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                             OBČINA  CIRKULANE 
                             Cirkulane 40a 
                             2282 Cirkulane 
                             Telefon:  02/ 795 34 20    
                             Telefax:  02/ 795 34 21 
                             Email:     tajnistvo@cirkulane.si 
                                            obcina.cirkulane@cirkulane.si  
 

Nadzorni odbor 
 
Datum: 11.7.2011 

št.: 034-1/2011-9 

 

Z A P I S N I K 

 
4. seje nadzornega odbora Občine Cirkulane, ki je bila v četrtek, 7.7.2011 ob 20. uri v 
prostorih občine Cirkulane. 
 
Prisotni: 
 
Sonja  Golc-predsednica 
Branko Majhen, 
Jožef Klinc,  
Anton Bratušek,  
Simon Milošič  
 
 
Ugotovitev sklepčnosti: 
 
Predsednica je prisotne seznanila o sklepčnosti. Na seji NO so bili ob ugotavljanju sklepčnosti 
in vse do konca seje prisotni vsi člani NO. Predsednica je ugotovila, da je Nadzorni odbor  
sklepčen in da lahko prične z delom, zato je predlagala naslednji 
 
DNEVNI RED: 

 
1. Potrditev predlaganega dnevnega reda 
2. Pregled in potrditev zapisnikov 3. seje NO in 1. izredne seje NO (gradivo zapisnik 2x)  
3. Kratko poročilo:  

a. s 6. redne seje OS, 21.4.2011 
b. s 1. izredne seje OS, 19.5.2011 

4. Seznanitev:  
a. z nadaljevanjem nadzora zaključnega računa Osnovne šole Cirkulane – Zavrč, 

30.3.2011, 22.6.2011 
b. z odpovedjo nadzora razpolaganja z občinskim premoženjem (Vse veljavne 

najemne pogodbe, vse kupo-prodajne pogodbe za nepremičnine sklenjene v 
letu 2010), ki bi naj bil 20.4.2011 

c. z nadzorom investicije Kanalizacija v Občini Cirkulane, 18.5.2011 
d. z nadzorom investicije JP Pohorje, 15.6.2011 

5. Sprememba LETNEGA NADZORNEGA PROGRAMA ZA LETO 2011 
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6. Pregled in predlogi sprememb v Pravilniku o višini in načinu določanja plač oziroma 

plačil za opravljane funkcije funkcionarjem, sejnin članom delovnih teles občinskega 
sveta in drugih organov Občine Cirkulane ter o povračilih stroškov (gradivo, veljavni 
pravilnik) 

7. Razno (predlogi, pobude)  
 

 

 

 

 

K tč. 1 
 
Člani nadzornega odbora so soglasno potrdili dnevni red. 
 
K tč. 2 

 
Člani nadzornega odbora so soglasno potrdili zapisnik tretje redne seje in zapisnik prve 
izredne seje nadzornega odbora.  
 
Predsednica nadzornega odbora seznani člane NO, da se poda na zapisnik še poročilo o 
korespondenčni seji NO, ki je bila 13.4.2011.  
Korespondenčna seja je bila izvedena za potrditev poročila zaključnega računa Občine 
Cirkulane za leto 2010. Po prejemu odgovora na osnutek poročila s strani župana Občine 
Cirkulane 13.4.2011, da nima pripomb na osnutek poročila, je predsednica NO še isti dan 
pripravila končno poročilo in ga po e-pošti posredovala vsem članom NO v pregled in 
potrditev. Člani NO so telefonsko potrdili poročilo brez pripomb in ga še isti dan v znak 
potrditve tudi podpisali. 
 

K tč. 3 
 
a) Predsednica NO je podala kratko poročilo s 6. redne seje OS, ki je bila 21.4.2011, na 

kateri je NO predstavil plan nadzora za 2011 in podal poročilo o izvedbi nadzora 
zaključnega računa Občine Cirkulane za leto 2011. Glavna točka pa je bila sicer sprejem 
omenjenega zaključnega računa, ki so ga svetniki potrdili. 

b) Anton Bratušek je podal kratko poročilo s prve izredne seje OS, ki je bila 19.5.2011, na 
kateri je bilo govora o nakupu dodatnih prostorov za potrebe občine v novih prostorih in o 
predlogih za občinska priznanja. 

