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OBČINA CERKVENJAK 
   NADZORNI ODBOR 
 
Številka:   060-9/2011 
Datum:     7. 04. 2014  
  
 
 
 
 

           Z A P I S N I K 
17. redne seje Nadzornega odbora Občine Cerkvenjak,  

ki je bila v ponedeljek, 7. 4. 2014, ob 16.30. uri,  
v prostorih občinske uprave Občine Cerkvenjak 

 
 
 
 
 
Prisotni člani NO: 

1. Marta Lorenčič – predsednica NO 
2. Ivan Koražija – član NO 
3. Božidar Govedič – 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 16. redne seje Nadzornega odbora 
3. Pregled zaključnega računa proračuna Občine Cerkvenjak za leto 2013 
4. Letni načrt NO za leto 2014  
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 16. redne seje NO. Prisotni člani NO so zapisnik 16. seje potrdili.  
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K točki 3 
 
Članom NO je bil posredovan Zaključni račun proračuna občine Cerkvenjak za leto 2013.  
Člani NO so pregledali Predlog zaključnega računa proračuna občine Cerkvenjak za leto 2013. Višja 
svetovalka za proračun in finance v občini Cerkvenjak, ga. Simona Kramberger, je pripravila gradivo o 
zaključnem računu proračuna občine Cerkvenjak za leto 2013.  Zaključni račun proračuna občine 
Cerkvenjak za leto 2013 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 odhodkov  ter drugih 
izdatkov občine Cerkvenjak. Sestavni del zaključnega računa so tudi Poslovno poročilo, Poročilo o porabi 
sredstev proračunske rezerve in Opravljene prerazporeditve.  
 
Tako splošni kot posebni del zaključnega računa vsebujeta prikaz proračuna v letu prej (1), proračun v 
letu 2013 (2), rebalans v letu 2013 (3), trenutno veljavni proračun v letu  2013 (4), realizacijo v letu 2013 
(5) ter obe primerjavi – realizacijo s trenutno veljavnim proračunom ter realizacijo z rebalansom.  
 
Občina Cerkvenjak je v letu 2013 realizirala 1,937.382 € prihodkov, od tega 1,375.122 € davčnih in 
185.297 € nedavčnih (tekočih) prihodkov ter 20.082 € kapitalskih prihodkov in 356.881 € transfernih 
prihodkov. Skupni prihodki občine so za slabih 10% nižji od predvidenih z rebalansom (zaradi nižjih 
kapitalskih in nedavčnih prihodkov).  
 
Skupni odhodki občine so v letu 2013 znašali 1,876.270 €, od tega je bilo 541.656 € tekočih odhodkov 
(plače, prispevki za socialno varnost zaposlenih, izdatki za blago …), 543.764 € tekočih transferov 
(subvencije, transferi posameznikom in gospodinjstvom, nepridobitnim organizacijam in ustanovam), 
733.840 € investicijskih odhodkov za nakup in gradnjo osnovnih sredstev in 57.010 € investicijskih 
transferov proračunskim uporabnikom ter pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki.  
 
Občina izkazuje proračunski presežek   (razliko med prihodki in odhodki)   v letu 2013 v višini  
61.112 €.  
 
 
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 2013 so imeli člani NO naslednja 
vprašanja: 

• Po kakšnem ključu se delijo sredstva za financiranje političnih strank? Glede na rezultat, ki so ga 
politične stranke dosegle na prejšnjih lokalnih volitvah. Nakaže se strankam (na državni ravni).  

• Notranja revizija na proračunski postavki 200203? Realizacija v višini 1149 € je bila namenjena 
za zunanje svetovanje pri usklajevanju vrednosti in aktivnosti pri prenosu javne infrastrukture 
vodovoda s Komunalnim podjetjem Ptuj.  

• V lanskem letu se je zasledilo zamikanje plačil knjižnici v Lenartu. Kako je letos? Letos se redno 
plačuje.  

• Kakšen je bil učinek financiranja projekta Genuss am Fluss? V projekt je že vključenih pet 
turističnih ponudnikov iz občine. 

• Za vzdrževanje ŠRC se je namenilo 13.324 €, prihodki iz tega naslova so bili 1.150 €. V znesku 
stroškov je poračun elektrike in vode ter vertikulacija. V prihodnjih letih naj bi strošek bil pol nižji.  

 
Člani NO izrekamo pohvalo za odlično pripravljeno vsebino obrazložitev računovodskih postavk . 
 
Ugotovitve  
S pregledom zaključnega računa nadzorni odbor ugotavlja, da je občina Cerkvenjak v letu 2013 
gospodarno porabljala proračunska sredstva in podaja pozitivno mnenje o zaključnem računu proračuna 
občine Cerkvenjak za leto 2013.  
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K točki 4 
NO je pripravil letni plan dela za leto 2014. Vsi člani so ga soglasno potrdili. Letni plan je priloga k temu 
zapisniku in se posreduje Občinski upravi in županu.  
 
 
K točki 5 
G. Koražijo zanima, kako je občina rešila lastništvo lokalnih cest? Župan pojasni, da še niso vse 
prenesene in da postopek še poteka.  
Kako je s preko 200 populacijskimi enotami v kanalizacijskem omrežju? Še niso vse zasedene.  
 
Seje občinskega sveta se bo v primeru odsotnosti predsednice udeležil g. Koražija.  
 
 
Seja je bila zaključena ob 17.30. uri. 
 
 
        Predsednica NO: 
                   mag. Marta Lorenčič 
  
  
 
Prejemniki zapisnika: 

- Župan, g. Marjan Žmavc 
- Občinska uprava  
- Člani OS 
- Člani NO 
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