznanil tudi tajnika Občine Luče, ki je o tem obvestil
župana. Občina Luče se ne ukvarja z dejavnostmi, za katere je registrirano podjetje
GEO - STORITVE, Primož Hren, s.p., zato dejavnost podjetja GEO - STORITVE, Primož
Hren, s.p. ni v konfliktu interesov z Občino Luče. V zvezi s tem je bila tudi prijava na Komisijo
za preprečevanje korupcije, ki pa je zadevo odstopila Mestni občini Velenje (dokumentacija v
prilogi).



Iz predloženih računov je razvidno, katere geodetske storitve je Primož Hren, s.p. v letih
2010 do 2013 opravil za Občino Luče. Predvsem gre za manjše geodetske posnetke,
parcelacije in ureditve mej, ki smo jih morali izvesti v zelo kratkem času.
Zadeva, ki je vrednostno največja, je odmera dela ceste JP Golob-Jamelnik-Prepadnik in LC
črna-Snežna jama v skupni dolžini 1.150 m. Zemljišče pod navedeno cesto je lastnik želel
prodati, ker pa cesta ni bila odmerjena, je bilo z lastnikom dogovorjeno, da občina v čim
krajšem času naroči geodetsko odmero in zemljišče pod cesto odkupi. Cena, ki smo jo za
opravljene storitve plačali, je zelo konkurenčna, kar se da preveriti tudi na trgu. Ob
upoštevanju kvalitete storitev, pa Je cena v primerjavi z drugimi geodeti, s katerimi smo imeli
do sedaj izkušnje na Občini Luče, še bolj ugodna, kot izgleda na prvi pogled.

pripravil:
Klavdij Strmčnik

~
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Nadzorni odbor Občine Luče
Luče 106
3334 Luče

Zadeva: Nadzor nad izvajanjem prevoza otrok v Osnovno šolo Mozirje

Osnovna šola Mozirje (v nadaljevanju šola) ima med drugim organiziran oddelek z nižjim
izobrazbenim standardom, ki v osnovni šoli v Lučah ne obstaja. Nekateri učenci Osnovne
šole Blaža Arniča Luče so bili zato premeščeni na oddelek v Mozirje. Občina Luče je skladno
z veljavno zakonodajo v takšnem primeru dolžna poravnati stroške prevoza za učence in Luč
do Mozirja, prav tako pa se mora skladno z zakonodajo o načinu prevoza šola dogovoriti s
starši in lokalno skupnostjo. V letu 2009, ko se je pojavil prvi takšen primer, smo skupaj s
šolo in starši iskali rešitev, kako zadevo urediti. Uradno smo bili o prešolanju seznanjeni tik
pred pričetkom šolskega leta. Med šolo in občino je bil zato sklenjen pisni sporazum po
katerem plačujemo te prevoze otrok OŠ Mozirje.

Glede na to, da je na šoli v Mozirju zaposlena Nežika Strmčnik (žena od tajnika Občine Luče,
Klavdija Strmčnika), je bila ena izmed možnih rešitev tudi ta, da šolarje v Mozirje vozi Nežika
Strmčnik, katera je že spremljevalka gibalno oviranega učenca, ki je prvi pričel obiskovati
šolo v Mozirju. Druga možnost je bila organizacija dodatnega šolskega kombija, kar bi bilo
bistveno dražje. Najugodnejša cena za kombi je tedaj bila namreč 1,50 €/km. Zato smo se
odločili za racionalnejšo (več kot štirikrat cenejšo) varianto prevoza, ki ga tako za šolo
opravlja Nežika Strmčnik. Znesek, ki ga sedaj plačujemo OŠ Mozirje za te prevoze je tako
0,37 €/km. V ceni so upoštevani le dejansko opravljeni kilometri.

Tudi na podlaqi sestanka s starši učencev je bil dogovor z njimi in šolo, da se prevoz opravi
na tak način, kot se sedaj izvaja. Dogovor s starši smo vsako leto dosegli še pred pričetkom
šolskega leta, v formalno pisno obliko pa smo ga prva tri leta spravil po začetku šolskega
leta. Brez izrecnega strinjanja staršev se prevoz na tak način ne bi opravljal.

S spoštovanjem !


