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POSLOVNO POROČILO
I.

SPLOŠNI DEL POSLOVNEGA POROČILA

1. Predstavitev in opis razvoja Občine Cerkvenjak
Naziv: OBČINA CERKVENJAK, naslov: Cerkvenjak 25, 2236 CERKVENJAK, matična štev.:
1332066, štev. proračunskega uporabnika: 7652 0, davčna štev.: 78110475, štev. podračuna pri UJP
Slovenska Bistrica: IBAN SI56 0110 0010 0015 375,. tel. štev.: 02/729-57-00, štev. fax-a: 02/729-5704, el. naslov: obcina@cerkvenjak.si, simona.kramberger@cerkvenjak.si.

Občina Cerkvenjak je manjša občina na severovzhodnem delu Slovenije, na gričevnatem svetu
Srednjih Slovenskih goric med reko Pesnico na zahodu in Ščavnico na vzhodu. Občina obsega
površino 24,5 km2 ter po zadnjih podatkih, ki se upoštevajo pri izračunu primerne porabe, šteje 2.047
prebivalcev. Občino sestavlja 15 naselij in zaselkov, med katerimi izstopa občinsko središče
Cerkvenjak, ki je upravno, gospodarsko, izobraževalno in kulturno središče širšega območja. Občina
Cerkvenjak je bila ustanovljena na podlagi Zakona o lokalni samoupravi, ki ga je sprejel Državni zbor
na seji 21.12.1993 (Ur.l. RS 72/93) in Zakona o referendumu za ustanovitev občin. Občina Cerkvenjak
je bila do lokalnih volitev leta 1998 ena izmed sedmih krajevnih skupnosti občine Lenart v Slovenskih
goricah. Samostojna občina je bila ustanovljena z referendumom leta 1998, z rednim poslovanjem pa
je samostojno pričela 1.1.1999. Statut Občine Cerkvenjak je bil sprejet na seji občinskega sveta
18.03.1999, ki je bil v letu 2007 in 2011 noveliran. V občini Cerkvenjak deluje javni zavod osnovna
šola Cerkvenjak, pod okriljem katere deluje tudi vrtec Cerkvenjak.
2. Predstavitev vodstva in pomembnejših organov Občine Cerkvenjak
Na novembrskih lokalnih volitvah l. 1998 je bil izvoljen prvi župan Občine Cerkvenjak Jože Kraner,
ki je bil ponovno izvoljen na lokalnih volitvah novembra l. 2002 in oktobra 2006 in je tako opravljal
funkcijo župana tri mandate. Po izvolitvi v letu 2010 in 2014 opravlja funkcijo župana Marjan Žmavc.
Občinski svet šteje 8 članov in je najvišji organ odločanja o vseh zadevah v okviru pravic in dolžnosti
občine.
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Za opravljanje nalog občinske uprave je v Občini Cerkvenjak z Odlokom o organizaciji in delovnem
področju občinske uprave občine Cerkvenjak (Ur. l. RS, št. 06/00), ustanovljen enovit organ občinska
uprava.
Občinska uprava opravlja upravne, strokovne in druge naloge v okviru pravic in dolžnosti občine na
delovnih področjih, ki so določeni v okviru odloka.
Občinska uprava zagotavlja:
− strokovno, učinkovito in racionalno izvrševanje nalog občinske uprave,
− zakonito, pravočasno in učinkovito uresničevanje pravic, interesov in obveznosti strank in
drugih udeležencev v postopkih,
− polno zaposlenost delavcev v občinski upravi in
− učinkovito sodelovanje z drugimi organi in institucijami.
Občinska uprava opravlja tudi druge naloge iz pristojnosti občine. Znotraj občinske uprave je kot
samostojna organizacijska enota ustanovljen režijski obrat za izvajanje lokalnih gospodarskih javnih
služb.
Kadrovski sistem
Predstojnik občinske uprave je župan, ki predstavlja in zastopa občino ter nadzoruje, usmerja ter daje
navodila za vodenje občinske uprave. Občinsko upravo neposredno vodi direktor občinske uprave, ki
ga imenuje in razrešuje župan in je za svoje delo neposredno odgovoren županu.
Direktor občinske uprave:
− neposredno vodi občinsko upravo, organizira in koordinira delo delavcev v občinski upravi in
jim nudi strokovno pomoč, razporeja delo med delavce v občinski upravi in skrbi za delovno
disciplino;
− izdaja odločbe v upravnem postopku na prvi stopnji;
− opravlja najzahtevnejše naloge občinske uprave in vodi ter sodeluje v najzahtevnejših projektnih
skupinah v občini;
− skrbi za zakonito, učinkovito in smotrno opravljanje nalog občinske uprave;
− opravlja druge naloge po nalogu župana.
Razvrstitev in število delovnih mest v občinski upravi ter razvrstitev nalog iz posameznega delovnega
področja občinske uprave, ki jih opravlja posamezen delavec je določeno s pravilnikom o sistemizaciji
delovnih mest v občinski upravi. Za opravljanje nalog z delovnega področja občinske uprave je bilo na
dan 31.12.2014 sistemiziranih skupaj 8 delovnih mest, od tega 7 uradniških mest, od tega eno delovno
mesto uradnika na položaju (direktor občinske uprave) eno delovno mesto pripravnika ter eno mesto
strokovno-tehničnega delavcev. Na dan 31.12.2014 je bilo 5 zaposlenih na uradniških delovnih mestih
od tega je eno položajno uradniško mesto in 1 strokovno tehnični delavec. Od zaposlenih je eden z
končanim znanstvenim in strokovnim magisterijem (direktor občinske uprave), eden z strokovnim
magisterijem (VIŠJI SVETOVALEC - proračun in finance), dva z visoko strokovno (SVETOVALEC
- razvojni projekti ter okolje in prostor, SVETOVALEC za splošne in administrativen zadeve), en
zaposlen s srednjo izobrazbo in en zaposlen z srednjo poklicno šolo (hišnik - delavec v režijskem
obratu).
Od julija l. 1999 se na občini Cerkvenjak izvaja program javnih del z nazivom »Urejanje in
vzdrževanje občinskih cest in obrežij« in od leta 2012 program »Pomoč pri urejanju športnih površin«
V program javnih del sta bili na dan 31.12.2014 vključeni dve brezposelni osebi.
3. Kratek pregled dejavnosti Občine Cerkvenjak
Zaradi geografskih značilnosti in počasnega razvoja Občine Cerkvenjak pod okriljem bivše Občine
Lenart, je politika občine Cerkvenjak še vedno usmerjena predvsem v izgradnjo osnovne
infrastrukture in zagotavljanje osnovnih življenjskih potreb. Investicije, ki so se v preteklosti izvedle
oz. so nekatere še v izvajanju so: zgrajenih je bilo 21 km novih asfaltnih površin, 18 km novih
vodovodnih linij, za center Cerkvenjaka je bila v letu 2001 zgrajena ter v letu 2011 dograjena čistilna
naprava ter kanalizacija, v centru so bili zgrajeni novi pločniki, v naselju Kadrenci se gradi športno3

