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Z A P I S N I K  
 

12. redne seje Nadzornega odbora Občine Luče, 
ki je bila v sredo, 9. 1. 2013 ob 18. uri, v sejni sobi Občine Luče. 

 
 

PRISOTNI ČLANI ODBORA: Vinko Poličnik - predsednik, Tomaž Pečovnik, Anton Breznik, Benjamin 
Robnik, David Špeh 
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 5 članov NO ter da je odbor sklepčen. 
 
Predsednik NO je seznanil prisotne s predlaganim dnevnim redom seje: 
 

1. Pregled in potrditev zapisnika 11. seje nadzornega odbora 
2. Osnutek proračuna Občine Luče za leto 2013 
3. Opredelitev do dodatnih pojasnil Občine Luče 
4. Razno 

 
Pripomb na predlagani dnevni red člani NO niso imeli in so soglasno (s 5 glasovi ZA) sprejeli dnevni 
red 12. seje NO. 
 
 
K 1. točki dnevnega reda 
 
Zapisnik 11. seje NO so člani prejeli skupaj z gradivom. Predsednik NO je na kratko povzel vsebino 
zapisnika.  
 
Predlagal je popravek zapisnika v drugem odstavku druge točke, ki se odslej glasi: ''Zdi se mu 
pomenljivo, da ni bilo niti razprave v tej točki. 49. člen Statuta Občine Luče namreč določa, da je 
občinski svet dolžan spoštovati mnenja, priporočila in predloge nadzornega odbora ter v skladu s 
svojimi pristojnostmi slednje tudi upoštevati.''  
 
Popravek zapisnika je predlagal tudi v zadnjem stavku na drugi strani, ki se odslej glasi: '' Predsednik 
NO je izpostavil tudi nestrinjanje s pojasnilom glede izbire zunanjega izvajalca pri izvedbi javnega 
razpisa.'' 
 
Drugih pripomb na zapisnik 11. seje NO ni bilo. Člani so soglasno (s 5 glasovi ZA) sprejeli naslednji 
 
SKLEP: 
Potrdi se zapisnik 11. seje Nadzornega odbora Občine Luče skupaj z navedenimi popravki.  



K 2. točki dnevnega reda 
 
Nadzorni odbor je pregledal in obravnaval Predlog proračuna Občine Luče za leto 2013, ki so ga člani 
prejeli skupaj z gradivom za sejo.  
 
Predsednik NO je omenil, da kljub jasnim predlogom in priporočilom nadzornega odbora še vedno ni 
dokončno rešeno vprašanje Komunale Mozirje in s tem povezan plan ustanovitve režijskega obrata. 
Podobno ostaja tudi izdelava OPN-ja na isti točki že zadnji dve leti.   
Hkrati je opozoril, da slovenska zakonodaja nalaga vsem občinam, da najkasneje do leta 2018 uredijo 
odvodnjavanje vseh odpadnih voda na območju občin. Ob trenutnem tempu sofinanciranja ter 
izgrajevanja malih čistilnih naprav Občina Luče tega roka najverjetneje ne bo ujela. 
 
Tomaž Pečovnik je podal pripombo v povezavi z sofinanciranjem izgradnje čistilnih naprav. Po 
njegovih informacijah je v manjših zaselkih (do 40 hiš) veliko bolj smiselno postaviti individualne 
čistilne naprave. Slednje naj bi bilo tudi za prebivalce bistveno ceneje. V proračunu je predvidenih 
20.000 EUR za sofinanciranje individualnih malih čistilnih naprav, dodatnih 20.000 EUR se planira 
samo za izdelavo projektne dokumentacije za vodovod in kanalizacijo zaselkov Hribr, Krnički Log in 
Struge. Smiselno bi bilo narediti celostno primerjavo investicij v manjše individualne čistilne naprave 
in skupne čistilne naprave za manjše zaselke ter s tem povezanih stroškov. 
 
David Špeh je predlagal, da nadzorni svet poda pripombo na predlog proračuna v smislu smotrne 
porabe sredstev. 
 
Po krajši razpravi je nadzorni svet soglasno (s 5 glasovi ZA) sprejel naslednji  
 
SKLEP: Nadzorni odbor predlaga, da se preveri smotrnost investicije v skupne čistilne naprave za 
manjše zaselke v primerjavi z izgradnjo individualnih čistilnih naprav.  
 
