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ZAPISNIK 
 

4. redne seje Nadzornega odbora Ob čine Lu če, 
ki je bila v torek, 21. 6. 2011 ob 18. uri v sejni sobi Občine Luče. 

 
 

PRISOTNI ČLANI ODBORA:  Vinko Poličnik - predsednik, Anton Breznik, David Špeh, 
Benjamin Robnik 
OPRAVIČENO ODSOTNI: Tomaž Pečovnik 
OSTALI PRISOTNI:  zapisnikar Aneta Šiljar 
 
 
Sejo je vodil Vinko Poličnik, predsednik Nadzornega odbora Občine Luče, ki je uvodoma vse 
prisotne lepo pozdravil, ugotovil da so prisotni trije člani NO ter da je odbor sklepčen. 
 
David Špeh je sporočil, da se bo Benjamin Robnik seje udeležil z manjšo zamudo.   
 
Predsednik NO je seznanil prisotne z predlaganim dnevnim redom seje NO: 
 

1. Pregled in sprejem zapisnika 3. redne seje NO 
2. Operativni načrt nadzora v letu 2011 
3. Razno. 

 
Pripomb na predlagani dnevni red člani NO niso imeli in so soglasno (s 3 glasovi ZA) sprejeli 
dnevni red 4. seje NO. 
 
K 1. točki dnevnega reda  
Zapisnik 3. seje so člani prejeli skupaj z vabilom. Pri pregledu sklepov in predlogov sprejetih 
na 3. seji je NO ugotovil, da ostaja odprtih še kar nekaj vprašanj v zvezi z pripravo 
občinskega prostorskega načrta, spoštovanjem pogodb sklenjenih s podjetjem Archi.Ka d.o.o 
ter razpisom glede odmere občinskih cest. Ker župan ni bil prisoten na seji, NO pričakuje 
pojasnila do prihodnje seje.   
 
Glede na to, da se posveta v Občini Lukovica, 24. maja 2011, na temo poslovanja nadzornih 
odborov nihče ni mogel udeležiti, je predsednik NO predlagal, da se člane NO obvesti ob 
naslednji možnosti izobraževanja na to temo.  
 
Predsednik NO je povedal, da je na Občini Luče prevzel Letno poročilo JP Komunala 
Mozirje, Poslovno poročilo Osnovne šole Blaža Arniča pa so člani prejeli skupaj z vabilom na 
sejo. Delovanje NO je usmerjeno predvsem v porabo javnih sredstev, kar pa iz poslovnega 
poročila osnovne šole ni razvidno, zato slednje za NO nima pomena.  
 
David Špeh je pripomnil, da je OŠ dolžna v skladu z 99. členom Zakona o javnih financah 
predložiti letno poročilo za preteklo leto skupaj z obrazložitvami županu najpozneje do 28. 
februarja tekočega leta.  
 
Predsednik NO je omenil, da je Letno poročilo JP Komunala precej zaskrbljujoče, saj 
podjetje izkazuje velike izgube tako na področju gospodarske službe kot tudi na nivoju 



podjetja. V poročilu je tudi nekaj nejasnosti glede pokrivanja izgub gospodarske javne službe 
ter odprtih terjatev do Občine Luče v letu 2010. Pri obravnavi Zaključnega računa Občine 
Luče za leto 2010 namreč ni bilo razvidnih odprtih terjatev do Komunale Mozirje.  
 
Po krajši razpravi so člani NO soglasno (s 3 glasovi ZA) sprejeli naslednji 
 
SKLEP: Obrazložitev v Letnem poro čilu JP Komunala Mozirje za leto 2010, v katerem 
je zavedena odprta terjatev do Ob čine Lu če, je v neskladju z Zaklju čnim ra čunom 
Občine Lu če za leto 2010.  
 
