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Datum: ponedeljek, 19. januar 2015 
 
 

Z A P I S N I K  
 

1. konstitutivne seje Nadzornega odbora Občine Luče, 
ki je bila v ponedeljek, 19. januarja  2015, ob 18:30 v sejni sobi Občine Luče. 

 
PRISOTNI ČLANI ODBORA: Jože Vavdi, Simona Germelj Šumah, Niko Bezovnik, Maja Peklaj 
OPRAVIČENO ODSOTNI:  
OSTALI PRISOTNI: župan Ciril Rosc, zapisnikar Aneta Šiljar 
 
Uvodoma je župan pozdravil vse prisotne na prvi konstitutivni seji, katere namen je konstruiranje 
Nadzornega odbora Občine Luče v novem mandatu 2014 - 2018.  
 
Sestava odbora zaenkrat še ni celotna, saj je po imenovanju Karel Ajnik zaradi službenih zadržkov 
odstopil z funkcije člana nadzornega odbora. Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja 
bo nadomestnega kandidata predlagala v sprejem občinskemu svetu na prihodnji seji.   
 
Župan je predlagal sledeč dnevni red: 
 

1. Konstituiranje Nadzornega odbora in imenovanje predsednika 
2. Predstavitev delovanja odbora 
3. Razno 

 
Nadzorni odbor se je strinjal s predlaganim dnevnim redom.  
 
K 1. točki  
 
Skladno z 41. členom Statuta Občine Luče se je nadzorni odbor konstituiral, ker je na prvi seji bilo 
navzočih večina članov. Župan je pozval člane nadzornega odbora, da izmed sebe predlagajo 
kandidata za predsednika odbora. Predsednik predstavlja nadzorni odbor, sklicuje, pripravlja in vodi 
njegove seje. Predsednik dobiva tudi gradivo za seje občinskega sveta, ki se jih udeležuje po potrebi. 
 
Po krajši razpravi je bil na predlog Nika Bezovnika Jože Vavdi soglasno (s tremi glasovi ZA) izvoljen za 
predsednika nadzornega odbora. Novi predsednik se je zahvalil za zaupanje.  
 
Župan je dodal, da se lahko člani udeležijo tudi katerega izmed seminarjev, ki bodo potekali na temo 
delovanja nadzornih odborov. O izvedbi izobraževanja bodo pravočasno obveščeni.  
 
K 2. točki 
 
Župan je predstavil delovanje nadzornega odbora. Naloge nadzornega odbora so določene v Statutu 
Občine Luče in Poslovniku o delu nadzornega odbora Občine Luče, ki so ga člani prejeli na seji.  
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Nadzorni odbor je samostojni organ občine in najvišji organ nadzora javne porabe v občini. Nadzoruje 
finančno poslovanje občine, javnih zavodov katerih ustanoviteljica ali soustanoviteljica je občina in 
vseh ostalih proračunskih porabnikov.  
 
K 3. točki 
 
Župan je pod točko razno povzel aktualne spremembe na področju financiranja občin ter na kratko 
predstavil večje planirane investicije Občine Luče v letu 2015.  
 
Kontaktni podatki članov nadzornega odbora: 
 
Jože Vavdi (joze.vavdi@bshg.com, 041 783 665) 
Maja Peklaj (maya.krivec@gmail.com, 031 627 211) 
Simona Germelj Šumah (info@zgornjizavratnik.com, 041 334 531) 
Niko Bezovnik (niko.bezovnik@gmail.com, 031 710 135) 
 
 
Seja je bila zaključena ob 19.10.  
 
 
Zapisala:       Predsednik nadzornega odbora 
Aneta Šiljar             Jože Vavdi 
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