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

9. 5. 2012

ZAPISNIK
11. redne seje Nadzornega odbora Občine Cerkvenjak,
ki je bila v sredo, 25. 6. 2012, ob 16.30 uri,
v prostorih občinske uprave Občine Cerkvenjak

Prisotna člana NO:
1. Marta Lorenčič – predsednica NO
2. Boţidar Govedič – član NO

Ostali prisotni:
3. Simona Kramberger, višja svetovalka za proračun in finance.

Dnevni red:
1. Ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda
2. Potrditev zapisnika 10. redne seje NO
3. Pregled polletne realizacije proračuna Občine Cerkvenjak za leto 2012
4. Razno
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.
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K točki 1
Člana NO sta soglasno potrdila dnevni red.
K točki 2
Predsednica NO je prebrala zapisnik 10. redne seje NO in oba prisotna člana NO sta ga
soglasno potrdila. G. Koraţiji je bil zapisnik posredovan v vednost po pošti skupaj z vabilom in
ni imel pripomb.

K točki 3
Članom NO je bila posredovana polletna realizacija proračuna občine Cerkvenjak v letu 2012.
Člani NO so pregledali polletno realizacijo proračuna občine Cerkvenjak za obdobje januar –
junij 2012. Višja svetovalka za proračun finance v občini Cerkvenjak, ga. Simona Kramberger, je
pripravila gradivo o polletni realizaciji proračuna občine Cerkvenjak za leto 2012. Polletna
realizacija proračuna občine Cerkvenjak sestoji iz splošnega in posebnega dela; splošni del
prikazuje predvidene in realizirane prejemke in izdatke iz bilance prihodkov in odhodkov, računa
finančnih terjatev in naloţb ter računa financiranja, posebni del pa podrobnejši prikaz
načrtovanih in realiziranih prihodkov in odhodkov ter drugih izdatkov občine Cerkvenjak.
Tako splošni kot posebni del zaključnega računa vsebujeta prikaz proračuna za 2012
(sprejetega l. 2010), rebalans slednjega za leto 201, rebalans za leto 2012, trenutno veljavni
proračun, njegovo realizacijo ter obe primerjavi – realizacijo s trenutno veljavnim proračunom ter
realizacijo z rebalansom.
Občina Cerkvenjak je v prvem polletju 2012 realizirala 898.468 € prihodkov, od tega 762.144 €
davčnih in 75.729 € nedavčnih (tekočih) prihodkov ter 34.807 € kapitalskih prihodkov in 101.517
€ transfernih prihodkov. Če primerjamo s celoletno realizacijo v letu 2011, ugotovimo, da letošnji
skupaj nanesejo manj kot polovico lanskih. Statistično gledano bi ob preseku polovice lanskega
leta in primerjavo letošnje prve polovice ugotovili, da na enaki ravni ostajajo davčni prihodki, vsi
ostali so pa niţji v primerjavi s preteklim letom. Če jih primerjamo s planom, ugotovimo, da je
občina ob polletju dosegla dobro tretjino letnega plana prihodkov, še najbolj se zastavljenemu
planu pribliţajo davčni prihodki.
Skupni odhodki občine so v prvem polletju 2012 znašali 931.965 €, od tega je bilo 250.261 €
tekočih odhodkov (plače, prispevki za socialno varnost zaposlenih, izdatki za blago …), 280.483
€ tekočih transferov (subvencije, transferi posameznikom in gospodinjstvom, nepridobitnim
organizacijam in ustanovam), 377.411 € investicijskih odhodkov za nakup in gradnjo osnovnih
sredstev in 23.808 € investicijskih transferov proračunskim uporabnikom ter pravnim in fizičnim
osebam, ki niso proračunski uporabniki.
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Občina izkazuje proračunski primanjkljaj (razliko med prihodki in odhodki) v prvem polletju v
višini 33.497 €.
Tekoči preseţek (razlika med tekočimi prihodki ter vsoto tekočih odhodkov in transferov) znaša
231.398 €.
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.
Pri pregledu zaključnega računa proračuna občine Cerkvenjak za leto 2011 sta člana NO imela
naslednja vprašanja:











Stroški v zvezi z zaključkom poslovnega leta so realizirani skoraj 100%, zaključka pa za leto
2012 še ni bilo. Ga. Kramberger pojasni, da je občinski proračun voden po plačani in ne po
fakturirani realizaciji; pomeni, da je bil račun za lanski zaključek plačan v letošnjem letu.
Analogno je NO ugotavljal pri postavki boţične obdaritve otrok.
Iz primerjave med v letu 2010 sprejetim proračunom za l. 2012 in trenutno veljavnim
proračunom je razvidno, da so v slednjem predvideni izdatki za osnovne plače zaposlencev
v občinski upravi niţji za 6.300 €. Ga. Kramberger pojasni, da je ta sprememba temelji na
ukrepu zniţanja plač v javnem sektorju, ki ga je sprejela vlada v letošnjem polletju.
NO je ugotavljal le slabo četrtino realizacije od planiranih letnih sredstev za sejnine OS. Ga.
Kramberger je pojasnila, da člani OS še niso dobili do polletja plačanih vseh sejnin.
NO je ugotovil, da je bilo do polletja izplačanih skoraj 90% planiranih sredstev za delovno
uspešnost iz naslova povečanega dela občinski upravi. Ga. Kramberger pojasni, da je bil
povečan obseg dela planiran le v obdobju januar – maj, do zaposlitve nove sodelavke.
V prvem polletju so bila porabljena vsa planirana sredstva za bibliobus. Ga. Kramberger
pojasni, da bo slednji z novim šolskim letom ukinjen.
401401 in 401403 sta se realizirala iz enega razpisa, zato odstopanja v planu.
402201: NO ugotavlja, da se je porabilo v prvi polovici leta skoraj 80% vseh planiranih
sredstev za stroške ogrevanja kulturnega doma. Ga. Kramberger pojasni, da se kulturni
dom ogreva toliko zaradi dejavnosti kulturnega društva.

S pregledom polletne realizacije v obdobju januar – junij 2012 nadzorni odbor ugotavlja, da je
občina Cerkvenjak v prvi polovici letošnjega leta gospodarno porabljala proračunska sredstva in
podaja pozitivno mnenje o polletni realizaciji proračuna občine Cerkvenjak.
Seja je bila zaključena ob 18.30. uri.

Predsednica NO:
mag. Marta Lorenčič

Prejemniki zapisnika:
-

Ţupan; g. Marjan Ţmavc

-

Občinska uprava

-

Člani NO
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