rekreacijski center (ŠRC) Cerkvenjak, posodobljeni so bili upravni prostori občine in še kar nekaj
manjših investicij. Od sredine leta 2013 pa se izvaja ene izmed največjih investicije do sedaj in sicer
Izgradnja vrtca Cerkvenjak ki je bila v drugi polovici leta 2014 tudi uspešno zaključena. Vrtec je začel
obratovati proti koncu meseca septembra 2014. V letu 2014 sta bili zaključeni tudi dve večji investiciji
in sicer agromelioracija in komasacija na območju naselja Andrenci v velikosti cca. 100 ha.
V obliki investicijskih transferov je občina Cerkvenjak v preteklosti zagotovila sredstva za obnovo
fasade na gasilskem domu, za obnovo doma društva upokojencev, obnova sakralnih objektov, redno se
zagotavljajo sredstva za materialne stroške in investicijsko vzdrževanje v osnovni šoli ipd.
Zraven vseh naštetih investicij v smislu gospodarskega razvoja občine, občina zagotavlja sredstva tudi
za družbeni razvoj v smislu delovanja raznih društev in organizacij, ki skrbijo za dejavnost kulture,
turistični utrip kraja in na splošno družabno življenje v občini. Z zagotavljanjem sredstev iz proračuna
skrbi za starejše in onemogle, izvajanje športnih dejavnosti, nemoteno delovanje vrtca in osnovne šole,
knjižničarstvo, socialno varstvo občanov, zagotavljanje požarne varnosti, civilne zaščite. Občani
občine Cerkvenjak so zdravstvenih storitev deležni v Ambulanti Cerkvenjak in Zdravstvenim domu
Lenart ter Splošni bolnišnici Maribor.
Ena izmed pomembnejših nalog občine je tudi zagotavljanje izvajanja javnih služb s področja
infrastrukture. Občina zagotavlja izvajanje javnih služb na področju vzdrževanja cest, izvajanje zimske
službe, javno razsvetljavo, vzdrževanje pokopališča in mrliške veže, dimnikarske storitve, upravljanje
kanalizacije s čistilno napravo, ravnanje s komunalnimi odpadki, vzdrževanje gradbenih objektov, ki
so v lasti občine Cerkvenjak. Z raznimi subvencijami pospešuje tudi razvoj kmetijstva, kajti območje
Občine Cerkvenjak je predvsem kmetijsko območje.
Delovanje občine Cerkvenjak je tudi v prihodnje z vidika investicij usmerjeno v gradnjo prometne in
komunalne infrastrukture.
Skozi občino Cerkvenjak, natančneje naselji Cogetinci in Brengova od leta 2008 poteka tudi trasa
avtoceste Lendava-Murska Sobota-Maribor in pod naseljem Cenkova avtocestni predor Cenkova.
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II.

