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Z A P I S N I K  
 

8. redne seje Nadzornega odbora Občine Luče, 
ki je bila v torek, 14. 2. 2012 ob 18. uri, v sejni sobi Občine Luče. 

 
 

PRISOTNI ČLANI ODBORA: Vinko Poličnik - predsednik, Tomaž Pečovnik, David Špeh, Anton Breznik, 
Benjamin Robnik 
OPRAVIČENO ODSOTNI: /  
OSTALI PRISOTNI: zapisnikar Aneta Šiljar 
 
 
Sejo je vodil Vinko Poličnik, predsednik Nadzornega odbora Občine Luče, ki je uvodoma pozdravil vse 
prisotne, ugotovil da je prisotnih vseh pet članov NO ter da je odbor sklepčen. 
 
Predsednik NO je seznanil prisotne s predlaganim dnevnim redom seje: 
 
1.       Pregled in potrditev zapisnika 7. redne seje NO 
2.       Sprejem zaključnih poročil o izvajanju nadzorov 
3.       Razno. 
 
Pripomb na predlagani dnevni red člani NO niso imeli in so soglasno (s 5 glasovi ZA) sprejeli dnevni 
red 8. seje NO. 
 
 
K 1. točki dnevnega reda 
 
Zapisnik 7. seje NO so člani prejeli skupaj z vabilom. Predsednik NO je na kratko povzel zapisnik ter 
sklepe sprejete na zadnji seji. Na zapisnik 7. seje NO ni bilo pripomb. 
 
Nadzorni odbor  je soglasno (s 5 glasovi ZA) sprejel naslednji  
 
SKLEP: 
Potrdi se zapisnik 7. seje Nadzornega odbora Občine Luče.  
 
 
K 2. točki dnevnega reda 
 
Član NO David Špeh je po e-pošti posredoval predlog dopolnitve poročila o nadzoru v osnovni šoli. 
Čeprav pri pregledu porabe javnih financ ni bilo ugotovljenih nepravilnosti je predlagal, da se v 
poročilo navede sledeča priporočila: 

 Nadzorni odbor predlaga Občinskemu svetu Občine Luče, da sprejme Pravilnik o izvajanju 
postopkov oddaje javnih naročil male vrednosti v smislu določb Zakona o javnem naročanju. 
Namen sprejema omenjenega pravilnika je preglednejša poraba javnih sredstev.   



 Občinska uprava naj skupaj z vodstvom Osnovne šole, pripravi predlog programa večletnih 
vlaganj v opremo in obnovo šole. Na osnovi programa se določi neodvisnega izvajalca, ki 
pripravi popise del in dobave opreme. Na podlagi slednjega, se izvedejo javna naročila za 
dobavo opreme in blaga skladno s proračunskimi zmožnostmi. 

 Na podlagi programa in za to pripravljenih popisov, se znebimo dvoma o nepristranskosti 
oddaje posameznih del in dobave opreme, katere vrednost je nižja kot jo določa peti 
odstavek 24. člena Zakon o javnem naročanju. 

 
David Špeh je podal dodatna pojasnila k posredovanim predlogom. Nadzorni odbor se je strinjal, da 
je navedena priporočila smiselno vključiti v vsebino poročila o nadzoru. Dopolnitev poročila bo 
pripravil David Špeh do petka, 17. februarja 2012 in ga posredoval v podpis predsedniku NO. Končno 
poročilo je priloga tega zapisnika. 
 
Nadzorni odbor je soglasno (s 5 glasovi ZA) sprejel naslednji  
 
SKLEP:  
Poročilo o opravljenem nadzoru porabe proračunskih sredstev javnega zavoda Osnovna šola Blaža 
Arniča se sprejme v predloženem besedilu skupaj s podanimi predlogi in priporočili. Poročilo se 
posreduje nadzorovani osebi, županu ter Občinskemu svetu Občine Luče. 
 
Nadzorni odbor je obravnaval vsebino poročila o nadzoru izvedbe javnega razpisa prevozi šolskih 
otrok. Predsednik NO je predstavil priporočila in predloge, ki bodo vključena v poročilo o nadzoru.  

 Glede na to, da se pogodbe za izvajanje prevozov šolskih otrok iztečejo v juniju 2012 nadzorni 
odbor predlaga, da se najkasneje v marcu 2012 izvede ponovni javni razpis za prihodnja tri 
leta. 

 V pogodbah naj se nedvoumno določi rok za oddajo vloge za spremembe cen za prihodnja 
leta, ki naj bo v juliju. Do prvega septembra morajo biti sklenjeni vsi aneksi k pogodbam.  

