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Z A P I S N I K  
 

13. redne seje Nadzornega odbora Občine Luče, 
ki je bila v četrtek, 18. aprila 2013, ob 17. uri, v sejni sobi Občine Luče. 

 
 

PRISOTNI ČLANI ODBORA: David Špeh, Karel Ajnik, Peter Ribič, Benjamin Robnik, Jože Vavdi 
OPRAVIČENO ODSOTNI: / 
OSTALI PRISOTNI: župan Ciril Rosc, vodja proračuna Ana Kaker, zapisnikar Aneta Šiljar 
 
Župan Občine Luče, Ciril Rosc je uvodoma vse prisotne lepo pozdravil, ugotovil, da je prisotnih vseh 5 
članov NO ter da je odbor sklepčen. Pojasnil je, da je seja specifična, saj so trije člani dosedanjega 
sestava NO, skupaj s predsednikom, podali odstopne izjave. Po določilih Poslovnika Nadzornega 
odbora Občine Luče, župan skliče konstitutivno sejo, na kateri se izmed članov imenuje nov 
predsednik NO. Na dnevni red je uvrstil tudi obravnavo Inventure in Zaključnega računa proračuna 
Občine Luče za leto 2012.   
 
Benjamin Robnik je predlagal, da bi pod 4. točko dnevnega reda uvrstili še Predlog nadzora 
Nadzornega odbora za leto 2013.  
  
Župan je seznanil prisotne z predlaganim dnevnim redom 13. seje: 
 

1. Imenovanje predsednika Nadzornega odbora 
2. Inventura za leto 2012 
3. Zaključni račun proračuna Občine Luče za leto 2012 
4. Predlog nadzora Nadzornega odbora za leto 2013 
5. Razno 

 
Pripomb na predlagani dnevni red člani NO niso imeli in so soglasno (s 5 glasovi ZA) sprejeli dnevni 
red 13. seje NO. 
 
K 1. točki dnevnega reda 
Župan Ciril Rosc je pozval člane nadzornega odbora, da izmed sebe predlagajo kandidata za 
predsednika odbora. Po krajši razpravi je bil, na predlog Davida Špeha, Benjamin Robnik s štirimi 
glasovi ZA izvoljen za predsednika Nadzornega odbora Občine Luče. Novi predsednik se je zahvalil za 
zaupanje in prevzel vodenje seje.  
 
K 2. točki dnevnega reda  
Predsednik NO je predlagal, da pregledajo gradivo za Inventuro 2012, ki so ga člani prejeli skupaj z 
vabilom na sejo. Besedo je predal županu Občine Luče, ki je na kratko povzel vsebino poročila in 
priporočila Inventurne komisije.  
 
Nadzorni odbor je obravnaval predlog Inventurne komisije glede popisa in vrednotenja 
nepremičnega premoženja Občine Luče. Nujno bi bilo potrebno vzpostaviti evidenco občinskih 



zemljišč in na tej podlagi pristopiti k ureditvi popisov in vrednotenju občinskega nepremičnega 
premoženja.  
 
Ana Kaker je pojasnila, da je naloga precej obsežna in bo težko izvedljiva v okviru delovanja občinske 
uprave. Nadzorni odbor je razpravljal o možnosti, da se pridobi zunanjega izvajalca in se za izvedbo 
nameni del sredstev iz občinskega proračuna.  
 
Po razpravi je nadzorni odbor (s 5 glasovi ZA) sprejel naslednji 
SKLEP: Nadzorni odbor poziva Občino Luče, da uredi popise in vrednotenje občinskih zemljišč 
najkasneje do 31. 12. 2013. 
 
Nadzorni odbor je razpravljal o izkazanih odprtih obveznostih do podjetja Komunala Mozirje.  
 
Župan je pojasnil, da je Občina Luče lastnica komunalne infrastrukture, Komunala pa naj bi preko 
zaračunane omrežnine plačevala najemnino oz. amortizacijo komunalne infrastrukture. Država je 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 podjetja v letu 2010. Občine kot 
lastniki komunalnega podjetja so dolžni to izgubo pokrivati. Na zadnji skupščini Komunale je tajnik 
občinske uprave sicer predlagal, da se opravi revizija poslovanja podjetja, vendar se ostale Občine s 
tem niso strinjale. 
 