David Špeh je pripomnil, da je potrebno izračunati ekonomsko ceno storitev, saj Komunala 
Mozirje trenutno določa ceno zgolj na podlagi stroškov. 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 negativni poslovni rezultat JP Komunala Mozirje. Z določitvijo 
ekonomske cene bi najlažje ugotovili ali podjetje dejansko slabo posluje ali je res težava le v 
prenizkih cenah storitev. 
  
Anton Breznik je predlagal, da bi bilo v zvezi z ustanovitvijo režijskega obrata priporočljivo 
izvesti podrobno analizo stroškov in prihodkov. To bo konkretna podlaga za primerjavo z 
obstoječo situacijo oziroma osnova za ustanovitev režijskega obrata. 
 
Po obširni razpravi so člani NO soglasno (s 3 glasovi ZA) sprejeli naslednji 
 
SKLEP: Nadzorni odbor predlaga, da Ob činski svet Ob čine Lu če obravnava Poslovno 
poro čilo JP Komunala Mozirje za leto 2010, pripravi anal izo stanja v zvezi z režijskim 
obratom ter še v letošnjem letu sprejme odlo čitev glede ustanovitve režijskega obrata.  
 
Anton Breznik je omenil, da bi bilo smiselno dobiti povratno informacijo občinskega sveta, 
kakšno je njihovo stališče do sprejetih predlogov in sklepov NO.  
 
Člani so se strinjali s predlaganim in soglasno (s 3 glasovi ZA) sprejeli naslednji  
 
SKLEP: Nadzorni odbor predlaga, da župan na nasledn ji seji ob činskega sveta člane 
sveta seznani s predlogi in sklepi nadzornega odbor a in da se ob činski svet do 
predlogov ter sklepov NO tudi časovno opredeli.  
 
Drugih pripomb na zapisnik ni bilo in člani so soglasno (s 3 glasovi ZA) sprejeli naslednji  
 
SKLEP: Potrdi se zapisnik 4. seje Nadzornega odbora  skupaj z dodanimi sklepi. 
 
K 2. točki dnevnega reda  
Člani NO so na prejšnji seji razpravljali o morebitnih predlogih nadzorov v letu 2011. 
Predsednik NO je pojasnil, da je pri naboru smiselno izhajati iz aktualnih zadev, s katerimi so 
se v zadnjem času ukvarjali tudi na občinskem svetu. Oblikovali bi skupine (po dva ali trije 
člani NO), ki bi se ukvarjale z določeno tematiko. 
 
Anton Breznik je mnenja, da bi z razporeditvijo dela lahko še v letošnjem letu izvršili dva ali 
tri nadzore (odvisno od obsega). Predlagal je, da bi poleg nadzora porabe proračunskih 
sredstev javnega zavoda Osnovna šola Blaža Arniča Luče izvedli tudi nadzor javnega 
razpisa Redni prevozi šolskih otrok iz leta 2009. 
 
(ob 18.45 se seje udeleži Benjamin Robnik)  
 
Predsednik NO je predlagal, da se preveri postopek izvedbe asfaltiranja kategoriziranih 
občinskih cest (upoštevanje sklepa občinskega sveta z dne 27. marca 2008). 



Po obširni razpravi člani NO soglasno (s 4 glasovi ZA) sprejmejo naslednji  
 
SKLEP: Nadzorni odbor bo v letu 2011 izvedel nadzor  porabe prora čunskih sredstev 
javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola  Blaža Arni ča Luče, nadzor 
javnega razpisa Redni prevozi šolskih otrok iz leta  2009 ter nadzor na podro čju 
modernizacije in rekonstrukcije kategoriziranih ob činskih cest v letih 2009 in 2010. 
Nadzorni odbor od Ob čine Lu če zahteva, da je vsa potrebna dokumentacija za izve dbo 
navedenih nadzorov dostopna članom NO najkasneje do meseca septembra 2011. 
 
 

 
Seja je bila zaključena ob 19.10 uri.  
 
Zapisala:                     Predsednik Nadzornega odbora 
Aneta Šiljar                                   Vinko Poličnik 


