
 

OBČINA CERKVENJAK 

   NADZORNI ODBOR 

 

Številka:   060-7/2011 
Datum:     4. 11.  2011 
  
 
 

Z A P I S N I K 

7. redne seje Nadzornega odbora Občine Cerkvenjak,  

ki je bila v četrtek, 3. 11. 2011, ob 16.30 uri,  

v prostorih občinske uprave Občine Cerkvenjak 

 
 
 
Prisotni člani NO: 

1. mag. Marta Lorenčič – predsednica NO 

2. Božidar Govedič – član NO 

3. Ivan Koražija – član NO 

 
Ostali prisotni: 

4. Marjan Žmavc – Župan 

5. Simona Kramberger – Občinska uprava 

6.  Valerija Toš – Občinska uprava 

 

 
 

Predsednica je uvodoma pozdravila vse prisotne in ugotovila sklepčnost na osnovi prisotnosti 

vseh članov NO. S strani občinske uprave občine Cerkvenjak, je bil na seji prisoten župan 

Marjan Žmavc, Simona Kramberger - vodja proračuna in Valerija Toš – zapisnikar. 

 
 
K točki 1 

 
Člani NO so soglasno potrdili dnevni red: 

 
1. Ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda. 

2. Potrditev zapisnika 6. redne seje Nadzornega odbora. 

3. Seznanitev s polletno realizacijo proračuna Občine Cerkvenjak. 

4. Nadzor porabe občinskih sredstev za promocijo občin, izvedbo občinskega praznika, 

Zrnje, spletno stran … 

5. Razno. 

 

 



 

K točki 2  

 

Člani NO so z vabilom na sejo prejeli tudi zapisnik 6. redne seje NO in ga na seji soglasno 

potrdili.  

 

NO je seznanil župana z ugotovljenimi nepravilnostmi pri nadzoru v OŠ Cerkvenjak. NO je 

izvedel delni pregled po kontih 401904 – Materialni stroški in vzdrževanje opreme v prvem 

četrtletju 2011. Pri investiciji – prenova sanitarij v OŠ, so ugotovili nepravilnost pri plačilu 

računa izvajalcu del, ki ni bil v skladu s pogodbo. V pogodbi je navedeno, da izvajalec v primeru 

plačila računa pred rokom, obračuna popust.  Račun, ki ni vseboval popusta je bil s strani OŠ 

Cerkvenjak poravnan pred rokom zapadlosti računa ter pred primopredajo del. 

 
 
 
K točki 3 

 

Člani NO so prejeli po pošti polletno realizacijo proračuna Občine Cerkvenjak, ki je predhodno 

bila predstavljena tudi na seji Občinskega sveta Občine Cerkvenjak.  

 

Člani NO so se seznanili s polletno realizacijo proračuna Občine Cerkvenjak in razpravljali o 

izgradnji projekta ŠRC Cerkvenjak.  

 

G. Ivan Koražija je podal kratko poročilo o spremembi projektne dokumentacije za izgradnjo 

ŠRC Cerkvenjak in postopku pogajanj s ponudniki. 

 

Župan, g. Marjan Žmavc je pojasnil spremembe dimenzij igrišč in celotno umestitev objekta 

ŠRC v prostor. Predstavil je višine pridobljenih ponudb za izgradnjo projekta ŠRC Cerkvenjak in 

postopek pogajanj ter izbranega ponudnika, s katerim je bila podpisana pogodba. Člane NO je 

seznanil tudi z izbiro podjetja PROPLUS d.o.o. iz Hoč, ki izvaja strokovni nadzor nad potekom 

izgradnje objekta ter predstavil reference nadzora.  

 

Nadzorni odbor je zavzel stališče, da podpira izvedbo projekta izgradnje ŠRC Cerkvenjak ter 

predlaga sprotno spremljanje izvedenih del s strani strokovnega nadzora. 

 

 

 

K točki 4 

 

NO je pregledal kartico finančnega knjigovodstva za Občinski praznik, Zrnje in Promocijo 

občine ter se seznanil s stroški in aktivnostmi: 

 

 



� Turizem  

- Promocija občine v okviru Turistično informacijske pisarne 

 

� Zrnje  

- Cena posamezne številke Zrnja 

- Avtorski honorarji urednika in novinarja 

- Avtorski honorarji za posamezne članke in fotografije 

- Pregled obračuna in izplačila avtorskih honorarjev za 27. številko Zrnja iz Cerkvenjaka 

 

� Občinski praznik  

- Pogostitev po osrednji proslavi 

- Majice za kolesarjenje 

- Pogostitev kolesarjev na cilju 

- Stroški vodenja občinske proslave in pripravo programa proslave 

- Snemanje osrednje proslave  

- Stroški občinskih priznanj 

- Vabila za občinski praznik 

- Organizacija povorke  

- Košnja trave v izvedbi TD Cerkvenjak 

- Insignija župana in tablice za člane Občinskega sveta 

 

� Spletna stran Občine Cerkvenjak  

- pregledal postopek izvedbe naročila male vrednosti, prejete ponudbe in pogodbe z 

izbranim izvajalcem. 

 

 

K točki 5 

 

S strani članov NO ni bilo podanih pobud in vprašanj. 
 
g. Marta Lorenčič je predstavila ponudbo podjetja Arcont d.d., ki je pripravljeno podariti večje 

število slikanic za majhne otroke (predšolske in prva triada OŠ). V zameno bi želeli le kratko 

objavo o podeljenih slikanicah v glasilu Zrnje. 

 
 

Seja je bila zaključena ob 17.30 uri. 

 

 

 

 

Zapisala:        Predsednica NO: 
Valerija Toš        mag. Marta Lorenčič 
  
 
       



 
 
 
 
 
 
 
 

Prejemniki zapisnika: 

- Župan; g. Marjan Žmavc 
- Direktor OU, mag. Vito Kramberger 
- Višja svetovalka za proračun in družbene dejavnosti, ga. Simona Kramberger 
- Člani NO 

 

 

 

 

 

 


