
 
OBČINA CERKVENJAK  
NADZORNI ODBOR 
 
Številka: 032-13/2014   
Datum: 28.02.2018 
 
 
Zadeva: Načrt dela nadzornega odbora občine Cerkvenjak za leto 2018 

 
Nadzorni odbor občine Cerkvenjak je na 8. redni seji NO občine Cerkvenjak dne 24.01.2018 
soglasno potrdil načrt dela nadzornega odbora občine Cerkvenjak (v nadaljevanju NO) za leto 
2018, ki je sestavljen iz: 
 

1. načrta izobraževanja 
2. časovnega načrta nadzora 
3. finančnega načrta  

 
1. Načrt izobraževanja  

 

a) udeležba članov NO na seminarjih in strokovnih posvetih 
b) nakup oziroma pridobitev potrebne strokovne literature 

 
2. Časovni načrt nadzora 

 
V letu 2018 so predvidene 4 redne seje NO. Nadzor bo potekal na naslednjih področjih: 
 

1. seja NO – januar 2018 

 

� Pregled namenskosti in smotrnosti porabe proračunskih sredstev v Nogometnem 
klubu Cerkvenjak 

 

Nadzor bo izveden s strani naslednjih članov NO: 
- Simona Firbas (Cogetinci)      
- Ivan Koražija 
- Simona Firbas (Stanetinci) 

 
2. seja NO – marec 2018 

 
� Zaključni račun proračuna občine Cerkvenjak za leto 2017 
� Seznanitev z revizijskim poročilom  računskega sodišča 

 
Nadzor bo izveden s strani naslednjih članov NO: 

- Simona Firbas (Cogetinci)      
- Ivan Koražija 
- Simona Firbas (Stanetinci) 

 



3. seja NO – maj 2018 

 

� Pregled namenskosti in smotrnosti porabe proračunskih sredstev za izgradnjo 
pločnikov in javne razsvetljave Cogetinci - Kadrenci 

 
Nadzor bo izveden s strani naslednjih članov NO: 

- Simona Firbas (Cogetinci)      
- Ivan Koražija 
- Simona Firbas (Stanetinci) 

 
 

4. seja NO – september 2018 

 

� Polletna realizacija proračuna Občine Cerkvenjak za leto 2018 
� Pregled namenskosti in smotrnosti porabe proračunskih sredstev v gasilskem društvu 

Cerkvenjak in Kulturnem društvu Cerkvenjak 
 

 
Nadzor bo izveden s strani naslednjih članov NO: 

- Simona Firbas (Cogetinci)      
- Ivan Koražija 
- Simona Firbas (Stanetinci) 
 

 
Nadzorni odbor bo o izvedenih nadzorih sestavljal poročila. 
 

4. Finančni načrt nadzora 

 
Za izvedbo plana dela NO občine Cerkvenjak bodo porabljena sredstva do višine predvidene s 
proračunom občine Cerkvenjak za leto 2018. 
 
 
Cerkvenjak, 28.02.2018                                               Predsednica NO Občine Cerkvenjak 
        Simona Firbas 


