OBČINA CERKVENJAK
NADZORNI ODBOR
Številka: 060-9/2011
Datum:

9. 5. 2012

ZAPISNIK
10. redne seje Nadzornega odbora Občine Cerkvenjak,
ki je bila v sredo, 9. 5. 2012, 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, višja svetovalka za proračun in finance.

Dnevni red:
1. Ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda
2. Potrditev zapisnika 9. redne seje NO
3. Potrditev Letnega poročila o delu NO Občine Cerkvenjak v letu 2011
4. Pregled Zaključnega računa proračuna Občine Cerkvenjak za leto 2011
5. Razno
Predsednica je uvodoma pozdravila vse prisotne in ugotovila sklepčnost na osnovi prisotnosti
vseh članov NO. S strani občine Cerkvenjak sta bila na seji prisotna župan Marjan Žmavc in
višja svetovalka za proračun in finance ga. Simona Kramberger.
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K točki 1
Člani NO so soglasno potrdili dnevni red.

K točki 2
Predsednica NO je prebrala zapisnik 9. redne seje NO in vsi člani NO so ga soglasno potrdili.
K točki 3
Člani NO so pregledali in potrdili Letno poročilo o delu NO Občine Cerkvenjak v letu 2011 že
pred oddajo županu; na tej seji je omenjeno poročilo tudi formalno potrjeno.
K točki 4
Članom NO je bil posredovan Zaključni račun proračuna občine Cerkvenjak za leto 2011.
Člani NO so pregledali Predlog zaključnega računa proračuna občine Cerkvenjak za leto 2011.
Višja svetovalka za proračun finance v občini Cerkvenjak, ga. Simona Kramberger, je pripravila
gradivo o zaključnem računu občine Cerkvenjak za leto 2011. Zaključni račun proračuna
občine Cerkvenjak za leto 2011 sestoji iz splošnega in posebnega dela; splošni del prikazuje
predvidene in realizirane prejemke in izdatke iz bilance prihodkov in odhodkov, računa finančnih
terjatev in naložb ter računa financiranja, posebni del pa podrobnejši prikaz načrtovanih in
realiziranih prihodkov in odhodkov ter drugih izdatkov občine Cerkvenjak. Sestavni del
zaključnega računa je tudi Poslovno in računovodsko poročilo.
Tako splošni kot posebni del zaključnega računa vsebujeta prikaz proračuna v lanskem letu (2),
rebalans v letu 2011 (3), trenutno veljavni proračun v letu 2011 (4), realizacijo v letu 2011 (5)
ter obe primerjavi – realizacijo s trenutno veljavnim proračunom ter realizacijo z rebalansom.
Občina Cerkvenjak je v letu 2011 realizirala 2,255.651 € prihodkov, od tega 1,403.027 €
davčnih in 256.595 € nedavčnih (tekočih) prihodkov ter 82.240 € kapitalskih prihodkov in
513.789 € transfernih prihodkov. Vsi prihodki občine so nižji od planiranih; nedavčnih prihodkov
je skoraj za polovico manj kot so bili planirani, kapitalskih za slabi dve tretjini.
Skupni odhodki občine so v letu 2011 znašali 2,369.896 €, od tega je bilo 515.199 € tekočih
odhodkov (plače, prispevki za socialno varnost zaposlenih, izdatki za blago …), 550.146 €
tekočih transferov (subvencije, transferi posameznikom in gospodinjstvom, nepridobitnim
organizacijam in ustanovam), 1,266.932 € investicijskih odhodkov za nakup in gradnjo osnovnih
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sredstev in 37.619 € investicijskih transferov proračunskim uporabnikom ter pravnim in fizičnim
osebam, ki niso proračunski uporabniki.
Občina izkazuje proračunski primanjkljaj (razliko med prihodki in odhodki) v letu 2011 v višini
114.245 €.
NO je bolj podrobno proučil nekatere postavke posebnega dela zaključnega računa, kjer je
analitično prikazana realizacija prihodkov in odhodkov po proračunskih porabnikih in področjih
proračunske porabe. Tekom lanskega leta je NO sproti preverjal porabo sredstev občine po
različnih postavkah, ki so prikazane v zaključnem računu, npr. izdatke za plače zaposlenih,
izdatke za zimsko službo, izgradnjo ŠRC, izdatke za promocijo in izvedbo občinskega praznika
itd.
Pri pregledu zaključnega računa proračuna občine Cerkvenjak za leto 2011 so člani NO imeli
naslednja vprašanja:
•

