
 
OBČINA CERKVENJAK  
NADZORNI ODBOR 
 
  
Datum: 23.04.2019 
 
 
Zadeva: Načrt dela nadzornega odbora občine Cerkvenjak za leto 2019 

 
Nadzorni odbor občine Cerkvenjak je na 2. redni seji NO občine Cerkvenjak dne 03.04.2019 
soglasno potrdil načrt dela nadzornega odbora občine Cerkvenjak (v nadaljevanju NO) za leto 
2019, ki je sestavljen iz: 
 

1. načrta izobraževanja 
2. časovnega načrta nadzora 

 
1. Načrt izobraževanja  

 

a) udeležba članov NO na seminarjih in strokovnih posvetih 
 
Člani NO Cerkvenjak smo se glede na začetek mandatnega obdobja udeležili brezplačnega 
seminarja za nadzorne odbore občin v Mariboru. 
 

b) nakup oziroma pridobitev potrebne strokovne literature. 
 
2. Časovni načrt nadzora 

 
V letu 2019 je predvidenih 5 rednih sej NO. Nadzor bo potekal na naslednjih področjih: 
 
1. seja NO – marec 2019 

� Konstituiranje NO in imenovanje predsednika NO za obdobje 2019-2022 
 
2. seja NO – april 2019 

� Zaključni račun proračuna občine Cerkvenjak za leto 2018 
� Plan dela Nadzornega odbora za leto 2019 

 
3. seja NO – maj/junij 2019 

� Pregled namenskosti in smotrnosti porabe proračunskih sredstev v gasilskem društvu 
Cerkvenjak za leto 2017 in 2018 

 
4. seja NO – september 2019 

� Polletna realizacija proračuna Občine Cerkvenjak za leto 2019 
� Pregled prihodkov in odhodkov vezanih na Športno-rekreacijski center Cerkvenjak 

 
5. seja NO – november 2016 

� Pregled porabe sredstev za režijski obrat občine Cerkvenjak za leto 2018 in 2019 



� Plan dela NO za leto 2020 
 

3. Finančni načrt nadzora 

 
Skladno s pravilnikom o palačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles 
občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter povračilih stroškov Občine 
Cerkvenjak je v proračunu občine Cerkvenjak za leto 2019 potrebno zagotoviti sredstva za 
delovanje nadzornega odbora kot sledi: 
 

a. Sejnine za člane NO: 5 sej × 3 člani ×101,28 € = 1.519,20 € 
 

b. Dodatek za vodenje seje: 5 × 27,10 € = 135,5 € 
 

c. Stroški prevoza v državi (udeležba na seminarju): 2 × 20 € = 40 €. 
 
Skupaj: 1.694,70 € 
 
Nadzorni odbor bo o izvedenih nadzorih sestavljal poročila. 
 
 
Cerkvenjak, 23.04.2019                                               Predsednica NO Občine Cerkvenjak 
        Simona Firbas 