POROČILO ŽUPANA

V Občini Cerkvenjak smo v poslovnem in koledarskem letu 2014 izvajali načrtovane projekte in
aktivnosti, ki smo si jih zadali že ob sprejetju dvoletnega proračune naše občine za finančno obdobje
2013/2014 ter odloka o rebalansu proračuna za leto 2014. Prav tako smo še pred koncem koledarskega
leta 2014 sprejeli še enoletni proračun za leto 2015. Med najpomembnejše projekte in aktivnosti v
preteklem letu moram izpostaviti izgradnjo nove kotlovnice v OŠ Cerkvenjak na lesno biomaso,
zaključek komasacije in agromelioracije na 100 ha kmetijskih površin v dolini Andrenskega potoka,
sanacijo javne razsvetljave v središču Cerkvenjaka, dokončno izgradnjo ter otvoritev 5 oddelčnega
nizko energetskega vrtca Pikapolonica v Cerkvenjaku, pripravo Operativnega programa razvoja naše
občine za novo evropsko finančno perspektivo 2014 – 2020, sanacijo poškodovanih občinskih cest,
sodelovanje v čezmejnem projektu s sosednjo Avstrijo na področju turizma Genuss am Fluss ali užitek
ob reki ter pripravo zaključnega dela občinskega prostorskega načrta (OPN). Občinski svet je sprejel
tudi nekaj pomembnih odlokov in sklepov, med drugim Odlok o načinu opravljanja lokalne
gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo v Občini Cerkvenjak in Odlok o spremembah in
dopolnitvah Odloka o izvajanju gospodarske javne službe oskrbe s toplotno energijo s kotlovnico na
lesno biomaso v občini Cerkvenjak. s tem smo zagotovili zakonsko podlago za nemoteno izvajanje
navedenih javnih služb.
Občinski svet se je v koledarskem letu 2014 sestal na 6 rednih sejah in dveh izrednih sejah na katerih
smo obravnavali preko 75 točk dnevnega reda. Med najpomembnejše sodijo prav tiste, ki neposredno
vplivajo na zagotavljanje osnovnih življenjskih dobrin in pravic našim občanom, npr. zagotavljanje
zdrave pitne vode, odvoz komunalnih odpadkov, zagotavljanje ustreznih pogojev za otroško varstvo v
občini, spodbujanje pridelave zdrave hrane na kmetijah, ustrezno čiščenje in odvajanje odpadnih voda,
izboljšanje prometne varnosti, energetsko sanacijo javnih objektov in razvoj podjetništva v naši občini.
Poskrbeli smo tudi za finančno pomoč našim 23 delujočim društvom v občini, namenili smo sredstva
za razvoj športa in kulturno – družabnih prireditev v občini ter izpolnili vse obveznosti, ki nam jih
nalaga država do javnih zavodov, domske oskrbe starejših občanov, družinskih pomočnikov, oskrbe
na domu in osnovnega zdravstvenega zavarovanja za brezposelne. Prav tako smo zagotovili sredstva
za programe razvoja podeželja v Občini Cerkvenjak, pa tudi za delovanje humanitarnih organizacij
(RK, Karitas). Najboljšim dijakom in študentom smo dodelili denarne nagrade in nekaterim dijakom
omogočili tudi opravljanje obvezne prakse v občinski upravi. Aktivno smo sodelovali z obema
asociacijama lokalnih skupnosti v naši državi, to je Skupnostjo občin Slovenije ter Združenjem občin
Slovenije in občinami znotraj UE Lenart ter številnimi drugimi občinami iz Slovenije in sosednje
Avstrije. Na slovesen način smo obeležili 16. občinski praznik, ki je v spet postregel z novimi
pridobitvami in pomembnim razvojnim ciklusom v zadnjem letu.
Tudi odbori in komisije so bili zelo dejavni v koledarskem letu 2014, saj so razpravljali o številnih
gradivih za seje občinskega sveta in zavzeli določena stališča, ki so jih pozneje predstavili na samih
sejah občinskega sveta. Nadzorni odbor občine se je tudi večkrat sestal na svojih rednih sejah in
pregledal finančno poslovanje občine ter podal strokovno mnenje k racionalni porabi javnih sredstev.
V jeseni 2014 so bile lokalne volitve, po katerih se je spremenila sestava občinskega sveta, 5 svetnikov
je bilo novo izvoljenih in trije so ostali iz prejšnjega mandata, prav tako tudi župan. Po prvi
konstitutivni seji ob koncu oktobra 2014 smo imenovali člane odborov in komisij ter predstavnike
občine v javnih zavodih za novi štiriletni mandat. Do konca koledarskega leta 2014 leta smo opravili
še dve seji občinskega sveta, sprejeli proračun za naslednje leto 2015 in določili vrednost točke za
odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v občini Cerkvenjak v letu 2015.
Ob koncu mojega poslovnega poročila za leto 2014 bom postregel še z nekaj najpomembnejšimi
številkami, ki odražajo realno sliko investicijskih aktivnosti v preteklem letu ter njihovo oplemenitev z
državnimi, ministrskimi ter evropskimi sredstvi. Med največje investicije in projekte v koledarskem
letu 2014 vsekakor uvrščamo investicijo vrtca v višini 1.477.000, ki je tudi dokončno poplačana
izvajalcu, gradbeništvu Pintarič, saj smo prejeli vsa predvidena sofinancerska sredstva tudi iz
Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport RS. Projekt vrtec Pikapolonica je bil s strani evropskih
in ministrskih oz. državnih sredstev sofinanciran v višini cca. 1,2 milj. evrov kar samo dokaz za
uspešno črpanje različnih finančnih virov. Dokončali smo komasacijo in agromelioracijo v dolini
Andrenskega potoka v končni višini 480.000, ki je bila sofinancirana s strani Ministrstva za kmetijstvo
v 85% ter je tudi v celoti poplačana izvajalcem, Geodetskemu zavodu Celje in Komunali Slovenske
gorice iz Lenarta. Izvedli pa smo še kar nekaj sanacij občinskih cest v višini cca. 65.000 evrov, kar je
tudi dokaz, da skrbimo za cestno infrastrukturo, ki bo potrebna še večje skrbi in obnove v naslednjih
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letih, saj moramo poskrbeti za več kot 80 km občinskih cest. V središču občine smo namestili
energetsko varčne svetilke in tudi takšne, ki svetlobno ne onesnažujejo okolja. Poskrbeli smo tudi za
vzdrževanje pokopališča in parkirišča ob njem ter za obnovo kulturne dediščine v občini. Podrobnejši
pregled finančnih izdatkov in prilivov pa je predstavljen v finančnem poročilu ob zaključnem računu
za leto 2014.
Pripravil: Marjan Žmavc, župan Občine Cerkvenjak
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III.

POROČILO PREDSTOJNIKA

Področje proračunske porabe: 11 Kmetijstvo, gozdarstvo in ribištvo
Podprogram 11029003 Zemljiške operacije
401104 Komasacija kmetijskih zemljišč na območju Andrenci
Z izvedbo komasacije kmetijskih zemljišč so se odprle možnosti za učinkovitejšo kmetijsko pridelavo,
pri tem pa se ohranja krajinska identiteta. Vendar je bilo za funkcioniranje novo oblikovanih zemljišč
potrebno urediti dostopne poti (odstraniti stare in izvesti določene druge agromelioracijske ukrepe) in
izvesti ostala potrebna agromelioracijska dela, šele nato so bili dejansko vidni učinki komasacije.
Zemljišča znotraj območja komasacije so namenjena kmetijski pridelavi in so zanju tudi zelo ustrezna:
gre za ravninsko območje, rodovitno zemljo, ugodne podnebne razmere,..., zato je bilo nujno izvesti še
agromelioracijo in omogočiti kmetom optimalno obdelavo zemljišč in kmetijsko pridelavo.