•
•

•

•

•

•

•

Za upravljanje in vzdrževanje občinskih cest je bilo prvotno planiranih 55.000 € sredstev.
Poraba je leta 2011 znašala 92.883 €. Ga. Kramberger pojasni, da je bil plan prekoračen
zaradi nujnih vzdrževalnih del in da so se mnogi vzdrževalni posegi naredili na pobudo
svetnikov in svetnic.
Vzpostavitev ceste in odvodnjavanje v obrtni coni ter sanacija plazu so bili realizirani v višini
13.732 €. Ga. Kramberger pojasni, da je bila to še prevzeta obveznost iz leta 2010.
Javna razsvetljava – NO se je 10.054 € zdelo relativno dosti za vzdrževanje svetil na letni
ravni. Ga. Kramberger pojasni, da je to realizacija za dve leti, in sicer za leto 2010 računi v
višini 4509 €, 2.860 € je nakup novih svetil ter preostanek vzdrževanje za lansko leto.
Ravnanje z odpadno vodo je financirano v višini 722.217 €. Ga. Kramberger pojasni, da
glavnino tega predstavlja dograditev čistilne naprave in izgradnja kanalizacije, majhen del
tekoče vzdrževanje, sofinancirali pa so tudi eno manjšo čistilno napravo.
NO je zanimalo, kako to, da občina sofinancira vaški vodovod. Ga. Kramberger pojasni, da
je edini vaški vodovod v Ivanjskem vrhu in da gre za stroške laboratorijskih storitev, ki pa so
v celoti refundirani s strani vaškega vodovoda in so izkazani tudi na prihodkovni strani.
Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost - Ga. Kramberger pojasni, da v realizaciji
investicijskega vzdrževanja še ni tlakovanja pokopališča (to bo v letu 2012). Pohvalno je, da
so se vsled namestitvi kamer znižali stroški odvoza smeti v primerjavi z letom 2010; slednji
so znašali v letu 2011 3.803 € in so za 35% nižji od planiranih.
NO so se zdeli relativno visoki tudi izdatki za praznično urejanje naselij oziroma novoletno
razsvetljavo v višini 4.946 €. Ga. Kramberger pojasni, da gre v polovici zneska za stroške v
letu 2011 in v polovici za odhodke, ki so nastali že v letu 2010, vendar je bil račun plačan
šele lani.
Pri programih športa se NO na prvi pogled ni zdelo logično, da je med prejemniki
sofinanciranja programov športa poleg društev in klubov iz Cerkvenjaka tudi edino društvo
iz zaselka Peščeni vrh; ga. Kramberger pojasni, da so prejemniki tisti, ki so registrirani za
izvajanje športnih aktivnosti in so tudi vsi sofinancirani glede na programe, za katere se
prijavljajo.

S pregledom zaključnega računa nadzorni odbor ugotavlja, da je občina Cerkvenjak v letu 2011
gospodarno porabljala proračunska sredstva in podaja pozitivno mnenje o zaključnem računu
proračuna občine Cerkvenjak za leto 2011.
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K točki 5
Član NO, g. Koražija, ki je bil tudi prisoten na zadnji, 10. redni seji občinskega sveta občine
Cerkvenjak je podal pripombo, da je iz zapiskov sej občinskega sveta velikokrat razbrati, da
svetnik Roman Ploj zamuja na seje. Podano je bilo vprašanje, ali se mu obračuna celotna
sejnina ali le njen sorazmerni del.
Člani NO so pregledali tudi Poročilo o popisu osnovnih sredstev in drobnega inventarja, ki ga je
pripravila inventurna komisija.
Predsednica NO je županu zastavila vprašanje, kako upravičuje novo zaposlitev v občinski
upravi glede na splošno stanje v državi in težnjo po znižanju stroškov v javni upravi. Župan je
pojasnil, da z novo zaposlitvijo za 30 ur tedensko dejansko racionalizirajo situacijo; ne plačuje
se več oseba, ki je vodila TIP preko razvojne agencije, ampak bodo to prevzeli sami, poleg tega
bo novozaposlena prevzela tudi nekatere nove projekte, ki se jim niso dovolj posvečali.
Župan je še povedal, da gredo predstavniki občin Lenarškega okoliša 10. 5 . na Ministrstvo za
zdravstvo, kjer bodo predstavili perečo problematiko v občinah, povezano z Zdravstvenim
domom Lenart.

Seja je bila zaključena ob 18.15. uri.

Predsednica NO:
mag. Marta Lorenčič

Prejemniki zapisnika:
-

Župan; g. Marjan Žmavc

-

Občinska uprava

-

Člani NO

4

