
 
OBČINA CERKVENJAK 
       NADZORNI ODBOR 
 
Številka:   060-01/2011 
Datum:     6.1.2011 
  
 
 

Z A P I S N I K 

1. redne seje Nadzornega odbora Občine Cerkvenjak,  

ki je bila v četrtek, 6.1.2011 ob 17. uri,  

v prostorih občinske uprave občine Cerkvenjak 

 
 
 
Prisotni člani NO: 

1. mag. Marta Lorenčič – predsednica NO 
2. Božidar Govedič – člani NO 
3. Ivan Koražija – član NO 
 

Ostali prisotni: 
4. Simona Kramberger – vodja proračuna 
5. mag. Vito Kraner – direktor OU 
6.  Marjan Žmavc - župan 

 
Uvodoma je tekel spoznavni pogovor članov NO in Občinske uprave. 

 
 
 
K točki 2 
 
Potrditev dnevnega reda 

 
Predsednica uvodoma pozdravi vse prisotne in ugotovi sklepčnost, saj so prisotni vsi člani NO. 
 
 
SKLEP ŠT. 1 
 
Predlagan je  sledeči  dnevni red: 

1. Predstavitev članov NO 
2. Ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda 
3. Pregled proračunskih postavk (razpoložljiva sredstva), ki se nanašajo na delo NO 
4. Izobraževanje članov NO 
5. Priprava letnega načrta nadzora za leto 2011 
6. Razno. 

 
 
Za so glasovali vsi člani Nadzornega odbora.  Dnevi red je soglasno sprejet. 
 



 
K točki 3 
 
Pregled proračunskih postavk (razpoložljiva sredstva), ki se nanašajo na delo NO 
 
Ga. Simona Kramberger predstavi proračunske postavke: 

- Sejnine 
- Drugi stroški (dnevnice, kotizacije za izobraževanja) 
- Notranja revizija (stroški izvedbe) 

 
 
K točki 4  
 
Izobraževanje članov NO 
 
Dogovori se udeležba vseh članov NO na izobraževanjih, ki jih organizirata združenji Skupnost 
občin Slovenije in Združenje občin Slovenije. Mag. Marta Lorenčič, predsednica NO in g. 
Božidar Govedič, član NO, se udeležita izobraževanja »Funkcija in delovanje nadzornih 
odborov«, ki ga organizira Združenje občin Slovenije, v sredo 12.1.2011 v Litiji. G. Ivan 
Koražija, član NO pa se udeleži izobraževanja, ki ga bo v mesecu januarju organizirala Skupnost 
občin Slovenije.  
 
 
K točki 5 
 
Priprava letnega načrta nadzora za leto 2011 
 
Letni načrt aktivnosti Nadzornega odbora bo pripravljen do konca januarja. 
Nadzorni odbor prosi Občinsko upravo, da pripravi oz. omogoči vpogled v: 

- Akt o sistemizaciji delovnih mest v OU Občine Cerkvenjak 
- Akt o plačah – pogodbe zaposlenih 
- Sklenjene pogodbe s proračunskimi porabniki 
- Poročilo o projektih v teku 
- Terminski potek investicij za leto 2011 

 
K točki 6 
 
Razno 
 
Ni bil podanih dodatnih vprašanj oz. pobud. 
 
 
Seja je bila zaključena ob 18.15 uri. 
 
 
 
 
Po zapisu prepisala:     Predsednica Nadzornega odbora: 
 
Valerija Toš       mag. Marta Lorenčič 
 
 
 