Komasacijsko območje Andrenci obsega del k.o. Cerkvenjak in del k.o. Andrenci v površini 94,56 ha
v Občini Cerkvenjak ter predstavlja 323 zemljiških parcel. Po dejanski rabi gre za kmetijska zemljišča,
kar ponazarja tudi podatek, da je znotraj komasacijskega območja 91 GERK-ov, ki so povprečno
veliki 0,7 ha. Povprečna površina parcel je 0,3 ha.

Slika 2: Prikaz komasacijskega območja Andrenci na DOF 2010 (VIR: Geodetska uprava RS).
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Kot zaključitev komasacijskih del je bila izvedena faza komasacijskega postopka, ko izvajalec del
preda celoten elaborat komasacije upravni enoti in pristojni območni geodetski upravi. To se pravi, da
je komasacija v upravnem smislu pripeljana do faze, ko so izpolnjeni vsi pogoji, da bo lahko upravna
enota izdala odločbo o novi razdelitvi zemljišč komasacijskega sklada.
Po končanem delu je izvajalec predal pristojni geodetski upravi tehnični del elaborata, pristojni
Upravni enoti pa upravni del elaborata v skladu z zakonskimi predpisi.
Doseženi cilj:
- združene so manjše razpršene zemljiške parcele posameznih kmetov v večje parcele, ki bodo
ustreznejše za kmetijsko obdelavo in kar najbliže kmetijskemu gospodarstvu. S tem bodo
zagotovljeni pogoji za bolj ekonomično kmetijsko pridelavo.

Podprogram 11029004 Ukrepi za stabilizacijo trga
401104 Agromelioracija na območju Andrenci
Na območju je bila izvedena komasacija kmetijskih zemljišč z namenom racionalizacije ekonomskega
vidika kmetijske proizvodnje, saj s komasacijo zmanjšamo razdrobljenost in razpršenost zemljišč ter
ustvarimo ugodnejše razmere za obdelavo zemljišč, s tem pa se tudi izboljša kvaliteta pridelave in
poveča proizvodnja. Po izvedbi postopka komasacije je bilo potrebno zagotoviti možnost optimalne
uporabe novih kmetijskih površin. V sklopu izvedene komasacije so bile zagotovljene parcele za poti
do kmetijskih zemljišč. Urediti je bilo potrebno poljske dostopne poti, manjša odvodnjavanja,
planiranje terena in odstranitev drevja in grmičevja. Po novi razdelitvi zemljišč, je bilo potrebno
lastnikom zemljišč omogočiti dostop do vseh novih zemljišč. Šele z ureditvijo dostopnih poti do
kmetijskih zemljišč in izvedbo drugih agromelioracijskih del, nova zemljišča dejansko začnejo
funkcionirati in se pokažejo učinki komasacije, ki tako povečujejo konkurenčnost slovenskih
kmetov.
Poleg očitnih učinkov komasacije – racionalizacija ekonomskega vidika kmetijske proizvodnje –
izvedba komasacije skupaj z ureditvijo poti dolgoročno vpliva tudi na ohranjanje kmetij (socialni
učinek), saj se zaradi izboljšanih pogojev obdelave in posredno tudi ekonomskega položaja kmetije,
več naslednikov odloča nadaljevati s kmetovanjem.
Obravnavana investicija predstavlja ukrep Občine Cerkvenjak na področju izboljšanja in razvoja
infrastrukture povezane z razvojem in prilagoditvijo kmetijstva.

Skupno je agromelioracija Andrenci obsegala 179.171m2 oz. 17,92 ha – znotraj te površine pa se na
določenih delih izvajala ukrepa odstranitve drevja in grmičevja in hkrati planiranje terena.
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Doseženi cilji urejanja kmetijskega prostora s komasacijo in agromelioracijo kmetijskih zemljišč na
območju Andrenci so naslednji:
- urejena so manjša odvodnjavanja, odstranitev grmičevja, planiranje terena in posledično
optimizacija zemljišč za kmetijsko proizvodnjo
- urejene so dostopne poti do zemljišč po izvedbi komasacije in s tem omogočena nadaljnja
obdelava zemljišč,
- izboljšana ekonomika kmetijske proizvodnje (zmanjšanje stroškov kmetijske pridelave),
- integrirani cilji zemljiške politike na področju prostorskega razvoja ruralnih območji.
Področje proračunske porabe: 13 Promet, prometna infrastruktura in komunikacije zajema
področje celotnega prometa in infrastrukture
Podprogram 13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest
Z oddajo del zunanjim izvajalcem del so se v okviru režijskega obrata Občine Cerkvenjak skozi
celotno obdobje v letu 2014 izvajala potrebna stalna vzdrževalna in potrebna investicijsko vzdrževalna
dela.
V sklop vzdrževanja občinskih cest uvrščamo tako izvajanje zimske službe in tekoče vzdrževanje
občinskih (lokalnih in javnih poti) cest. Izvedena so bila tekoča vzdrževalna dela, ki obsegajo:
pregledniška služba;
krpanje udarnih jam;
gramoziranje in profiliranje makadamskih vozišč;
čiščenje in izkopi odvodnih jarkov;
popravilo in nadomestitev vertikalne in horizontalne signalizacije;
čiščenje jarkov in cevnih prepustov;
košnja in vzdrževanje obcestnih brežin;
popravilo (dosip, in utrjevanje) bankin;
pluženje snega;
posip cest z drobljencem v zimskem času in neugodnih vremenskih razmerah in
druga tekoča vzdrževalna dela
in ostala potrebna investicijsko vzdrževalna dela, ki obsegajo:
 sanacija vozišč s krpanjem cestišča
 vsa ostala investicijsko vzdrževalna potrebna za izboljšanje elementov ceste in s tem prometno
varnostnih razmer.

Doseženi cilj:
- zagotovljeno stanje občinskih cest v obliki, ki zagotavljajo ustrezno prometno varnost za vse
uporabnike cest;
- nemotena in kvalitetna prevoznost vseh občinskih cest v vseh razmerah;
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-

zmanjšanje stroškov in obsega vzdrževalnih del z načrtovanim izvajanjem investicijsko
vzdrževalnih del;
realizacija sistematičnega gospodarjenja z občinskimi cestami z vidika njihove obstojnosti in
trajnosti.

