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Datum: ponedeljek, 4. april 2011 
 
 

ZAPISNIK 
 

2. redne seje Nadzornega odbora Ob čine Lu če, 
ki je bila v torek, 29. 3. 2011 ob 18. uri v sejni sobi Občine Luče. 

 
 

PRISOTNI ČLANI ODBORA:  Vinko Poličnik-predsednik, Benjamin Robnik, Anton 
Breznik, Tomaž Pečovnik 
OPRAVIČENO ODSOTNI: Matej Ribič 
OSTALI PRISOTNI:  župan Ciril Rosc, zapisnikar Aneta Šiljar 
 
 
Sejo je vodil predsednik Nadzornega odbora g. Vinko Poličnik, ki je uvodoma vse 
prisotne lepo pozdravil in po ugotovitvi sklepčnosti predlagal v sprejem sledeč dnevni 
red: 
 

1. Pregled in sprejem zapisnika zadnje seje 
2. Obravnava in sprejem predloga poslovnika NO 
3. Obravnava in sprejem predloga letnega programa dela NO 
4. Obravnava predloga proračuna za leto 2011 
5. Razno. 

 
Še pred 1. točko je član NO Benjamin Robnik seznanil predsednika ter člane NO z 
odstopom z mesta člana in podal pisno obrazložitev, kar so člani NO sprejeli na 
znanje in se mu zahvalili za dosedanje delo. Hkrati je podal tudi pisne pripombe na 
predlog poslovnika NO.  
Predsednik se je zahvalil za podane pripombe in predlagal, da se podrobneje 
obravnavajo pri 2. točki dnevnega reda. Benjamin Robnik se je opravičil za morebitne 
neprijetnosti, ki bodo nastale zaradi njegovega odstopa z mesta člana NO in zapustil 
sejo.     
 
Po razpravi ni bilo dodatnih predlogov sprememb dnevnega reda, zato je dal 
predsednik predlog dnevnega reda na glasovanje in ta je bil soglasno sprejet (s 3 
glasovi ZA).   
 
K 1. točki dnevnega reda  
Zapisnik 1. seje NO so člani prejeli skupaj z vabilom. Predsednik NO je ponovno 
izrazil željo, da bi se udeležili izobraževanja na temo delovanja nadzornih odborov, 
ko bo to spet na voljo. Člani so se s tem strinjali. Drugih pripomb na zapisnik ni bilo. 
 
Člani so soglasno (s 3 glasovi ZA) sprejeli naslednji  
SKLEP: 
Potrdi se zapisnik 1. seje Nadzornega odbora. 
 



K 2. točki dnevnega reda  
Predsednik je pripravil predlog Poslovnika o delu Nadzornega odbora Občine Luče, 
ki so ga člani NO prejeli skupaj z vabilom na sejo. Pojasnil je, da se je pri snovanju 
poslovnika držal nekih smiselnih usmeritev in oprijemljivih točk, kaj sploh so naloge in 
funkcije nadzornega odbora. Menil je, da mora biti poslovnik čimbolj uporaben in 
operativen – s čimer so se strinjali tudi ostali člani NO.       
Predsednik je predlagal, da predelajo poslovnik po posameznih poglavjih ter hkrati 
diskutirajo tudi o pripombah na poslovnik, ki jih je podal Benjamin Robnik in so 
priloga temu zapisniku. 
Po temeljitem pregledu poslovnika in izčrpni razpravi o predlaganih spremembah, so 
člani NO sklenili, da so pripombe dobronamerne ter so se strinjali da se besedilo 
Poslovnika o delu Nadzornega odbora Občine Luče spremeni oziroma dopolni kot 
sledi: 
 

6. člen 
 

Druga alineja 6. člena se dopolni tako, da se glasi: 
»- opravlja nadzor nad vodenjem tistih poslov občine, ki imajo finančne posledice,« 

 
36. člen 

 
V prvem odstavku 36. člena se beseda »30 (trideset)« zamenja z besedo »15 
(petnajst)«. 
 

43. člen 
 

Dosedanji drugi stavek prvega odstavka 43. člena postane drugi odstavek. 
 

46. člen 
 

V 46. členu se pred besedo »uporabljajo« doda beseda »smiselno«. 
 
 
Nadzorni odbor predlaga, da se Poslovnik Nadzornega odbora Občine Luče v 
predlagani obliki z zgoraj navedenimi popravki objavi v občinskem glasilu ter na 
spletni strani Občine Luče.  
 
Po krajši razpravi člani soglasno (s 3 glasovi ZA) sprejmejo naslednji  
SKLEP: 
Sprejme se Poslovnik o delu Nadzornega odbora Ob čine Lu če z upoštevanjem 
zgoraj navedenih predlaganih sprememb, podanih na s eji nadzornega odbora. 
 
K 3. točki dnevnega reda  
Nadzorni odbor je obravnaval predlog Letnega programa dela Nadzornega odbora za 
leto 2011, ki je bil članom posredovan skupaj z vabilom za sejo. Predlagane 
aktivnosti temeljijo na določbah Statuta Občine Luče.  
 
