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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: 17.11.2011 

št.: 034-1/2011-11 

 

Z A P I S N I K 

 
5. seje nadzornega odbora Občine Cirkulane, ki je bila v torek, 18.10.2011 ob 19. 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 4. seje NO (gradivo zapisnik)  
3. Kratko poročilo:  

a. s 7. redne seje OS, 14.7.2011 
b. z 8. redne seje OS, 6.10.2011 

4. Seznanitev z nadzorom Vseh veljavnih najemnih pogodb, vseh kupo-prodajnih 
pogodb za nepremičnine sklenjene v letu 2010 (17.10.2011).  

5. Pregled in potrditev Osnutka poročila za nadzor zaključnega računa OŠ. (gradivo bo 
dostavljeno na seji) 

6. 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 četrte redne seje nadzornega odbora.  
 
 

K tč. 3 
 
a) Simon Milošič je podal kratko poročilo s 7. redne seje OS, ki je bila 14.7.2011. 
b) Branko Majhen je podal kratko poročilo z 8. redne seje OS, ki je bila 6.10.2011. 
 
 
K tč. 4 

 
Člani nadzornega odbora (Klinc, Majhen, Golc), ki so opravili nadzor Vseh veljavnih 
najemnih pogodb, vseh kupo-prodajnih pogodb za nepremičnine sklenjenih v letu 2010 so 
poročali o izvedenem nadzoru. Pri nadzoru so prišli do nekaterih dodatnih vprašanj, ki jih 
bodo pisno poslali na občino.   
 
K tč. 5 
 
Člana nadzornega odbora (Klinc, Majhen), ki sta opravila nadzor zaključnega računa OŠ 
Cirkulane- Zavrč sta predstavila Osnutek poročila, s katerim so se vsi člani in predsednica NO 
strinjali, zato so člani NO sprejeli  
 

Sklep št. 14 
Osnutek poročila o opravljenem nadzoru zaključnega računa Osnovne šole Cirkulane – Zavrč 
za leto 2010 se potrdi in pošlje županu s priporočilom, da z osnutkom poročila seznani tudi 
ravnateljico. 
 
K tč. 6 
 
a) Predsednica NO je člane seznanila z dopisom Terezije Brec, ki ga je NO prejel v septembru 
2011. Člani NO so dopis pregledali in ugotovili, da niso pristojni za reševanje tematike iz 
dopisa. 
 
b) Člani NO so pregledali Statut Občine Cirkulane, ki  41. in 49. členu govori o poročanju NO 
o delu županu in občinskemu svetu Občine Cirkulane. Člena se med seboj delno razlikujeta. 
Po pregledu so člani NO ugotovili, da je v obeh členih govora o enem in istem poročilu, ki se 
izdela 1x letno in predloži županu in občinskemu svetu do 31.1. za preteklo leto. 
 
c) Člani NO so pregledali tudi registrator, ki je namenjen hranjenju dokumentacije NO. Člani 
NO ocenjujejo, da je registrator nepregleden, zato bo predsednica NO naredila Kazalo za 
registrator in ga posredovala na občino z namenom, da se dokumenti zložijo na predviden 
način. 
 
Seja NO je bila končana ob 20:40 uri. 
 
Zapisala:      
Sonja GOLC  
Predsednica NO občine Cirkulane 