Podprogram 19029001
»IZGRADNJA VRTCA V CERKVENJAKU – VZGOJNO VARSTVENA ENOTA
PIKAPOLONICA PRI OŠ CERKVENJAK«
Občina je v sodelovanju z OŠ in Vrtcem že vse od leta 2010 aktivno pripravljala vse potrebno za
prepotrebno posodobitev (novogradnjo) vrtca v Cerkvenjaku. Obstoječi objekt nikakor ni ustrezal
novim normativom za delovanje vrtcev, prav tako se je pokazala resna in dolgoročna potreba po
razširitvi vrtca na vsaj 5 oddelkov.
Kot so že v letu 2010 pokazale pridobljene arhitekturne idejne zasnove obstoječega vrtca tudi ni bilo
smotrno dograditi, kajti vsakršna nova zasnova v skladu z veljavnimi predpisi, konfiguracijo terena in
stroški to na žalost ne omogoča. Pred izgradnjo so bili delujoči trije oddelki in so bili začasno
preseljeni v prostore OŠ. Po zadnjih pridobljenih prijavah staršev otrok v vrtec, ko je bilo zavrnjenih
12 otrok iz naše Občine, prav toliko otrok iz Občine Cerkvenjak pa jih je obiskovalo vrtce v ostalih
občinah.To je prav zagotovo razlog za realizacijo tiste investicije, ki jo mogoče Cerkvenjak v bližnjem
obdobju še najbolj potrebuje.
Namen investicije je bilo zagotoviti ustrezne materialne pogoje za izvajanje dejavnosti vzgoje in
varstva otrok v občini Cerkvenjak, kar je bilo doseženo z novogradnjo energetsko varčnega objekta v
obsegu potrebnih površin 5-oddelčnega vrtca.

Novi vrtec je umeščen neposredno na mesto obstoječega, ki pa je bil v času gradnje v celoti porušen.
V času gradnje novega vrtca je tako dejavnost vrtca bila začasno preseljena na ustrezno nadomestno
lokacijo oz. v prostore OŠ v neposredni bližini.
Dela so se pričela že mesecu juliju 2013 so bila uspešno zaključena do konca meseca septembra oz. s
pričetkom šolskega leta 2014/2015.
Doseženi cilji investicije so:
- zagotovljeni ustrezni prostori za varstvo in vzgojo otrok v občini Cerkvenjak z izgradnjo
energetsko varčnega vrtca za 5 oddelkov s pripadajočimi površinami ter ustreznimi igralnimi
površinami na prostem,
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povečanne prostorske – površinske kapacitete vrtca (notranjih prostorov) iz sedanjih 246,89
m2 na 778,89 m2,
zagotovljeni enakovredni pogoji za optimalen razvoj vseh otrok v občini Cerkvenjak,
zagotovljeni pogoji za strokovno osebje in osebno rast strokovnih in vodstvenih delavcev,
zgrajen otrokom, staršem in zaposlenim prijazen vrtec,
zagotovljen kvaliteten vzgojni proces,
zgrajena energetsko varčna stavba,
kriti sedanje in bodoče potrebe po varstvu otrok Občine Cerkvenjak, kakor tudi sosednjih
občin in s tem zmanjšati delež odklonjenih otrok v razmerju do vključenih,
dosežena minimalna poraba toplotne energije za ogrevanje stavbe,
povečano število novih delovnih mest za 5.

-

Pripravil: mag. Vito Kraner, direktor občinske uprave

IV.

I.

POJASNILA K RAČUNOVODSKIM
POROČILO ZA LETO 2014

IZKAZOM

–

RAČUNOVODSKO

BILANCA STANJA

AKTIVA
V bilanci stanja na dan 31.12.2014 izkazujemo 10.233.282 € sredstev in prav toliko obveznosti do
virov sredstev.
A) Dolgoročna sredstva in sredstva v upravljanju (razred 0) so izkazana v višini 9.594.594 €:
 Nabavna vrednost neopredmetenih sredstev (skupina kontov 01 - računalniški programe v lasti
občine) znaša 21.778,20 €, popravek vrednosti le-teh pa 16.809 €. Neodpisana vrednost teh
sredstev tako znaša 4.969,20 €. Nabavna vrednost se je v letu 2014 povečala za 4.941 € in sicer za
nakup programa CadisV3 za finance;
 Nabavna vrednost nepremičnin (skupina kontov 02) znaša 10.144.964 €, popravek vrednosti
nepremičnin (amortizacija objektov) pa znaša 2.604.164 €, tako da neodpisana vrednost
nepremičnin znaša 7.540.800 €:
-

nabavna vrednost zemljišč (podskupina kontov 020) znaša 1.102.271 €, ki se je v letu 2014
povečala za 25.325 €. Povečanje vrednosti je iz naslova nakupa zemljišča nasproti pokopališča
za potrebe parkirišča;

-

nabavna vrednost gradbenih objektov (podskupina kontov 021) znaša 8.748.006 €, popravek
vrednosti znaša 2.604.164 €, tako da neodpisana vrednost gradbenih objektov z upoštevano
amortizacijo znaša 6.143.842 €. V letu 2014 se je povečala nabavna vrednost gradbenih
objektov za 26.327 EUR € in sicer se je povečala nabavna vrednost vodovodnega omrežja za
4.030 € (zgrajen je bil sekundarni vod v naselju Cerkvenjak, do hišne št. 31A). Nabavna
vrednost gradbenih objektov se je povečala tudi za nabavno vrednost vrtine pri vrtcu v višini
11.512 €, ki je od leta 2011 bila vodena kot nepremičnine v pridobivanju. Povečala se je tudi
nabavna vrednost infrastrukturnih objektov za 9.696 € za vrednost modernizacije odseka ceste
pri ŠRC. V letu 2014 je bil postavljen tudi kamniti podstavek za kip generala Rudolfa Maistra,
katerega postavitev je znašala 1.088 €.

