OBČINA CERKVENJAK
NADZORNI ODBOR
Številka: 032-02/2019
Datum: 27. 3. 2019

ZAPISNIK
1. (konstitutivne) seje Nadzornega odbora Občine Cerkvenjak,
ki je bila v sredo, dne 27. 3. 2019, ob 16.30 uri,
v prostorih občinske uprave občine Cerkvenjak

Prisotni člani NO:
1. Simona Firbas – članica NO
2. Ivan Koražija – član NO
3. Monika Majer – članica NO
Ostali prisotni:
4. Marjan Žmavc – župan
5. 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 30. člena Statuta
Občine Cerkvenjak (UGSO, št. 46/2016).
Članom se je zahvalil za sprejeto funkcijo v Nadzornem odboru občine, katerega naloga je
nadzor nad porabo proračunskih sredstev. Pojasnil je, da se nadzorni odbor konstituira na prvi
seji, 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 oz.
predsednico.
Člani so se soglasno dogovorili, da bodo za predsednico imenovali go. Simono Firbas.

SKLEP ŠT. 1
Člani NO Občine Cerkvenjak, na prvi redni seji dne 27. 3. 2019, 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
Župan Marjan Žmavc je čestital predsednici Simoni Firbas za imenovanje in ji zaželel uspešno
delo.
Ga. Simona Firbas se je zahvalila za zaupanje in imenovanje za predsednico Nadzornega odbora.
Pojasnila je, da bodo člani nadzornega odbora v skladu s Poslovnikom nadzornega odbora že na
naslednji seji pripravili plan dela oz. nadzora v tekočem letu. Predstavila je način dela
Nadzornega odbora in izvajanje nadzorov.
G. Ivan Koražija je opozoril, da je predsednik NO upravičen do plačila sejnine, za udeležbo na
sejah Občinskega sveta.
Člani nadzornega odbora so določili termin naslednje – 2. redne seje, ki bo v sredo, 3. 4. 2019,
ob 16.00. Obravnavali bodo: Zaključni račun proračuna Občine Cerkvenjak za leto 2018 in
pripravili Plan dela Nadzornega odbora za leto 2019.

Seja je bila zaključena ob 17. 00 uri.

Zapisala:
Valerija Toš, dipl. posl. adm.

Župan Občine Cerkvenjak:
Marjan Žmavc

