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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:  11.4.2011 

št.: 034-1/2011-7 

 

Z A P I S N I K 

 
3. seje nadzornega odbora Občine Cirkulane, ki je bila v četrtek, 7.4.2011 ob 19. uri v 
prostorih občine Cirkulane. 
 
Prisotni: 
 
Sonja  Golc-predsednica 
Branko Majhen, 
Jožef Klinc,  
Anton Bratušek,  
Simon Milošič in  
župan Janez Jurgec ter 
direktorica občinske uprave Kristina Kelenc  
 
 
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 2. seje NO in nadaljevanje 2. seje  NO (gradivo zapisnik  

2 x)  
3. Obravnava 1. NADZORA  zaključnega računa Občine Cirkulane za leto 2010 ( gradivo, 

vprašanja s strani NO poslana županu + odgovor župana na postavljena vprašanja) 
4. Seznanitev z 2. NADZOROM zaključnega računa Osnovne šole Cirkulane-Zavrč 
5. Razno (predlogi, pobude)  
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K tč. 1 
 
Člani nadzornega odbora so soglasno potrdili dnevni red. 
 
K tč. 2 

 
Člani nadzornega odbora so soglasno potrdili zapisnik druge in zapisnik nadaljevalne 2. seje 
nadzornega odbora.  
Predsednica nadzornega odbora je povprašala župana Janeza Jurgeca v zvezi s 3. sklepom 
sprejetim na 2. redni seji NO, da so zapisniki s sej NO objavljeni na spletu. Župan je podal 
odgovor, da se zapisniki, ko so potrjeni pošljejo Antonu Podhostniku, da ji objavi na spletni 
strani občine.  
 

K tč. 3 
 
Predsednica nadzornega odbora  je predstavila nadzor zaključnega računa proračuna za leto 
2010. Ker so bila županu pisno postavljena dodatna vprašanja, je župan tudi pisno odgovoril 
na zastavljena vprašanja. Odgovori so bili tudi priloga vabila. Pri tej točki je bil prisoten tudi 
župan Janez Jurgec, ki je članom nadzornega odbora odgovarjal na dodatna vprašanja glede 
nadzora zaključnega računa proračuna za leto 2010. Na podlagi dodatnega zaprosila pred sejo 
je župan na seji omogočil tudi vpogled v dokumentacijo, ki jo navaja v odgovoru. Člani 
nadzornega odbora so se županu zahvalili za podane odgovore in sprejeli  
 

Sklep št. 6 
 
Na podlagi predhodnih dokumentov in odgovorov župana se izdela osnutek poročila 
nadzornega odbora. Skliče se izredna seja NO. 
 
K tč. 4 

 
Člana nadzornega odbora, ki sta opravila nadzor zaključnega računa OŠ Cirkulane- Zavrč sta 
poročala o nadzoru in ugotovila, da se na šoli ne nahajajo dokumenti, katere sta želela videti, 
zato so člani NO sprejeli  
 

Sklep št. 7 
 
Zahtevo za vpogled v omenjene dokumente se pošlje na Občino. Vpogled se opravi naknadno. 
 
K tč. 5 
 
Pod točko razno ni bilo razprave. 
 
 
Seja NO je bila končana ob 21.40 uri. 
 
 
Zapisala:     Predsednica NO občine Cirkulane 
Kristina Kelenc    Sonja GOLC  