David Špeh je povedal, da je stvari potrebno razčistiti. Predlagal je, da se pridobi ponudbe za revizijo. 
Slednja bo za Občino bistveno manjši strošek kot pa kompenzacija oz. pokrivanje izgube v navedeni 
višini 27.000 EUR. Le neodvisna institucija lahko pokaže kaj je dejansko predmet izgube in ali je 
izguba opravičena.  
 
Župan je dodal, da je podoben problem tudi odvoz smeti. Po zaprtju odlagališča Podhom so stroški 
odvoza precej večji, saj je dražji tako prevoz, kakor tudi odlagališče v Celju. Razliko v ceni prav tako 
pokriva Občina Luče, kar je potrdil tudi občinski svet. 
 
Nadzorni odbor je mnenja, da je potrebno z revizijo pregledati dejansko stanje poslovanja 
komunalnega podjetja. Na podlagi ugotovitev lahko nato občinski svet odloča naprej. Prav tako mora 
občinski svet o morebitnem pokrivanju izgube sprejeti poseben sklep, da je zadeva pravno-formalno 
pokrita. 
 
Po obširni razpravi je nadzorni odbor (s 5 glasovi ZA) sprejel naslednji  
SKLEP: Občina Luče naj ponovno predlaga revizijo javnega podjetja Komunala Mozirje, vsaj za del 
poslovanja, ki se nanaša na Občino Luče. 
 
David Špeh je vprašal, kaj je z odprto terjatvijo do Benjamina Mlačnika v višini 1.370,79 EUR. Zadeva 
je bila rešena v prid občine s sodbo v imenu ljudstva, z dne 15. 6. 2011. Mlačnik je znesek s 
pripadajočimi obrestmi dolžan poravnati občini. 
 
Župan je pojasnil, da se bo problematika uredila z medsebojno kompenzacijo v povezavi z odmero 
ceste, ki poteka preko njegovega zemljišča. 
 
David Špeh je dodal, da je v gradbenih sporih rok za zastaranje dve leti. Če dolžnik sredstev po sodbi 
ne izplača, lahko Občina v roku dveh let uvede izvršbo ter na ta način pridobi sredstva.  
 
Nadzorni odbor je po krajši razpravi soglasno (s 5 glasovi ZA) sprejel naslednji 
SKLEP: Problematika glede odprte terjatve Benjamina Mlačnika za prispevek za asfalt naj bo 
urejena najkasneje do 13. 6. 2013. 



Nadzorni odbor je razpravljal o izkazanih sredstvih za vlaganja v telefonijo v skupni višini 30.302,70 
EUR.  
 
Župan je pojasnil, da so upravičenci že bili poplačani in da ta znesek predstavlja preostanek sredstev, 
ki jih je Občina prejela od Slovenskega odškodninskega sklada. 
 
Nadzorni odbor je po krajši razpravi soglasno (s 5 glasovi ZA) sprejel naslednji 
SKLEP: Občinski svet naj se na prihodnji seji opredeli glede porabe sredstev za vlaganje v telefonijo 
v skupni višini 30.302,70 EUR. 
 
K 3. točki dnevnega reda 
Predsednik NO je predlagal, da pregledajo gradivo za Zaključni račun proračuna občine Luče 2012, ki 
so ga člani prejeli skupaj z vabilom na sejo. Besedo je predal županu Občine Luče, ki je na kratko 
povzel vsebino računovodskega poročila ter večje investicije v preteklem letu.  
 
Projekt GOŠO, ki ga vodi Občina Mozirje, bo zaključen predvidoma v letu 2013. S tem projektom se 
bo zgradila infrastruktura, preko katere bo možno na vseh območjih v občini pridobiti širokopasovno 
internetno povezavo. Investicija občine ne bremeni, saj so bila sredstva za izvedbo projekta odobrena 
na javnem razpisu. 
 
Večjo investicijo predstavlja tudi izgradnja zbiralnega center Podhom. Odvoz smeti trenutno 
predstavlja Občinam dodaten strošek, saj morajo pokrivati izgube zaradi dražjega odvoza na 
odlagališče v Celju. Z izgradnjo centra se bo, predvidoma v mesecu maju, uvedel nov sistem zbiranja 
in ločevanja odpadkov po gospodinjstvih in delež Občine za pokrivanje razlike ne bo več  potreben.  
 
