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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: 25.11.2011 

št.: 034-1/2011-13 

 

Z A P I S N I K 

 
6. redne seje nadzornega odbora Občine Cirkulane, ki je bila v četrtek, 24.11.2011 ob 18. 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 zapisnika 5. seje NO (gradivo)  
3. Pregled in potrditev Osnutka poročila za nadzor Vseh veljavnih najemnih pogodb, 
vseh kupo-prodajnih pogodb za nepremičnine sklenjenih v letu 2010 (gradivo) 

4. Pregled in potrditev Osnutka poročila za nadzor investicije JP Pohorje (gradivo) 
5. Pregled in potrditev Osnutka poročila za nadzor investicije Kanalizacija Cirkulane 
(gradivo) 

6. Pregled in potrditev Poročila za nadzor zaključnega računa OŠ (gradivo) 
7. Razno (predlogi, pobude)  
 

 

K tč. 1 
 

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

 
Člani nadzornega odbora so soglasno potrdili zapisnik pete redne seje nadzornega odbora.  

 

 

K tč. 3 

 
Člani nadzornega odbora (Klinc, Majhen, Golc), ki so opravili nadzor Vseh veljavnih 

najemnih pogodb, vseh kupo-prodajnih pogodb za nepremičnine sklenjenih v letu 2010 oz. 

nadzor razpolaganja z občinskim premoženjem v Občini Cirkulane so izvedli pregled 

naknadno dostavljenega gradiva s strani Občine Cirkulane. Ostale člane NO so seznanili z 

bistvenimi ugotovitvami in predstavili Osnutek poročila, s katerim so se vsi člani in 

predsednica NO strinjali, zato so člani NO sprejeli     

 

Sklep št. 15 
Osnutek poročila o opravljenem nadzoru razpolaganja z občinskim premoženjem Občine 

Cirkulane se potrdi in pošlje županu. 

 

 

K tč. 4 
 

Člani nadzornega odbora (Bratušek, Majhen, Milošič), ki so opravili nadzor investicije JP 

Pohorje so izvedli pregled naknadno dostavljenega gradiva s strani Občine Cirkulane. Ostale 

člane NO so seznanili z bistvenimi ugotovitvami in predstavili Osnutek poročila, s katerim so 

se vsi člani in predsednica NO strinjali, zato so člani NO sprejeli     

 

Sklep št. 16 
Osnutek poročila o opravljenem nadzoru investicije JP Pohorje se potrdi in pošlje županu. 

 

 

K tč. 5 
 

Člani nadzornega odbora (Milošič, Majhen, Klinc), ki so opravili nadzor investicije 

Kanalizacija Cirkulane so ostale člane NO seznanili z bistvenimi ugotovitvami in predstavili 

Osnutek poročila, s katerim so se vsi člani in predsednica NO strinjali, zato so člani NO 

sprejeli     

 

Sklep št. 17 
Osnutek poročila o opravljenem nadzoru investicije Kanalizacija Cirkulane se potrdi in pošlje 

županu. 

 

 

K tč. 6 
 

Predsednica NO je člane obvestila, da smo 25.10.2011 županu Občine Cirkulane dostavili 

Osnutek poročila o opravljenem nadzoru zaključnega računa Osnovne šole Cirkulane - Zavrč 

za leto 2010, na katerega nadzorovanec ni dal pripomb oz. odgovora v roku 15 dni, kar 

pomeni, da se s poročilom strinja. Člana NO (Klinc, Majhen), ki sta nadzor opravila sta 
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ostalim članom predstavila Poročilo o izvedbi nadzora, s katerim so se vsi člani in 

predsednica NO strinjali, zato so člani NO sprejeli  

 

Sklep št. 18 
Poročilo o opravljenem nadzoru zaključnega računa Osnovne šole Cirkulane - Zavrč za leto 

2010 se potrdi in pošlje županu. 

 

 

K tč. 7 
 

a) Predsednica NO je člane NO seznanila s pisno prošnjo Občine Cirkulane, ki jo je prejela po 

elektronski pošti 21.11.2011 14:16 s strani direktorice občinske uprave Občine Cirkulane 

Kristine Kelenc. Prošnja se je nanašala, da naj NO pregleda in poda morebitne pripombe na 

pripravljeno pogodbo o nakupu poslovnih prostorov.  

NO je proučil prošnjo v zvezi s pregledom nepodpisane pogodbe o nakupu poslovnih 

prostorov in dajanja morebitnih pripomb. 

Po pregledu pristojnosti NO, ki so opredeljene v III. poglavju Poslovnika Nadzornega odbora 

Občine Cirkulane, so člani NO ugotovili, da NO ni pristojen za pregled pogodbe pred 

podpisom, saj je naloga NO izvajati nadzor po področjih, ki so opredeljena v 12. in 13. členu 

omenjenega Poslovnika, vsak nadzor pa mora biti opredeljen v letnem programu nadzora. 

Na podlagi teh dejstev so člani NO soglasno sprejeli  

 

Sklep št. 19 
Nepodpisane Pogodbe o nakupu poslovnih prostorov ne moremo pregledati oz. dati pripomb, 

ker za to NO ni pristojen. 

 

 

b) Predsednica NO je člane NO obvestila z obveznostjo, da mora NO v mesecu decembru 

podati Plan dela NO za prihodnje leto. Člani so se o zadevi pogovorili in se strinjali s 

predlogom predsednice, da na podlagi predlogov članov NO pripravi plan, ki bo obravnavan 

in sprejet na decembrski seji NO in nato posredovan na občino. 

 

c) Člani NO so se dogovorili, da bo na 9. redno sejo OS šel Branko Majhen. 

 

d) Člani NO so se dogovorili, da bo decembrska seja NO 12.12.2011 ob 18. uri. 

 

 

Seja NO je bila končana ob 19:40 uri. 

 

 

 

Zapisala:      

Sonja GOLC  

Predsednica NO občine Cirkulane 


