
 
OBČINA CERKVENJAK 
   NADZORNI ODBOR 
 
Številka: 032-13/2014-2 
Datum:   22. 1. 2015 
 
 
 
     Z A P I S N I K 

 
1. (konstitutivne) seje Nadzornega odbora Občine Cerkvenjak,  

ki je bila v sredo, dne 21. 1. 2015, ob 16.30 uri,  
v prostorih občinske uprave občine Cerkvenjak 

 
 
 
Prisotni člani NO: 

1. Simona Firbas – članica NO 
2. Ivan Koražija – član NO 
3. Simona Firbas – član NO 
 

Ostali prisotni: 
5. Marjan Žmavc – župan   
6.  Mag. Vito Kraner – direktor OU 
7.  Valerija Toš – OU  
 

 
 

K točki 1 Ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda. 

 
Župan Marjan Žmavc je uvodoma pozdravil prisotne in ugotovil sklepčnost, saj so prisotni vsi 
člani Nadzornega odbora. Pojasnil je, da prvo sejo NO skliče župan, na osnovi 38. člena Statuta 
Občine Cerkvenjak, (UGSO, št. 3/2011).  
 
Članom se je zahvalil za sprejeto funkcijo v Nadzornem odboru občine, katerega naloga je 
nadzor nad porabo proračunskih sredstev tako občinske uprave, občinskega sveta in ostalih 
proračunskih porabnikov. Pojasnil je, da se na prvi seji NO konstituira, če je prisotnih več kot 
polovica članov, le-ti izmed članov izvolijo predsednika, ki nadalje sklicuje in vodi seje NO. 
 
 
 

K točki 2 Konstituiranje Nadzornega odbora (imenovanje predsednika). 

 
Župan g. Marjan Žmavc je članom predlagal, da se dogovorijo in določijo predsednika. 
 
Člani so se soglasno dogovorili, da bodo za predsednico imenovali go. Simono Firbas iz 

Cogetinc in za namestnico Simono Firbas iz Stanetinc. 

 
 
 



 
SKLEP ŠT. 1 
 
Člani NO Občine Cerkvenjak, na prvi redni seji dne 21. 1. 2015, sprejmejo sklep, da se za 
predsednico Nadzornega odbora Občine Cerkvenjak imenuje Simona FIRBAS, stanujoča v 
Cogetincih 13, 2236 Cerkvenjak. 

 
Za so glasovali 3 člani – soglasno. 
 
 
 
K točki 3 Razno 
 
Pod točko je tekla razprava o načinu in namenu sklicevanja oz. izvedbe sej nadzornega odbora in 
sami izvedbi nadzora in poteka sej. 
 
Župan g. Marjan Žmavc je seznanil člane o načinu sofinanciranja izgradnje vrtca s strani MIZŠ 
in o poteku pogajanj z vlado glede višine povprečnine in finančne izravnave za leto 2015. 
Pojasnil je, da so pogajanja še v teku, vendar je že odločeno, da bo finančnih sredstev s strani 
države manj, zato je tudi proračun za leto 2015 nižji in posledično planiranih manj investicij. 
Predstavil je višino proračuna in investicije, ki se bodo izvajale v letu 2015. Seznanil je prisotne  
o nameri zasebnega investitorja za izgradnjo večstanovanjske stavbe s poslovnimi prostori, ki bi 
bila v bližini novega večstanovanjskega objekta v Cerkvenjaku. Pojasnil je tudi, da občina vlaga 
vse napore v promocijo POC in si prizadeva navezati tudi stike s sosednjo Avstrijo, natančneje z 
gospodarskim združenjem v Lipnici. 
 
 

 

Seja je bila zaključena ob 17. 40 uri. 
 
 
 
 
Zapisala:       Župan Občine Cerkvenjak: 
 
Valerija Toš, dipl. posl. adm.                Marjan Žmavc 

 

 
 