-

Vrednost nepremičnin v pridobivanju (podskupina kontov 023) znaša 294.687 € in se je glede
na preteklo leto zaradi dokončanja gradnje vrtca (celotna vrednost vrtca se je prenesla v
11

upravljanje izvajalcu predšolske vzgoje OŠ Cerkvenjak), zmanjšala za 415.608 €. Kot
nepremičnine, ki se pridobivajo, je evidentirana še poslovno-obrtno cona v višini 141.654,34 €
(neprodana zemljišča), gradnja pločnikov ob regionalni cesti Kadrenci-Cerkvenjak-Brengova v
višini 58.914 € (projektna dokumentacija), gradnja večnamenske dvorane in telovadnice v
višini 75.981,24 € (projektna dokumentacija), ter 3.551,17 EUR iz naslova projekta Celovita
oskrba SV Slovenije z vodo, katerega nosilka je Občina Lenart.
 Nabavna vrednost opreme in drugih opredmetenih osnovnih sredstev (skupina kontov 04) znaša
412.297 €, popravek vrednosti opreme pa znaša 275.705 €, tako da neodpisana vrednost opreme
znaša 136.592 €. Od tega znaša vrednost drobnega inventarja 44.358 €. Znotraj opreme imamo
evidentirano vso leseno pohištvo, računalnike, kotlovnico v kurilnici, vrtni traktor in kosilnico za
košnjo travnatih površin v centru in na velikem nogometnem igrišču, oba avtomobila, sredstva za
zveze, razmnoževalni stroj ipd. V letu 2014 se je nabavna vrednost opreme povečala za 9.256 €,
od tega znaša vrednost nakupa informativnih tabel oz. signalizacija, ki je bila izvedena v letu
2014, 8.314 € in se vodi kot drobni inventar. Kot drobni inventar sta bili kupljeni tudi dve
obveščevalni tabli na ŠRC. Za potrebe obrezovanja žive meje pri pokopališču so bile kupljene
škarje za obrezovanje žive meje z ustreznimi pripomočki, katerih vrednost je znašala 591 €.
 Vrednost dolgoročnih finančnih naložb (skupina kontov 06) na dan 31.12.2014 znaša 385,44 € in
sicer gre za knjigovodsko vrednost delnic Mariborskega vodovoda (25 delnic).
 Terjatve za sredstva dana v upravljanje (skupina kontov 09) izkazujemo v višini 1.911.849 € in
sicer gre za terjatve za sredstva dana v upravljanje osnovni šoli – sedanja vrednost osnovne šole
in telovadnice znaša 372.973 €, celotna vrednost novo zgrajenega vrtca z obračunano
amortizacijo vključno z plinsko pečjo, ki je bila še v starem vrtcu, pa znaša 1.538.876 €.

B) Kratkoročna sredstva in aktivne časovne razmejitve (razred kontov 1) na dan 31.12.2014
izkazujemo v višini 645.514 € in sicer:
 dobroimetja pri bankah in drugih finančnih ustanovah (podskupina kontov 110) znašajo
257.063,67 €, gre za sredstva na računu 31.12.2014, ki se prenesejo v proračun l. 2015. Od tega je
753,81 € sredstev, izločenih v proračunsko rezervo.
 Kratkoročne terjatve do kupcev (konto 120) so izkazane v skupni višini 47.044,43 €: gre za
terjatve iz naslova plačila uporabe mrliške veže in komunalnih storitev pri pokopih, terjatve iz
naslova letnega vzdrževanja pokopališča, najemnine, terjatev do Komunalnega podjetja Ptuj iz
naslova najemnine za javno infrastrukturo ter terjatev iz naslova prodaje zemljišč v POC.
Pretežni del teh terjatev, to je v višini 32.575,70 € predstavljajo slednje (Terasol). Od navedenih
je na dan 31.12.2014 zapadlih 39.364,98 €.
 Kratkoročne terjatve do občin iz naslova plačila vrtca za otroke iz drugih občin in iz naslova
sofinanciranja skupnega programa javnih del (konto 141) v višini 4.268,57 €, ki pa še niso
zapadle.
 Druge kratkoročne terjatve (skupina kontov 17) v višini 18.352,71 €: izkazane so terjatve iz
naslova refundacij boleznin v višini 44,29 €, sofinanciranja občanov po pogodbah pri izvajanju
investicij in odmere komunalnih prispevkov za priključitev na vodovod in kanalizacijo v višini
5.438,13 €. V letu 2014 se je odpisala terjatev iz naslova odmere komunalnega prispevka
investitorju Andreju Hanžiču, ki je odstopil od pridobivanja gradbenega dovoljenja za objekt, za
katerega mu je bil odmerjen komunalni prispevek v višini 189.866,70 €. Ker terjatev ni izvršljiva
– ni bilo izdano gradbeno dovoljenje, se terjatev mora odpisati. Znotraj te skupine kontov so
evidentirane tudi terjatve iz naslova neplačanih davkov, katere odmerja FURS: NUSZ v višini
10.570,43 €, davek na dediščine in darila v višini 1.717 € in zamudne obresti občanov v višini
564,48 € (podatki FURS).
 Neplačani odhodki (podskupina kontov 180) v višini 311.957,82 € iz – nasprotne knjižba kontov
razredov 21, 22, 23 in 24. Obveznosti do zaposlenih za izplačilo plač za mesec december v višini
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20.341,62 € (konto 180001), obveznosti do dobaviteljev in do proračunskih uporabnikov v višini
291.616,20 € (konto 180000).
Aktiva v bilanci stanja na dan 31.12.2014 tako znaša 10.233.282 €.

