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Datum: torek,  11. september 2012 
 
 

Z A P I S N I K  
 

10. redne seje Nadzornega odbora Občine Luče, 
ki je bila v torek, 11. 9. 2012 ob 18. uri, v sejni sobi Občine Luče. 

 
 

PRISOTNI ČLANI ODBORA: Vinko Poličnik - predsednik, Tomaž Pečovnik, Anton Breznik, Benjamin 
Robnik 
OPRAVIČENO ODSOTNI: David Špeh 
OSTALI PRISOTNI: zapisnikar Aneta Šiljar 
 
 
Sejo je vodil Vinko Poličnik, predsednik Nadzornega odbora Občine Luče, ki je uvodoma pozdravil vse 
prisotne, ugotovil da so prisotni 4 člani NO ter da je odbor sklepčen. 
 
Predsednik NO je seznanil prisotne s predlaganim dnevnim redom seje: 
 

1. Pregled in potrditev zapisnika 9. redne seje NO 
2. Seznanitev z Realizacijo predlogov in priporočil Nadzornega odbora o opravljenih nadzorih 

porabe proračunskih sredstev 
3. Razno 

 
Pripomb na predlagani dnevni red člani NO niso imeli in so soglasno (s 4 glasovi ZA) sprejeli dnevni 
red 10. seje NO. 
 
K 1. točki dnevnega reda 
 
Zapisnik 9. seje NO so člani prejeli skupaj z vabilom. Predsednik NO je na kratko povzel vsebino 
zapisnika in sklepe sprejete na zadnji seji.  
 
Poročila o nadzorih ter sprejete sklepe v povezavi z zaključnim računom je predsednik NO predstavil 
na seji Občinskega sveta Občine Luče, ki je bila 9. maja 2012. Člani občinskega sveta so se seznanili s 
poročili o opravljenih nadzorih in priporočili NO, vendar konkretnih sklepov glede podanih predlogov 
niso sprejeli.  
 
Nadzorni odbor je razpravljal, v čem je pravzaprav smisel njihovega delovanja, če občinski svet in 
uprava priporočil ne upoštevata. Prav iz tega razloga še tudi ni dorečen letni plan dela nadzornega 
odbora. Zaželeno bi bilo, da se občinski svet do predlogov NO opredeli in občinski upravi odredi 
odpravo morebitnih nepravilnosti.  
 
Na zapisnik 9. redne seje ni bilo pripomb, zato je nadzorni odbor soglasno (s 4 glasovi ZA) sprejel 
naslednji  
 
SKLEP: 
Potrdi se zapisnik 9. seje Nadzornega odbora Občine Luče.  



K 2. točki dnevnega reda 
 
Nadzorni odbor je obravnaval pisno obrazložitev Občine Luče, glede realizacije predlogov in 
priporočil povezanih z opravljenimi nadzori porabe proračunskih sredstev. Dopis Občine Luče je 
priloga zapisniku.  
 
Javni razpis za šolske prevoze je bil izpeljan pravočasno in korektno. Upoštevani so bili tudi predlogi 
glede dodatnih določil v pogodbi. Predsednik NO je povedal, da se s pojasnilom izbire zunanjega 
izvajalca javnega razpisa ne strinja. Utemeljitev, da v sosednjih občinah postopek poteka na podoben 
način, je preveril na Občini Kamnik ter ugotovil, da razpis in postopek v zvezi s šolskimi prevozi vodi 
občinska uprava.    
 
Anton Breznik je pripomnil, da morajo biti pri vseh javnih razpisih postopki izvedeni nepristransko, 
zato utemeljitev izbire zunanjega izvajalca v tej točki ni smiselna. 
 
Glede možnosti prevoza otrok z gasilskim kombijem nadzorni odbor pričakuje pisno potrditev 
Upravnega odbora Prostovoljnega gasilskega društva Luče, da ni zainteresirano za izvajanje šolskih 
prevozov.  
 
Predsednik NO je opozoril, da nista bila realizirana sklepa, ki se nanašata na sprejem Pravilnika o 
izvajanju naročil malih vrednosti ter pripravo dolgoročnega plana investicij in vlaganj v opremo OŠ 
Luče, ki naj bi ga pripravila Občina v sodelovanju z osnovno šolo.  
 
Veliko nedorečenega ostaja tudi na področju modernizacije cest. Odlok o občinskih cestah je 
neskladen z veljavnimi zakonskimi predpisi in je v nasprotju s pravnim redom RS.  
Lastništvo zemljišč v zadevi posodobitve ceste Logarski most – Miklavc – Duplek še vedno ni 
dokončno rešeno, prav tako ni odločeno kaj je s skladnostjo in izvajanjem sklepa občinskega sveta z 
dne 27. 3. 2008. 
 
Anton Breznik je pripomnil, da ni konkretnih odgovorov, kljub točnim navedenim priporočilom v 
poročilih o nadzoru. Predlagal je, da se pomanjkljivosti odpravijo do določenega roka, v nasprotnem 
primeru se zadeva posreduje pristojnim službam.   
 
Nadzorni odbor je predlagal, da se do konca meseca Občino Luče pozove za bolj podrobna pojasnila 
oziroma se na naslednjo sejo povabi župana ali tajnika Občine Luče, da sporne točke dodatno pojasni.  
 
Nadzorni odbor je soglasno (s 4 glasovi ZA) sprejel naslednji  
 
SKLEP:  
Nadzorni odbor se je seznanil z realizacijo predlogov in priporočil, vendar se z obrazložitvijo ne 
strinja v celoti. Nadzorni odbor zahteva, da Občina Luče s konkretnimi odgovori pojasni navedena 
odprta vprašanja.  
 
K 3. točki dnevnega reda 
 
Anton Breznik je izrazil nezadovoljstvo v zvezi s prekopavanjem zgornje vasi. Gradbišče bi moralo biti 
ograjeno ter primerno označeno. Razvidno mora biti kdo je izvajalec in kaj točno se dela.  
Vprašal je kdo planira te projekte, zakaj se odstranjuje pločnik, ki je bil izgrajen šele pred dvema 
letoma in kaj je z novo avtobusno postajo. Nepremišljene investicije ne nakazujejo ravno smotrne 
porabe proračunskih sredstev.  
Dodatno ga je zanimalo kaj sploh je projekt Preko petih mostov in pripomnil, da večina ljudi niti ne ve 
za kaj pri tem projektu gre. 



 
 
Predsednik NO je dodal, da je župana že povprašal o izgradnji parkirišča za Zadrugo ter pločnika. 
Hkrati ga je zanimalo ali je potrebno gradbeno dovoljenje za te posege v prostor ter kje je urejena 
deponija za odpadni material, saj je opazil, da se del materiala vozi tudi v Podvolovljek (k Eklerju). 
Župan je pojasnil, da se ta dela smatrajo kot vzdrževalna dela za katera je bilo pridobljeno soglasje 
Direkcije za ceste RS.   
 
Po krajši razpravi je nadzorni odbor soglasno (s 4 glasovi ZA) sprejel naslednji  
 
SKLEP: Na prihodnjo sejo NO se povabi predstavnika občinske uprave, ki bo predstavil projekt 
Preko pet mostov, predložil potrebno dokumentacijo ter pojasnil vprašanja v povezavi z 
gradbiščem, deponijo za odpadni material in načinom delovanja kmečke tržnice. 
 
 
Druge razprave pod to točko ni bilo. 
 
Seja zaključena ob 19.40 uri. 
 
 
 
 
Zapisala:                              Predsednik Nadzornega odbora 
Aneta Šiljar                                         Vinko Poličnik 
 
 