David Špeh je dodal, da je slednje zelo ugodno za upravljavca zbirališča, ki je bilo zgrajeno z javnimi 
sredstvi. Upravljavec torej izda le račun za opravljeno storitev in hkrati pridobi še surovine. Smiselno 
bi bilo, da bi plačevali vsaj najemnino za upravljanje z zbirnim centrom.  
 
Benjamina Robnika je zanimalo, zakaj je od planiranih 59.000,00 EUR sredstev za razpise za malo 
gospodarstvo porabljeno le 40.000,00 EUR. 
Župan je povedal, da sistem za koriščenje sredstev ni dobro nastavljen. Ker nekateri prijavitelji 
sredstev ne izkoristijo le ta ostajajo v proračunu. V povezavi s tem problemom se bo v kratkem 
sprejemal tudi nov pravilnik.  
 
Benjamin Robnik je predlagal, da bi tabela realizacije proračuna zaradi lažjega pregleda vsebovala 
osnovni proračun, rebalans in realizacijo. Dodal je, da so med planom in realizacijo precejšne razlike, 
glede na to, da je bil rebalans pripravljen novembra 2012 in gre pravzaprav za obdobje dveh 
mesecev.  
Župan je povedal, da je bilo pri rebalansu spremenjenih le 10 postavk, medtem ko so druge ostale 
nespremenjene.  
 
Drago Ajnik je vprašal kdaj se bo zgradila potrebna garaža za komunalno vozilo s priključki. 
Župan je odgovoril, da bo predvidoma v letošnjem letu urejena hiša na Produ, kjer bo pokrit prostor 
namenjen za hrambo komunalnega vozila.   
 
Benjamin Robnik je vprašal, kako je potekalo asfaltiranje cest v preteklem letu. 
Župan je povedal, da je občinski svet pred dvema letoma sprejel sklep glede sistema asfaltiranja. 
Odbor pregleda prejete prošnje in naredi plan asfaltiranja. Uporabniki nato podpišejo pogodbo o 
odmeri ceste in lastništvo prenesejo na občino, občina pa nato izvede asfaltiranje v celoti. 
Dodal je, da se pripravlja tudi sprememba kategorizacije cest. Predlog odloka bo predstavljen 
predvidoma na naslednji seji občinskega sveta. Država namreč nameni denar le za vzdrževanje 



kategoriziranih cest, zato bo Občina urejala vzdrževanje le lastnikom, ki  bodo priključke odmerili in 
prenesli lastništvo na Občino.  
 
Po razpravi je nadzorni odbor (s 5 glasovi ZA) sprejel naslednji  
SKLEP 5: Nadzorni odbor se je seznanil z vsebino Zaključnega računa Občine Luče in predlaga 
občinskemu svetu, da sprejme Zaključni račun proračuna Občine Luče za leto 2012. 
 
K 4. točki dnevnega reda 
Predsednik NO je prisotnim prebral dopis direktorja občinske uprave, ki se je nanašal na odstopno 
izjavo Vinka Poličnika in je priloga zapisnika.  
V odstopni izjavi je g. Poličnik navajal nepravilnosti, ki niso bile predmet nadzora (izvedba projekta 
Preko pet mostov, izvajanje geodetskih storitev in prevoz otrok v OŠ Mozirje). Iz tega razloga Občina 
Luče predlaga nadzornemu odboru, da se za omenjene navedbe v letošnjem letu izvede nadzor in se 
o ugotovitvah obvesti občinski svet.  
 
Nadzorni odbor se je s predlaganim strinjal. Komisijo, ki bo opravila nadzore bodo sestavljali vsi člani 
NO. Za omenjene nadzore naj Občina Luče pripravi vso potrebno dokumentacijo.  
 
Po krajši razpravi je nadzorni odbor soglasno (s 5 glasovi ZA) sprejel naslednji 
SKLEP: Nadzorni odbor bo v letu 2013 opravil nadzor projekta Preko pet mostov, nadzor nad 
izvajanjem geodetskih storitev, ki jih opravlja podjetje Geo-storitve, Primož Hren, s. p., ter nadzor 
na področju prevoza otrok v OŠ Mozirje, ki ga za OŠ Mozirje izvaja Nežika Strmčnik.   
 
K 5. točki dnevnega reda 
 
Pod to točko ni bilo razprave. 
 
 
Seja zaključena ob 19:20 uri. 
 
 
 
 
Zapisala:                              Predsednik Nadzornega odbora 
Aneta Šiljar                                      Benjamin Robnik 
 
 


