OBČINA CERKVENJAK
NADZORNI ODBOR

Številka: 060-9/2011
Datum:

5. 12. 2012

ZAPISNIK
12. redne seje Nadzornega odbora Občine Cerkvenjak,
ki je bila v sredo, 5. 12. 2012, ob 16.30 uri,
v prostorih občinske uprave Občine Cerkvenjak

Prisotna člana NO:
1. Marta Lorenčič – predsednica NO
2. Ivan Koražija – član NO

Ostali prisotni:
3. Simona Kramberger, višja svetovalka za proračun in finance
4. Boštjan Živko, predsednik Kulturnega društva Cerkvenjak.

Dnevni red:
1. Ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda
2. Potrditev zapisnika 11. redne seje Nadzornega odbora
3. Nadzor porabe proračunskih sredstev za dejavnosti Kulturnega društva Cerkvenjak in primerjava
z drugim društvom
4. Razno
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K točki 1
Predsednica je uvodoma pozdravila vse prisotne in ugotovila sklepčnost na osnovi prisotnosti večine
članov NO. S strani občine Cerkvenjak je bila na seji prisotna višja svetovalka za proračun in finance, ga.
Simona Kramberger.

Člana NO sta soglasno potrdila dnevni red.

K točki 2

Člani NO so skupaj z vabilom na 12. sejo dobili tudi zapisnik 11. redne seje NO. Oba prisotna člana NO
sta zapisnik 11. seje soglasno potrdila.

K točki 3

Na zahtevo NO sta tako Občina kot tudi KD vnaprej posredovala poročili. Občina je pripravila poročilo o
izdatkih za dejavnost Kulturnega društva za leto 2012. Kulturno društvo je pripravilo poročilo o porabi
sredstev, ki jih je prejelo s strani Občine.

Iz poročila Občine je razvidno, da je Občina Cerkvenjak v letu 2012 namenila za delovanje Kulturnega
društva Cerkvenjak 13.602,44 € sredstev, od tega:
8.000 € dotacij iz proračuna,
4.695,10 € delež stroškov za vzdrževanje kulturnega doma (ocenjen iz deleža uporabe),
857,34 € stroški čiščenja dvorane in avle (prav tako ocenjeni iz deleža uporabe),
50,00 € stroški fotokopiranja.
Dodatno k temu je KD s strani občine prejelo še 224,62 € za organizacijo »Zimske pravljice«. Skupaj je
torej Občina Cerkvenjak v letu 2012 za delovanje Kulturnega društva Cerkvenjak namenila 13.602,44 €.

KD Cerkvenjak se je v svojem poročilu osredotočilo na polovico dotacij; niso pa pojasnili porabe sredstev
v višini 4.000 €, ki jih bodo po pogodbi prejeli sredi decembra za izvedbo Slovenskogoriškega klopotca.

NO je imel k poročilom naslednja vprašanja:
1.

Kako to, da je bila pogodba o sofinanciranju sklenjena šele junija in na kakšni osnovi se je določil
pogodbeni znesek dotacij?
Ga. Kramberger in g. Živko pojasnita, da zato, ker je bil takrat sprejet na seji OS rebalans proračuna
za leto 2012 in so bila takrat predvidena sredstva za delovanje KD.
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2.

Ali so z izvajalci (pevovodja, mentorici folklorne skupine in harmonikašem) sklenjene avtorske oz.
podjemne pogodbe v kakšni drugi obliki, glede na to, da navajate, da se jim plačuje za izvedene
vaje?
Gre dejansko za napako v poročilu predsednika KD, ko navaja, da je plačilo mentorjem za izvedene
vaje. Tovrstnih pogodb ni. Plačujejo se potni stroški. G. Koražija je pregledal potne naloge in
ugotovil, da niso podpisani.

3.

Kako to, da so honorarji mentorice folklorne skupine v 2012 za skoraj 19% višji kot leta 2011 in
honorarji harmonikaša v 2012 za skoraj 68% višji kot v letu 2011, honorar pevovodje pa je v obeh
letih enak? Tudi tukaj smo ugotovili, da gre najverjetneje za napako v prikazu porabe sredstev
predsednika KD. Potni stroški so bili v letu 2012 enaki kot v letu 2011.

4.

Kaj se skriva v postavkah plačila SZAS in IPF za leto 2011? Gre za plačilo avtorskih pravic za festival,
je pojasnil predsednik KD.

5.

Kako ste porabili sredstva za izvedbo Slovenskogoriškega klopotca?

Skupni stroški festivala znašajo 6347,50 EUR, iz naslova pobranih vstopnic je KD zbralo 1688,00 EUR,
razliko v višini 659,50 EUR društvo zagotovi iz lastnih sredstev. Občina bo odobreni znesek financiranja
festivala v višini 4.000,00 EUR iz proračuna nakazal v sredo, 12.12.2012.

Z vse odhodke, prikazane zgoraj, je KD predložilo tudi račune v vpogled.
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6.

Kaj je bil sklep 413-5/2012? Ga. Kramberger pojasni, da je bil to sklep seje OS, po katerem se je KD
lahko januarja 2012 izplačala akontacija za delovanje KD.

7.

Dinamika plačil s strani občine po pogodbi?
Dinamika plačil je razvidna iz kartice v nadaljevanju. Dinamika plačil se ujema z navedbami v
poročilu predsednika KD.

8.

Kakšni so predlogi, na kak način lahko prispeva KD k znižanju stroškov vzdrževanja in čiščenja KD?
Npr. morebiti sami prevzamejo čiščenje? Kako bi bilo to izvedljivo? Kako je z varčevanjem pri
kurjavi? Se da to na kak način regulirati? Koliko časa dejansko potekajo vaje? Se potem KD zapusti
ali so še kakšne aktivnosti?
KD vadi ca. trikrat tedensko po dve uri. Večina vaj pevske in folklorne skupine poteka v avli, le
dramska ima vaje na odru. Kuri se tako v dvorani kot v avli. Baje včasih KD za sabo tudi počisti.
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Prilogi: Poročilo občine Cerkvenjak in KD
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Ugotovitve:
NO iz posredovanih podatkov ni ugotovil nepravilnosti pri financiranju KD Cerkvenjak s strani Občine.

Priporočila:
1/ KD mora poskrbeti za podpise potnih nalogov.
2/ Občini priporočamo, da razmisli o tem, da bi lahko vzdrževala različne temperature v avli in dvorani. V
času, ko ni dogodkov v nobenem od teh prostorov, bi se vzdrževala temperatura na nekaj stopinj.
Odgovorna oseba bi lahko nekaj časa pred vajami regulirala višjo temperaturo le v avli, v dvorani pa bi
ostala nizka. Najvišje izgube so namreč v zaodrju. Na ta način bi se verjetno dalo kaj prihraniti pri
enormno visokih stroških ogrevanja.

K točki 4

Zapisnik te seje se pošlje članom OS v obravnavo na decembrski seji OS.

Seja je bila zaključena ob 18.00. uri.

Predsednica NO:
mag. Marta Lorenčič

Prejemniki zapisnika:
-

Župan; g. Marjan Žmavc

-

Občinska uprava

-

Svetnice in svetniki

-

Člani NO

-

Predsednik KD
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