 Vsi odstavki v pogodbi morajo biti oštevilčeni. V aneksu se je treba natančno sklicevati na 
člen ali odstavek tako, da le ti ne bodo dvoumni. 

 V pogodbi se mora 6. odstavek 5. člena pogodbe spremeniti tako, da nedvoumno določa 
termin, do katerega mora občina prejeti prošnjo za povišanje cene.  

 Ne glede na želje staršev ali prevoznikov je potrebno prevoze izvajati skladno s pogodbami. V 
kolikor upravičeno pride do sprememb prog pa je le-te potrebno predhodno opredeliti v 
aneksu k pogodbi in šele na to začeti z izvedbo prevozov. 

 Občinska uprava naj preveri možnost prevozov šolskih otrok z gasilskim kombijem, kar bi 
pomenilo znižanje stroškov za šolske prevoze. 

 Glede na to, da javni razpis za šolske prevoze v osnovi vseskozi ostaja enak, naj občinska 
uprava naslednje razpise za šolske prevoze pripravlja sama, in naj za izvedbo ne najema 
zunanjih izvajalcev. 

 
Predsednik NO je nadalje predlagal, da bi v pogodbe o izvajanju rednih prevozov šolskih otrok vključili 
tudi protikorupcijsko klavzulo. 14. člen Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije namreč pravi, 
da so organi in organizacije javnega sektorja dolžni v pogodbe v vrednosti nad 10.000 evrov brez 
DDV, ki jih sklepajo s ponudniki, prodajalci blaga, storitev ali z izvajalci del, vključiti vsebino 
protikorupcijske klavzule.  
 
Člani NO so se s predlaganim strinjali. Dopolnitev poročila bo pripravil David Špeh do petka, 17. 
februarja 2012 in ga posredoval v podpis predsedniku NO. Končno poročilo je priloga tega zapisnika. 
 



Nadzorni odbor je soglasno (s 5 glasovi ZA) sprejel naslednji 
 
SKLEP: 
Poročilo o opravljenem nadzoru izvedbe javnega razpisa Redni prevozi šolskih otrok iz leta 2009 se 
sprejme v predloženem besedilu skupaj s podanimi dopolnitvami, predlogi in priporočili. Poročilo 
se posreduje županu ter Občinskemu svetu Občine Luče. 
 
Nadzorni odbor je obravnaval vsebino poročila o nadzoru na področju modernizacije in 
rekonstrukcije cest. Benjamin Robnik je preko e-pošte posredoval pripombe na poročilo, ki so priloga 
temu zapisniku. Nadzorni odbor je soglašal s predlaganimi dopolnitvami poročila. 
  
Predsednik NO je predstavil priporočila in predloge, ki bodo vključena v poročilo o nadzoru. 

 Župan in občinska uprava naj skladno s svojimi pristojnostmi v čim krajšem času uskladita 
občinske predpise s področja javnih cest in kategorizacije slednjih, skladno z veljavnimi 
predpisi. 

 Na tej podlagi naj se pripravijo kriteriji in dinamika odmere ter odkupa zemljišč po katerih 
potekajo občinske ceste. 

 Ugotovi naj se skladnost sprejetega sklepa občinskega sveta z dne 27. marca 2008 z 
veljavnimi predpisi ter se na tej podlagi stori vse potrebno za formalno pravno ureditev 
zatečenega stanja 

 Uredijo naj se sporna razmerja z lastniki – uporabniki ceste Logarski most – Miklavc – Duple. 

 Ponovno naj se prouči vsebina pogodbe za parkirišče Struge. 

 Župan in občinska uprava naj pospešita aktivnosti glede geodetske odmere in ureditev 
lastninskih razmerij za cesto proti Osojniku.  

 
Člani NO so se s strinjali s predlaganimi dopolnitvami in priporočili. Dopolnitev poročila bo pripravil 
predsednik NO Vinko Poličnik do petka, 17. februarja 2012. Končno poročilo je priloga tega zapisnika. 
 
Nadzorni odbor je soglasno (s 5 glasovi ZA) sprejel naslednji 
 
SKLEP: 
Poročilo o opravljenem nadzoru na področju modernizacije in rekonstrukcije občinskih cest se 
sprejme v predloženem besedilu skupaj s podanimi dopolnitvami, predlogi in priporočili. Poročilo 
se posreduje županu ter Občinskemu svetu Občine Luče. 
 
 
K 3. točki dnevnega reda 
 
Pod to točko ni bilo razprave. 
 
 
 
Seja zaključena ob 19.45 uri.  
 
  
 
Zapisala:                              Predsednik Nadzornega odbora 
Aneta Šiljar                                         Vinko Poličnik 
 