 
K tč. 4 

 
a) Člana nadzornega odbora (Klinc, Majhen), ki sta opravila nadzor zaključnega računa OŠ 
Cirkulane- Zavrč sta poročala o dodatnem nadzoru in o vpogledu v dodatno dokumentacijo, ki 
sta ga opravila na sedežu Občine Cirkulane. Napak in drugih posebnosti nista zaznala, zato so 
člani NO sprejeli  
 

Sklep št. 8 
Izdela se osnutek poročila skladno z navodili. 
 
b) Predsednica NO je člane seznanila, da je bil nadzor razpolaganja z občinskim premoženjem 
(Vse veljavne najemne pogodbe, vse kupo-prodajne pogodbe za nepremičnine sklenjene v 
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letu 2010), ki bi naj bil 20.4.2011, odpovedan, ker na predvideni termin občina ni mogla 
zagotoviti ustreznega prostora in predstavnikov nadzorovanca, predlagala je sicer drugi 
termin, ki pa ni bil sprejemljiv za člane NO. Zato so člani NO sprejeli  
 

Sklep št. 9 
Nadzor se izvede kasneje in sicer 17.10.2011, o čemer se pravočasno obvesti občino.  
 
c) Člana NO (Milošič, Klinc) sta poročala o nadzoru investicije Kanalizacija v Občini 
Cirkulane, 18.5.2011; na podlagi pregledane dokumentacije ni možno zaključiti nadzora in 
porajajo se dodatna vprašanja, zato so člani NO sprejeli 
 

Sklep št. 10 
Zahtevo za vpogled v dodatno dokumentacijo in odprta vprašanja se pošlje na Občino. 
Vpogled se opravi naknadno. 
 
d) Člana NO (Bratušek, Milošič) sta poročala o nadzoru investicije JP Pohorje, 15.6.2011; na 
podlagi pregledane dokumentacije ni možno zaključiti nadzora in porajajo se dodatna 
vprašanja, zato so člani NO sprejeli 
 

Sklep št. 11 
Zahtevo za vpogled v dodatno dokumentacijo in odprta vprašanja se pošlje na Občino. 
Vpogled se opravi naknadno. 
 
K tč. 5 
 
Predsednica NO je povzela, kot bilo ugotovljeno pod točko 4. b, je bil predviden nadzor 
razpolaganja z občinskim premoženjem odpovedan. Ker Program nadzora v Občini Cirkulane 
2011 ni bil realiziran, so člani NO sprejeli  
 

Sklep št. 12 
Izdela se Sprememba LETNEGA NADZORNEGA PROGRAMA ZA LETO 2011 in se ga 
pošlje v vednost županu in občinskemu svetu občine Cirkulane. 
 
K tč. 6 
 
Predsednica No je predstavila omenjeni pravilnik, še posebej 12. in 13. člen, ki govorita o 
sejninah za nadzorni odbor. Člani so ugotovili, da je opredeljena višina sejnin za nadzorni 
odbor nižja od sejnin, ki so predvidene za svetnike, kar po mnenju članov NO ni pravično, 
zato so člani NO sprejeli 
 

Sklep št. 13 
Pripravi se predlog za spremembo Pravilnika o višini in načinu določanja plač oziroma 
plačil za opravljane funkcije funkcionarjem, sejnin članom delovnih teles občinskega sveta in 
drugih organov Občine Cirkulane ter o povračilih stroškov 12. in 13. člena v smislu, da se 
sejnina članom NO izenači s sejnino svetnikom, (redne seje NO 3%, izredne seje NO 2%, za 
vodenje seje +0,5%, prisotnost na seji OS 2%, ne glede na število članov NO prisotnih na 
nadzoru naj bo nagrada posameznemu članu NO 2%- % se nanaša na višino plače župana). 
Predlog se pošlje županu, pristojnemu občinskemu odboru in občinskemu svetu Občine 
Cirkulane z obrazložitvijo. 
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K tč. 7 
 
NO se je seznanil z izjavami nekaterih občanov, da župan govori, da v vrtcu in šoli ne more 
dodatno zaposlovati, ker NO ne dovoli. 
Člani NO ugotavljamo, da to sploh ni v pristojnosti NO. 
 
 
 
Seja NO je bila končana ob 22:00 uri. 
 
 
Zapisala:      
Sonja GOLC  
Predsednica NO občine Cirkulane 


