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Z A P I S N I K 

1. konstitutivne seje Nadzornega odbora Občine Beltinci (NO), 
ki je bila dne 17.02.2011 ob 17.00 uri 

v prostorih občinske uprave Občine Beltinci, Mladinska ulica 2, 9231 Beltinci 

 

Prisotni člani NO: Marjan MAUČEC, Miran MAUČEC, Mirko SRAKA, Izidor LEBAR 

Odsotni člani NO: Milan KERMAN 

Ostali prisotni: Dr. Matej GOMBOŠI, ţupan Občine Beltinci in Venčeslav SMODIŠ, direktor            

                           občinske uprave Občine Beltinci  

 

Predlagan dnevni red: 

 

1. Konstituiranje Nadzornega odbora Občine Beltinci 

2. Izvolitev predsednika Nadzornega odbora 

3. Razno 

 

AD1 

Sklicatelj 1. Konstitutivne seje je bil ţupan Občine Beltinci, dr. Matej GOMBOŠI. Ţupan je na 

začetku seje pozdravil prisotne člane NO. Direktor občinske uprave Občine Beltinci je seznanil 

ţupana in prisotne člane NO, da se je g. Milan KERMAN upravičil, da se seje ne bo mogel udeleţiti. 

Sledilo je ugotavljanje sklepčnosti NO. Ugotovljeno je bilo, da so prisotni štirje od petih članov NO, 

kar predstavlja večino članov, torej je NO sklepčen. 

Sprejet je bil naslednji sklep: 

NO št. 1/2011 

Nadzorni odbor Občine Beltinci je konstituiran.   

 

AD2 

Sledila je izvolitev predsednika NO Občine Beltinci. Prisotni člani NO so podali naslednje predloge: 

1. Za predsednika NO se predlaga Marjan MAUČEC, predlagatelj Marjan MAUČEC 

2. Za predsednika NO se predlaga Izidor LEBAR, predlagatelj Izidor LEBAR 
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Sledi razprava o načinu glasovanja. Vsi štirje prisotni člani NO se strinjajo, da glasovanje poteka 

javno. 

Sprejet je bil naslednji sklep: 

NO št. 2/2011 

Glasovanje za izvolitev predsednika NO je javno. 

 V nadaljevanju seje poteka glasovanje za izvolitev predsednika NO. 

Glasovanje za prvi predlog: za predsednika NO se predlaga Marjan MAUČEC;   ZA: 1 in  PROTI: 3 

Glasovanje za drugi predlog: za predsednika NO se predlaga Izidor LEBAR;   ZA: 3 in  PROTI: 0 

 

Sprejme se sklep: 

NO št. 3/2011 

Za predsednika NO Občine Beltinci se izvoli  Izidor LEBAR. 

 

 

AD3 

Ţupan je dal predlog, ali se člani NO strinjajo, da zapisnike sej NO pišejo člani NO sami. Vsi prisotni 

člani NO so se s tem strinjali. 

Ţupan je prav tako predlagal, da bi komunikacija med občino ter predsednikom in člani NO potekala 

po elektronski pošti. Tudi s tem predlogom so se strinjali vsi prisotni člani NO. 

Ţupan je kot kontaktno osebo s strani Občine Beltinci, za komuniciranje z NO  določil g. Štefana 

ČINČA.  

Člani NO so bili seznanjeni tudi s pomembnejšimi določili iz Poslovnika NO, in sicer: 

 

- na naslednji seji NO se pripravi program dela NO za leto 2011, 

- zapisniki sej NO so javni, 

- javna so tudi dokončna poročila NO o posamezno izvedenih nadzorih, 

- vso gradivo NO se hrani v prostorih Občine Beltinci, 

- obveščanje nadzorovanih organov s predvidenim nadzorom naj bo pravočasno, da se lahko z 

njihove strani pripravi ustrezna dokumentacija. 

 

Seja je bila zaključena ob 17.30 uri. 

 

 

Zapisal:                                                                                         Predsednik NO  

Član NO                                                                                        občine Beltinci: 

Miran MAUČEC, l. r.                                                                        Izidor LEBAR, l. r. 


