OBČINA CERKVENJAK
NADZORNI ODBOR

Številka: 032-13/2014
Datum: 31.03.2015

ZAPISNIK
2. redne seje Nadzornega odbora Občine Cerkvenjak,
ki je bila v ponedeljek, 23.03.2015, ob 16.30,
v prostorih občinske uprave Občine Cerkvenjak

Prisotni člani NO:
1.

Simona Firbas (Cogetinci) – predsednica NO

2.

Simona Firbas (Stanetinci) - članica NO

3.

Ivan Koražija – član NO

Ostali prisotni:
4. Simona Kramberger, višja svetovalka za proračun in finance
5. Marjan Žmavc, župan.

Dnevni red:
1. Ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda
2. Potrditev zapisnika 1. redne seje Nadzornega odbora
3. Pregled zaključnega računa proračuna Občine Cerkvenjak za leto 2014
4. Plan dela NO za leto 2015
5. Razno

K točki 1
Predsednica je uvodoma pozdravila vse prisotne in ugotovila sklepčnost na osnovi prisotnosti vseh
članov NO. S strani občine Cerkvenjak sta bila na seji prisotna višja svetovalka za proračun in finance,
ga. Simona Kramberger in g. Marjan Žmavc, župan.
Člani NO so soglasno potrdili dnevni red.

K točki 2
Člani NO so prejeli zapisnik 01. redne seje NO. Gospod Koražija opozori, da je potrebno v zapisnik
dodati, da smo se na 1. redni seji dogovorili, da je za podpredsednico NO imenovana Simona Firbas
(Stanetinci). S preostalim delom zapisnika se vsi člani NO strinjajo in nimajo dodatnih pripomb.

K točki 3
Članom NO je bil posredovan Zaključni račun proračuna občine Cerkvenjak za leto 2014.
Člani NO so pregledali Predlog zaključnega računa proračuna občine Cerkvenjak za leto 2014. Višja
svetovalka za proračun in finance v občini Cerkvenjak, ga. Simona Kramberger, je pripravila gradivo o
zaključnem računu proračuna občine Cerkvenjak za leto 2014. Zaključni račun proračuna občine
Cerkvenjak za leto 2014 sestoji iz splošnega in posebnega dela; v splošnem delu so prikazani
predvideni in realizirani prejemki in izdatki iz bilance prihodkov in odhodkov, računa finančnih
terjatev in naložb ter računa financiranja, v posebnem delu pa so podrobno prikazani predvideni in
realizirani odhodki ter drugi izdatki občine Cerkvenjak. Sestavni del zaključnega računa je tudi Načrt
razvojnih programov, kjer je podan prikaz podatkov o načrtovanih vrednostih posameznih projektov
ter njihovi realizaciji v tem letu.
Tako splošni kot posebni del zaključnega računa vsebujeta prikaz proračuna leta 2013 (1), proračun v
letu 2014 (2), prvi rebalans v letu 2014 (3), drugi rebalans v letu 2014 (trenutno veljavni proračun v
letu 2014) (4), realizacijo v letu 2014 (5) ter primerjavo – realizacijo s trenutno veljavnim
proračunom 2014.
Občina Cerkvenjak je v letu 2014 realizirala 2,805.306 € prihodkov, od tega 1,377.979 € davčnih in
146.583 € nedavčnih (tekočih) prihodkov ter 1,280.744 € transfernih prihodkov. Skupni prihodki
občine so za slabih 14% višji od predvidenih z rebalansom zaradi višjih transfernih prihodkov (v celoti
realizirano sofinanciranje MIZŠ za izgradnjo vrtca).
Skupni odhodki občine so v letu 2014 znašali 2,827.739 €, od tega je bilo 592.780 € tekočih odhodkov
(plače, prispevki za socialno varnost zaposlenih, izdatki za blago …), 657.619 € tekočih transferov
(subvencije, transferi posameznikom in gospodinjstvom, nepridobitnim organizacijam in ustanovam),
1,517.632 € investicijskih odhodkov za nakup in gradnjo osnovnih sredstev in 59.708 € investicijskih
transferov.
Občina izkazuje proračunski primanjkljaj (razliko med prihodki in odhodki) v letu 2014 v višini
22.433 €.

