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Z A P I S N I K    

 

1. seje Nadzornega odbora Občine Luče,  
ki je bila v ponedeljek, 24.1.2011 ob 1800 uri v sejni sobi Občine Luče 

 

PRISOTNI ČLANI ODBORA: Benjamin Robnik, Anton Breznik, Matej Ribič, Tomaž Pečovnik in Vinko 
Poličnik. 
 
OSTALI PRISOTNI: župan Ciril Rosc 
 
 
Uvodoma je župan pozdravil vse prisotne, jim na kratko predstavil področje dela nadzornega odbora, 
kot ga opredeljuje Statut Občine Luče ter predlagal sledeč dnevni red: 
 

1. Konstituiranje nadzornega odbora in imenovanje predsednika 
2. Razno 
 

Add 1. Skladno z 41. členom Statuta Občine Luče se je nadzorni odbor konstituiral, ker je na prvi seji bilo 
navzočih večina članov. Nato je župan pozval člane nadzornega odbora, da izmed sebe 
predlagajo kandidate za predsednika odbora. Na predlog Antona Breznika je bil Vinko Poličnik s 
tremi glasovi ZA izvoljen za predsednika nadzornega odbora. Novi predsednik se je zahvalil za 
zaupanje in na kratko predstavil svoje videnje delovanja nadzornega odbora. Za razliko od 
prejšnjih nadzornih odborov si želi aktivno delovanje odbora. Nanizal je kar nekaj stvari, kjer bi se 
delovanje občine moralo izboljšati. Se je pa strinjal z županovim mnenjem, da mora sodelovanje 
občine in nadzornega odbora temeljiti na partnerskem odnosu. 

 

Add 2. Tudi ostali člani odbora so se strinjali s partnerskim sodelovanjem z občino v dobrobit razvoja 
kraja. Omenili so, da ne želijo biti razumljeni, kot tisti, ki zavirajo razvoj, ampak le kot tisti, ki 
konstruktivno opozarjajo na pravilno delovanje občine. 
Dogovorjeno je bilo, da se osnutek proračuna, tudi zaradi programa dela, pošlje članom 
nadzornega odbora takoj, ko bo pripravljen. Tako bi na naslednji seji nadzornega odbora lahko 
obravnavali osnutek programa dela nadzornega odbora s predlogom finančnega ovrednotenja in 
osnutek poslovnika. 

 Župan je na koncu seje nadzornike pozval, da se udeležijo seminarjev, ki bodo na temo delovanja 
nadzornih odborov. 

 
 

Seja je bila zaključena ob 1900 uri. 
 

 
Zapisal:       Predsednik Nadzornega odbora 

 

Ciril Rosc Vinko Poličnik 