PASIVA
C) Kratkoročne obveznosti in pasivne časovne razmejitve (razred 2) znašajo 478.616,97 €:
 Kratkoročne obveznosti do zaposlenih (skupina kontov 21) znšajo 17.795,37 €, kjer gre za
obveznosti iz naslova plač za mesec december 2014, izplačilo je bilo v januarju 2015;
 Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev (skupina kontov 22) znašajo 246.847,28 €, od tega jih je
zapadlo 7.970,73 € (obveznost do CPM, kjer je bil dogovorjen odlog plačila);
 Kratkoročne obveznosti do proračunskih uporabnikov (skupina kontov 23, 24) znašajo 47.837,31
€, ki še niso zapadle. Gre za obveznosti do posrednih in neposrednih proračunskih uporabnikov –
zavodi, občine;
 Kratkoročne obveznosti iz naslova dolgoročnih posojil, ki zapadejo v plačilo v prihodnjem letu
(2015) v višini 94.891,89 €:
- obveznosti iz naslova dolg. zadolževanja za izgradnjo vodovoda iz l. 2006 znaša 46.352,67
CHF oz. 38.550,13 € pri banki Sberbank d.d.;
-

obveznosti iz naslova zadolževanja pri izgradnji ŠRC pri JS RS za regionalni razvoj znaša
32.745,84 EUR in

-

obveznost iz naslova zadolževanja pri izgradnji vrtca do banke SID banka d.d. v višini
23.595,50 €;

 neplačani prihodki v višini 71.245,54 € – nasprotne knjižbe skupinam kontov 12, 14 in 17 terjatev do kupcev in druge kratkoročne terjatve;
D) Lastni viri in dolgoročne obveznosti (razred 9) v višini 9.754.665,29 €:
 splošni sklad (skupina kontov 90) izkazujemo v višini 8.933.716,73 €, kjer gre za sklad
neopredmetenih in opredmetenih osnovnih sredstev v višini 7.682.359,94 €, splošni sklad za
finančne naložbe v višini 385,44 €, splošni sklad za drugo v višini 254.208,87 €, splošni sklad za
terjatve za sredstva dana v upravljanje v višini 1.911.848,70 € in splošni sklad za najete kredite na
aktivni strani bilance v višini 915.086,22 € (skupna zadolženost Občine Cerkvenjak na dan
31.12.2014);
 rezervni sklad (skupina kontov 91) izkazujemo v višini 753,81 €: v letu 2014 je bilo izločenih
3.000 € v rezervni sklad, od česar smo 2.246,19 € v letu 2014 porabili, razlika v višini 753,81 €
pa se prenese v leto 2015.
 dolgoročno prejeta posojila (skupina kontov 96) izkazujemo v višini 820.194,75 €, ki zapadejo v
plačilo po letu 2015:
- obveznosti iz naslova dolg. zadolževanja za izgradnjo vodovoda iz l. 2006 znaša 131.094,98
CHF oz. 109.027,77 € pri banki Sberbank d.d., zadnji obrok zapade v plačilo oktobra 2018;
-

obveznosti iz naslova zadolževanja pri izgradnji ŠRC pri JS RS za regionalni razvoj znaša
384.762,48 €, zadnji obrok zapade v plačilo 30.9.2027 in

-

obveznost iz naslova zadolževanja pri izgradnji vrtca do banke SID banka d.d. v višini
326.404,50 €; zadnji obrok zapade v plačilo 24.10.2029.

Pasiva v bilanci stanja na dan 31.12.2014 znaša 10.233.282 €.
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II.

IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV

A) Prihodki so na dan 31.12.2014 realizirani v višini 2.805.305,93 €.
1. Tekoči prihodki so izkazani v višini 1.524.561,92 € in sicer:
1.1 Davčni prihodki znašajo 1.377.978,71 €: skupino davčnih prihodkov uvrščamo med tekoče
prihodke, ki zajemajo vsa obvezna, nepovratna in nepoplačljiva sredstva v dobro proračuna.
V to skupino vključujemo vse vrste davkov:


davki na dohodek in dobiček: dohodnina iz naslova glavarine je realizirana v višini 1.305.711
€;



davki na premoženje so realizirani v višini 42.300,37 €:
- davki na nepremičnine – NUSZ v višini 32.623 €,
- davek na dediščine in darila v višini 420 €,
- davek na promet nepremičnin v višini 9.182 €,
- domači davki na blago in storitve znašajo 29.967 €, kjer so evidentirani prihodki iz naslova
okoljske dajatve zaradi obremenjevanja vode v višini 28.509,09 € in turistična taksa v višini
1.458 €.

1.2 Nedavčni prihodki znašajo 146.583,21 €: skupino nedavčnih prihodkov prav tako uvrščamo
med tekoče prihodke, ki niso davčni prihodki.


udeležba na dobičku in dohodki od premoženja so realizirani v višini 43.811,71 €:



- prihodki od obresti v višini 15,22 €,
- prihodki od premoženja v višini 43.794,13 €: iz naslova najemnin za stanovanja v višini
3.364,68 € in poslovne prostore v višini 9.228,02 € ter objektov javne infrastrukture v višini
30.725,33 € - Komunalno podjetje Ptuj in Mariborski vodovod. Med te prihodke spadajo tudi
prihodki od podeljenih koncesij v višini 415,30 € (LD Dobrava);
takse in pristojbine so realizirane v višini 1.646,96 € (upravna taksa),



denarne kazni so realizirane v višini 2.149,92 €: nadomestilo za degradacijo in uzurpacijo
prostora v višini 2.009,92 € in denarne kazni za prekrške v višini 140 €;



prihodki od prodaje blaga in storitev so realizirani v višini 21.315,83 €:
- prihodki iz naslova vzdrževanja pokopališča v višini 15.551,02 €,
- prihodki od prodaje-razni v višini 350 € (prodaja oglasnega prostora v občinskem glasilu
ZRNJE);
- prihodki iz naslova oskrbnin v vrtcu za otroke iz drugih občin v višini 4.555,09 €,
- prihodki od prodaje spominkov v TIP-u v višini 139,13 €,
- prihodki iz naslova uporabe ŠRC v višini 664,90 €;