K 3. točki dnevnega reda 
 
Nadzorni odbor je obravnaval dodatna pojasnila Občine Luče, ki so jih člani prejeli skupaj z gradivom 
za sejo. 
 
Predsednik NO je povedal, da že tretjič obravnavajo isto problematiko a se očitno ne premaknejo z 
mrtve točke. Obrazložitve Občine Luče so pravzaprav identične kot na prejšnji seji NO. Ker je polovica 
mandata NO že končana je želel povzeti aktivnosti nadzornega odbora v tem času. S tem namenom je 
pripravil tudi pregled dela NO v zadnjih dveh letih in na kratko povzel vsebino.  
  
Izpostavil je konkretne predloge in priporočila, ki jih je nadzorni odbor sprejel med svojim delom in 
jih je predsednik NO tudi predstavil na sejah občinskega sveta. Občinski svet se je v večini primerov z 
gradivom le seznanil, konkretnih odločitev v povezavi z obravnavano tematiko pa ni sprejel.  
 
Predsednik NO je izrazil nezadovoljstvo v zvezi z neodzivnostjo občinske uprave in občinskega sveta 
ter njihovim odnosom do nadzornega odbora. Dejal je, da na tak način ne želi sodelovati v 
nadzornem odboru in bo na naslednji seji občinskega sveta tudi podal svojo odstopno izjavo. O vseh 
odkritih nepravilnostih bo obvestil pristojna ministrstva, Računsko sodišče ter Protikorupcijsko 
komisijo.  
 
Dodal je, da na delo nadzornega odbora nima pripomb in se hkrati članom NO zahvalil za korektno in 
uspešno sodelovanje.  
 



David Špeh je dejal, da odstopa predsednika ne bo komentiral, saj je to osebna odločitev in pravica 
vsakega člana odbora, se pa strinja, da je nedopustno, da občinski svet in uprava ne upoštevata 
priporočil in sklepov NO. Predlagal je, da bi se naslednje seje občinskega sveta udeležili vsi člani NO. 
 
Anton Breznik je povedal, da je bil član NO v različnih sestavih in bil tudi v preteklosti že priča večim 
odstopom iz vrst nadzornega odbora, vendar klub temu konkretnih sprememb na relaciji občinski 
svet – nadzorni odbor ni bilo. Glede na odnos občine do dela nadzornega odbora, bo tudi sam 
premislil o odstopu in sporočil svojo odločitev članom NO še pred naslednjo sejo občinskega sveta.  
 
Tomaž Pečovnik je razmišljal, na kakšen način spremeniti to pasivnost občine in kakšen bo pravzaprav 
učinek oziroma posledica odstopa predsednika NO.  
  
Benjamin Robnik je dodal, da je član NO že v tretji sestavi in da se vseskozi ponavlja isti problem. Ne 
ve ali je težava pri občinskem svetu ali upravi, vendar konkretnega odziva s strani Občine Luče na 
delo nadzornega odbora nikoli ni bilo.  
 
Po širši razpravi je predsednik NO poudaril, da je sprejel končno odločitev glede odstopa s funkcije 
predsednika NO. Hkrati je pozval člane, da razmislijo o nastali situaciji ter morebitne predloge in 
mnenja o nadaljnjem postopanju izmenjajo po elektronski pošti.  
 
K 4. točki dnevnega reda. 
 
David Špeh je opozoril na Javni razpis za energetsko sanacijo stavb v lasti lokalnih skupnosti, ki ga 
razpisuje Ministrstvo za infrastrukturo in prostor. Naslednji rok za oddajo prijave bo konec marca 
2013. Po tem javnem razpisu je sofinanciranih 100 % javno upravičenih izdatkov operacije in s stališča 
smotrnosti porabe proračunskih sredstev, bi bilo smiselno takšne razpise v čim večji meri izkoristiti. 
  
Druge razprave pod to točko ni bilo. 
 
Seja je bila zaključena ob 19.15 uri.  
 
 
 
Zapisala:                              Predsednik Nadzornega odbora 
Aneta Šiljar                                         Vinko Poličnik 
 
 