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.
Ga. Kramberger pojasni, da so indeksi ponekod preseženi zaradi nepričakovanih prihodkov s strani
MIZŠ za sofinanciranje izgradnje vrtca, ki je bilo v celoti realizirano sladno s pogodbo o financiranju,
čeprav je bilo prvotno dogovorjeno prejemanje sredstev po deležih v letih 2013-2017.
Pri pregledu zaključnega računa proračuna občine Cerkvenjak za leto 2014 so imeli člani NO
naslednja vprašanja:
• Kaj predstavlja 32.575,70 € kratkoročnih terjatev do kupcev?
Gre za terjatve do podjetja Terasol iz naslova prodaje zemljišč v POC. Podjetje Terasol je namreč
kupilo tri parcele v POC, za prvi dve poravnal kupnino v celoti, za tretjo parcelo pa samo polovico
kupnine. Ker trenutno ni drugih zainteresiranih kupcev, pogodbe o nakupu ni smiselno razdreti.
• Za kakšne subvencije gre na kontu 410217?
Gre za subvencije za kmetijstvo in sicer za različne ukrepe, sredstva se delijo skladno z razpisom oz. v
sorazmernem deležu glede na prijave na razpis.
• Za kakšne izdatke gre na kontu 04039003 razpolaganje in upravljanje z občinskim razpoloženjem v
višini 11.118 €?
Gre za različne zavarovalnine za občinske objekte in ogrevanje občinske zgradbe, pošte in stanovanja.
• Za kaj se porabijo sredstva za sofinanciranje dejavnosti Gasilske zveze Lenart v višini 4.750 €?
Gre za sofinanciranje skupnih nalog, GZ sredstva koristi za zavarovanje vozil, izobraževanja. Sredstva
so dodeljena na osnovi letnega programa, sorazmerni delež sofinanciranja med občinami, ki jih GZ
Lenart pokriva se določi glede na število prebivalcev v občini.
• Kako daleč je postopek komasacije in agromelioracije v Andrencih?
Sama izvedba je fizično in finančno zaključena, izvajajo se določeni popravljalni ukrepi; gre za
obsežen projekt, v katerega je vključenih ca 95 ha zemljišč v lasti ca. 100 lastnikov oz. solastnikov.
• Kako je z delnicami Cestnega podjetja Maribor v lasti Občine Cerkvenjak?
Delnice so bile odpisane po sklepu stečajnega upravitelja.
• Ali je možno pridobiti tudi subvencije za mlada podjetja?
Trenutno občina nima predvidenih sredstev za pomoč mladim podjetjem. Včasih je bilo to urejeno v
obliki sofinanciranja obrestne mere v primeru zadolževanja mladih podjetij. NO priporoča, da bi v
bodoče poskusili zagotoviti tudi določena sredstva za subvencioniranje in spodbudo mladim
podjetjem, s tem bi spodbujali samozaposlovanje v občini.
• Zakaj so tako nizki prihodki iz naslova ŠRC Kadrenci?
ŠRC v glavnem koristijo domači klubi. Treningi so brezplačni, tekme pa se s strani občine klubom
zaračunavajo.
• Kdo so družinski pomočniki?

Gre za osebe, ki nudijo pomoč invalidnim osebam, sredstva izplačana s strani občine predstavljajo
nadomestilo za plačo. Trenutno imamo 3 družinske pomočnike v občini.
• Zakaj je indeks 112,1 pri postavki 411900 Regresiranje prevozov v šolo?
Del obveznosti iz leta 2013 je bil prenesen v leto 2014, v letu 2014 pa so bile obveznosti v celoti
poravnane (tudi za prevoze v šolo s prilagojenim programom). Sicer pa je za prevoze v šolo sklenjena
pogodba za 4 leta in se cena pred iztekom pogodbe ne spreminja. NO predlaga, dabi bilo pri
naslednjem razpisu bilo smiselno vključiti tudi pridobivanje ponudb za opravljanje prevozov z
manjšim kombijem za krajše relacije ali relacije z manj šolarji.
•

Kako bodo porabljena predčasno nakazana sredstva s strani MIZŠ?

Sredstva bodo porabljena za sofinanciranje ostalih projektov in so že porazdeljena. Iz tega naslova ne
bo potrebno dodatno zadolževanje občine.
Nadaljnjih vprašanj ni bilo, saj je že sama obrazložitev zaključnega proračuna izčrpna in zelo jasna.

Ugotovitve
S pregledom zaključnega računa nadzorni odbor ugotavlja, da je občina Cerkvenjak v letu 2014
gospodarno porabljala proračunska sredstva in podaja pozitivno mnenje o zaključnem računu
proračuna občine Cerkvenjak za leto 2014.

K točki 4
NO je pripravil letni plan dela za leto 2015. Vsi člani so ga soglasno potrdili. Letni plan je priloga k
temu zapisniku in se posreduje Občinski upravi in županu.

K točki 5
Vprašanj pod točko razno ni bilo.

Seja je bila zaključena ob 18.30. uri.

Predsednica NO:
Simona Firbas
Prejemniki zapisnika:
-

Župan, g. Marjan Žmavc

-

Občinska uprava

-

Člani OS

-

Člani NO

OBČINA CERKVENJAK
NADZORNI ODBOR
Številka: 032-13/2014
Datum: 31.03.2015

Zadeva: Načrt dela nadzornega odbora občine Cerkvenjak za leto 2015
Nadzorni odbor občine Cerkvenjak je na 2. redni seji NO občine Cerkvenjak dne 23.03.2015
soglasno potrdil načrt dela nadzornega odbora občine Cerkvenjak (v nadaljevanju NO) za leto
2015, ki je sestavljen iz:
1. načrta izobraževanja
2. časovnega načrta nadzora
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 2015 so predvidene 4 redne seje NO. Nadzor bo potekal na naslednjih področjih:
1. seja NO – januar 2015
Ustanovitvena seja NO
2. seja NO – marec 2015
Pregled zaključnega računa proračuna Občine Cerkvenjak za leto 2014
Plan dela NO za leto 2015
3. seja NO – september 2015
Polletna realizacija proračuna Občine Cerkvenjak za leto 2015
Letni program športa za leto 2015
4. seja NO – november 2015
Pregled porabe sredstev za izplačila uspešnosti pri delu zaposlenih v občinski upravi
Nadzorni odbor bo o izvedenih nadzorih sestavljal poročila.
Cerkvenjak, 31.03.2015

Predsednica NO Občine Cerkvenjak
Simona Firbas

