
 

OBČINA CERKVENJAK 

       NADZORNI ODBOR 

 
Številka:   060-01/2011 
Datum:     27.1.2011 
  
 
 

Z A P I S N I K 

2. redne seje Nadzornega odbora Občine Cerkvenjak,  

ki je bila v četrtek, 27.1.2011 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 

 
Predsednica uvodoma pozdravi vse prisotne in ugotovi sklepčnost, saj so prisotni vsi člani NO. 

 

SKLEP št. 1 
 
Član nadzornega odbora, g. Koražija, je predlagal, da se dnevni red spremeni tako, da se pod 
drugo točko dnevnega reda doda »Potrditev predsednika NO«. Dnevni red je bil spremenjen 
tako: 

1. Ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda 
2. Potrditev predsednika NO  
3. Potrditev zapisnika 1. redne seje NO 
4. Priprava programa dela NO za leto 2011 
5. Razno 

Za spremenjeni dnevni red so glasovali vsi člani Nadzornega odbora.  Dnevi red s predlagano 
spremembo je soglasno sprejet. 
 

K točki 2 

 

Potrditev predsednika NO  

 
Člana nadzornega odbora, g. Koražija in g. Govedič ter predsednica so v skladu z 41. členom 
veljavnega Statuta občine Cerkvenjak soglasno potrdili sklep št. 11 iz 3. redne seje občinskega 
sveta občine Cerkvenjak, da se za predsednika NO imenuje ga. Marta Lorenčič.  
 

 

 



K točki 3 

 

Potrditev zapisnika1. redne seje NO 
 
Vsi člani nadzornega odbora so soglasno potrdili zapisnik 1. redne seje NO.  
 

 

K točki 4 
 
NO je s strani OU prejel pregled večjih investicij v letu 2011. NO je na osnovi tega pregleda in 
na osnovi potrjenega predloga proračuna občine za leto 2011 pripravil Program dela NO v letu 
2011, ki je priloga tega zapisnika. NO predlaga, da se Program dela posreduje občinskemu svetu 
na eni izmed rednih sej občinskega sveta.  
 
SKLEP št. 2 
NO je soglasno sprejel Program dela nadzornega odbora za leto 2011.  
 
 

K točki 5 

 
Razno 
G. Božidar Govedič je izrazil željo, da se NO posreduje register tveganj, kot osnova za morebitni 
izredni nadzor.  
 
SKLEP št. 3 
 
NO je soglasno podprl željo g. Govediča, da sodeluje pri javni razgrnitvi oziroma predstavitvi 
projektne dokumentacije ŠRC s ciljem optimalne umestitve posameznih športnih objektov v 
prostor.  
 
SKLEP št. 4 
 
NO je soglasno podprl željo g. Koražije, da sodeluje v postopku odkupa zemljišč za potrebe 
izgradnje ŠRC.  
 
 
Seja je bila zaključena ob 19. uri. 

 

 

 
Zapisala: 
Marta Lorenčič,  

predsednica NO 
        
 
 

Prejemniki zapisnika: 
- Župan; g. Marjan Žmavc 
- Člani NO 

 

 

Priloge: 
Program dela nadzornega odbora občine Cerkvenjak za leto 2011  