Na podlagi zaključnega računa proračuna Občine Luče bo NO natančneje vsebinsko 
definiral vrste nadzorov za leto 2011.  
 



Po krajši razpravi so člani soglasno (s 3 glasovi ZA) sprejeli naslednji 
SKLEP: 
Sprejme se Letni program dela Nadzornega odbora Ob čine Lu če za leto 2011. 
 
K 4. točki dnevnega reda  
V začetku te točke je predsednik NO predal besedo županu Cirilu Roscu. Župan je 
nazorno predstavil predlog proračuna Občine Luče za leto 2011, ki je bil obravnavan 
na zadnji seji občinskega sveta ter pojasnil dopolnitve zajete v dopolnjenem predlogu 
proračuna. 
 
Predsednik NO se je zahvalil županu za izčrpno predstavitev ter odprl razpravo. 
 
Tomaž Pečovnik je podal svoje mnenje glede izgradnje zajetja za vodo za 
zasneževanje. Opozoril je, da lahko pride do težave pri pridobivanju ustreznih 
dovoljenj s strani Agencije RS za okolje. Predlagal je, da se za izvedbo te investicije 
poišče druga rešitev, ki bo pripomogla k čim hitrejši izvedbi projekta.  
V zvezi s povečanjem poslovnih prostorov Občine je bil mnenja, da obstaja mogoče 
boljša rešitev prostorske stiske. Glede na ugodno lokacijo Ivanove hiše, bi bilo 
smiselno v njej urediti poročno dvorano in del občinskih prostorov (možnost javno-
zasebnega partnerstva). 
 
Toni Breznik je menil, da Občina verjetno ima neko vizijo razvoja in strategije, vendar 
živimo v časih, ko naj bi bil proračun naravnan racionalno. Odločati se za gradnjo v 
času recesije, mogoče ni najboljša rešitev. V posamezne postavke se ni poglabljal, je 
pa v celoti podprl amandmaje, ki jih je na predlog proračuna vložil Jernej Plankl in 
menil, da bi bilo dobro te pripombe upoštevati.  
 
Vinko Poličnik se je strinjal, da je potrebno premisliti katere investicije dajejo neko 
dodano vrednost in dejansko prispevajo k razvoju občine. V zvezi z gradnjo prizidka 
je treba najti optimalno in racionalno rešitev.  
Podal je pripombo na društveno življenje v Lučah. V mnogih društvih prihaja do 
razhajanj, zato jim je treba dati nov zagon. Pomembno je, da je financiranje društev 
uravnoteženo ter ne preveč razpršeno – poudarek naj bo na aktivnostih, ki prispevajo 
k pestrejšemu dogajanju v občini.  
Omenil je tudi težavo enotnega označevanja na področju občine. Glede na to, da 
obstajajo predpisane označbe, bi bilo dobro delati tako na enoviti urejenosti občine 
Luče, kot tudi na  celostni podobi Zgornje Savinjske doline.  
Izpostavil je tudi problem odmere in ureditve lastniških razmerij na občinskih cestah. 
Župan je odgovoril, da bo predvidoma junija objavljen razpis preko katerega bo 
Občina Luče poskušala reševati ta problem skupaj z drugimi občinami.  
 
Toni Breznik je pripomnil, da je v primeru ureditve vasi Luče pomembno, da se čim 
prej izdela urbanistični načrt, ki bo služil kot dolgoročna osnova za nadaljnjo ureditev.  
 
Vinko Poličnik je še opozoril na predolgo izdelavo in sprejemanje občinskega 
prostorskega načrta. Župan je pojasnil, da je po več letih priprave OPN sedaj že zelo 
blizu javne razgrnitve.  
 
Po obširni razpravi pri tej točki so se člani NO soglasno strinjali, da se naj pri 
sprejemanju proračuna občine upošteva vidik gospodarnosti in racionalnosti porabe 
proračunskih sredstev ter v tej smeri tudi išče ustrezne rešitve.  



K 5. točki dnevnega reda  
Predsednik NO je glede odstopa Benjamina Robnika z mesta člana NO pozval 
župana, da se o tej zadevi obvesti komisijo za mandatna vprašanja, volitve in 
imenovanje ter se čim prej prične postopek za imenovanje nadomestnega člana 
Nadzornega odbora.  
 
Tomaž Pečovnik je opozoril na neustrezno prometno signalizacijo na priključkih 
občinskih cest na regionalne ceste.   
Predlog za ureditev signalizacije je potrebno posredovati upravljavcu, Direkciji RS za 
ceste.       
Vinko Poličnik je predlagal, da se poskuša ta problem urediti celovito na področju 
celotne Zgornje Savinjske doline. 
 
 
Seja je bila zaključena ob 20.25 uri.  
 
 
 
 
Zapisnikar:               Nadzorni odbor Občine Luče 
 Predsednik 
Aneta Šiljar Vinko Poličnik 


