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: 28.2.2011

ZAPISNIK
2. seje nadzornega odbora Občine Cirkulane, ki je bila v sredo, 23.2.2011 ob 17. uri v
prostorih občine Cirkulane.
Prisotni:
Sonja Golc-predsednica
Branko Majhen,
Jožef Klinc,
Anton Bratušek in
Simon Milošič 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 zapisnika konstitutivne seje NO (gradivo zapisnik)
3. Kratko poročilo s posveta "Poslovanje nadzornih odborov v občinah" (Murska Sobota,
15.2.2011)
4. Poročilo s 4. seje Občinskega sveta Občine Cirkulane z dne, 27.1.2011 in poročilo s 5.
seje Občinskega sveta Občine Cirkulane z dne, 21.2.2011
(gradivo Predlog proračuna Občine Cirkulane za leto 2011, ki ga je občina že dostavila
vsem članom NO)
5. Organizacija in način dela NO ter pregled Poslovnika nadzornega odbora Občine
Cirkulane in morebitni predlogi za spremembe
(gradivo Poslovnik NO, ki ga je občina že dostavila vsem članom NO)
6. Predstavitev letnega plana dela NO (gradivo Predlog plana)
7. 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 prve seje nadzornega odbora.

K tč. 3
Predsednica nadzornega odbora se je udeležila posveta »Poslovanje nadzornih odborov v
občinah«, zato je člane nadzornega odbora informirala z nalogami in pravicami nadzornega
odbora v občini.
K tč. 4
Pri tej točki je sledilo informiranje s strani predsednice nadzornega odbora o 4. seji sveta
Občine Cirkulane, 27.1.2011, kjer je bila osrednja točka predlog proračuna za leto 2011 in
dajanje občinskega premoženja v najem.
Nato je gospod Klinc Jožef informiral prisotne o 5. redni seji sveta Občine Cirkulane, 21.2.
2011, na katerem je bila glavna točka sprejem proračuna za leto 2011.
K tč. 5
Člani NO so na kratko pregledali Poslovnik NO ter druge dokumente, ki jih morajo pri
svojem delu upoštevati. Govorili so o zakonodaji, ki se mora upoštevati pri delu NO. Govora
je bilo o morebitni spremembi Poslovnika NO in po razpravi sprejeli

Sklep št. 3
Občinska uprava pripravi vso potrebno zakonodajo za delo NO, zapisnik o poteku seje se
pošlje po elektronski pošti predsednici NO, ona ga posreduje vsem članom NO. Občinska
uprava se zadolži, da članom NO posreduje analizo o delu NO, ki je bila izdelana v letu 2010.
Zapisniki s sej nadzornega odbora so javni in se objavijo na spletnem portalu Občine
Cirkulane, kje je potrebno urediti rubriko: Delo nadzornega odbora Občine Cirkulane.
Zaenkrat se poslovnik NO ne spreminja.
K tč. 6
Člani NO so razpravljali o predlogu letnega plana dela NO. Seznanili so se z obliko in
načinom izdelave letnega plana dela NO. Na podlagi razprave so ugotovili, da na tej seji ni
možno dokončati plana dela s konkretnimi primeri kontrole, zato so sprejeli

Sklep št. 4
Seja NO se nadaljuje v ponedeljek, 28.2.2011 ob 19. uri v sejni sobi nad Zadrugo, kjer se
točno določi način pregleda zaključnega računa Občine Cirkulane za leto 2010 in sprejme
letni plan dela NO.
K tč. 7
Pod točko razno ni bilo razprave.

Seja NO je bila končana ob 19.00 uri.
Zapisala:
Kristina Kelenc

Predsednica NO občine Cirkulane
Sonja GOLC
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