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

Datum: 27.1.2011

ZAPISNIK
1. seje nadzornega odbora Občine Cirkulane, ki je bila v torek 25.1.2011 ob 16. uri v
prostorih občine Cirkulane.
Prisotni:
župan Janez Jurgec,
direktorica občinske uprave Kristina Kelenc
ter novo imenovani člani nadzornega odbora občine Cirkulane in sicer:
Sonja Golc,
Branko Majhen,
Jožef Klinc,
Anton Bratušek in
Simon Milošič.
Sejo je sklical in vodil župan Janez Jurgec.
Ugotovitev sklepčnosti:
Župan je prisotne seznanil o sklepčnosti. Na seji NO so bili ob ugotavljanju
sklepčnosti in vse do konca seje prisotni vsi člani NO. Župan je ugotovil, da je
Nadzorni odbor sklepčen in da lahko prične z delom, zato je predlagal naslednji
DNEVNI RED:
1. Potrditev dnevnega reda
2. Izvolitev predsednika Nadzornega odbora občine Cirkulane
3. Pobude in vprašanja

Sprejme se

S k l e p št. 1:
Člani nadzornega odbora so soglasno potrdili dnevni red.
K tč. 2
Člani nadzornega odbora na 1. seji izmed članov imenujejo predsednika nadzornega
odbora. Član nadzornega odbora gospod Majhen Branko predlaga za predsednico
gospo Sonjo Golc, gospod Simon Milošič pa gospoda Jožefa Klinca. Gospod Jože
Klinc se zahvali za predlog, vendar te funkcije ne želi prevzeti, zato so člani glasovali
o predlogu gospoda Branka Majhen in soglasno sprejeli

S k l e p št. 2:
Za predsednico Nadzornega odbora občine Cirkulane se imenuje gospa Sonja Golc.
Gospa Sonja Golc se vsem zahvali za zaupanje. Dogovorjeno je bilo , da se vsem
članom NO pošljejo Statut Občine Cirkulane, Poslovnik občine in poslovnik NO, ter
Zakon o Lokalni samoupravi.
K tč. 3
Župan obvesti novo predsednico NO, da bo v četrtek, dne 27.1.2011 ob 18. uri seja
občinskega sveta, zato jo sedaj vabi na sejo sveta, gradivo z vabilom na sejo sveta
pa se ji dostavi po elektronski in po navadni pošti.
Vsak član NO je podal svoj pogled in razloge za delovanje v NO in ne glede na
pretekle dogodke vsi pričakujejo dobro sodelovanje z županom in občinskim svetom
ter dobro delo znotraj NO.
Seja NO je bila končana ob 17.30 uri.
Zapisala:
Kristina Kelenc

Predsednica NO občine Cirkulane
Sonja GOLC l.r.