 drugi nedavčni prihodki so realizirani v višini 77.658,79 €:
- prihodki iz naslova uporabe skupnih prostorov in ogrevanja (Pošta) v višini 3.286,01 €,
- prihodki iz naslova sofinanciranja izvajanja programov javnih del v višini 15.948,11 €,
- refundacija stroškov upravljanja vaškega vodovoda Ivanjski vrh v višini 3.117,39 €,
- prihodki iz naslova izvajanja pomoči na domu v okviru CSD Lenart v višini 755,89 €,
- prihodki iz naslova sofin. družinskega pomočnika v višini 6.246,78 €,
- drugi razni prihodki v višini 16.664,10 €, od tega vračilo DDV iz naslova priznanega odbitka
DDV pri izgradnji ŠRC;
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- prihodki iz naslova komunalnih prispevkov v višini 18.864 €;
2. Transferni prihodki so realizirani v višini 1.280.744,01 €: v to skupino spadajo vsa
sredstva, prejeta iz drugih javnofinančnih institucij, to je lahko iz državnega proračuna,
proračunov lokalnih skupnosti, skladov….Tovrstni prihodki niso izvirni javnofinančni
prihodki (pridobljeni iz naslova davčnih, nedavčnih ali kapitalskih prihodkov) niti to niso
prihodki pridobljeni iz naslova prodaje proizvodov in storitev (t.j. opravljanja lastne
dejavnosti), pač pa predstavljajo transfer sredstev iz drugih blagajn javnega financiranja.
Transferni prihodki so v naših primerih realizirani kot sofinanciranje investicij iz proračuna
države:
 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij so realizirani v višini 1.049.725,16 €
- sofinanciranje investicij v skladu z 23. čl. ZFO je realiziranih 87.392 € (porabljena so bila
za izgradnjo vrtca Cerkvenjak);
- prihodek iz naslova požarne takse znaša 3.367 €, ki se v celoti nakazuje PGD Cerkvenjak
za sofinanciranje opreme za zagotavljanje protipožarne varnosti;
- iz Ministrstva za šolstvo za sofin. investicije izgradnje vrtca smo v l. 2014 prejeli 654.057
€, tako da je sofinanciranje izgradnje vrtca iz Ministrstva za šolstvo realizirano v celoti v
skladu z Pogodbo o sofinanciranju (prvotno je bilo načrtovano, da bomo ta sredstva
prejemali v deležih po letih 2013-2017);
- sofinanciranje pri investiciji komasacija na območju agromelioracije v naselju Andrenci s
strani Ministrstva za kmetijstvo je bilo realizirano v višini 137.363,35 € (v letu 2013 pa
55.132,25 €);
- sofinanciranje pri investiciji agromelioracije v naselju Andrenci s strani Ministrstva za
kmetijstvo je bilo realizirano v višini 152.185,82 € (v letu 2013 pa 20.700,00 €);
- Sofinanciranje družinskega pomočnika iz proračuna RS za del stroškov, ki presegajo nad
0,35 % primerne porabe občine je bilo realizirano v višini 12.483,36 €;
 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU so realizirani v višini
231.018,85 € za sofinanciranje investicije izgradnje vrtca;

B) Odhodki so na dan 31.12.2014 realizirani v višini 2.827.738,94 €.
1. Tekoči odhodki znašajo 592.779,90 €: tekoči odhodki zajemajo vsa tekoča plačila, nastala zaradi
stroškov dela (to je plač in drugih izdatkov zaposlenim ter prispevkov delodajalcev za socialno
varnost) in vsa plačila materialnih in drugih stroškov ter ostalih izdatkov za blago in za
opravljene storitve.


Plače in drugi izdatki zaposlenim so realizirani v višini 185.282,78 € - realizacija na teh
kontih zajema izplačila za osnovne plače, ki se evidentira kot bruto plača, vključuje pa davek
od osebnih prejemkov in prispevke iz plač delavcev - delojemalcev za socialno varnost. Gre
za izplačila plač vseh zaposlenih v okviru proračunskih uporabnikov: župana, občinske
uprave in režijskega obrata, kamor spadajo tudi udeleženci javnih del, ter TIP-a (do
31.7.2014).



Prispevki zajemajo odhodke iz naslova prispevkov delodajalcev na bruto plačo, ki jih
delodajalci plačujejo za svoje zaposlene za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, za
obvezno zdravstveno zavarovanje, prispevki za zaposlovanje in prispevki za porodniško
varstvo. Realizirani so v višini 28.871,09 €;



Izdatki za blago in storitve vključujejo vsa plačila za nabavljeni material in drugo blago ter
plačila za opravljene storitve, ki jih občina pridobiva na trgu v okviru vseh proračunskih
uporabnikov (občinski svet, nadzorni odbor, župan, občinska uprava in režijski obrat ter
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TIP). Sem sodijo vsi nakupi materiala, goriva in energije, izdatki za tekoče vzdrževanje in
popravila, plačila potnih stroškov, izdatki za najemnine in zakupnine ter izdatki za vse vrste
storitev, ki jih za občino opravljajo bodisi pravne ali fizične osebe (proizvodne in
neproizvodne storitve, intelektualne storitve itd). Realizacija teh izdatkov znaša 362.540,50 €
in so sledeči:
-

izdatki za pisarniški in splošni material in storitve so realizirani v višini 56.022,53 €:
pisarniški material v višini 3.084,93 €, čistilni material in storitve v višini 903,45 € za vse
občinske objekte (poslovni prostori občine, kulturni dom, mrliška veža, ŠRC), založniške
in tiskarske storitve v višini 5.855,39 € (tisk občinskega glasila ZRNJE), časopisi, revije in
druga strokovna literatura v višini 4.598,02 € (plačilo Ovtarjevih novic, ki so izhajale v letu
2013 ), stroški objav občinskih aktov v Uradnem glasilu Slovenskih občin v višini 2.249,58
€, izdatki za reprezentanco v višini 3.909,72 € in drugi splošni material in storitve v višini
32.981,44 € (mesečne oddaje na Radiu Slov. gor., str. občinskega praznika, materialni
stroški volitev, izdatki za promocijo občine, razne prireditve, storitve v zvezi z ureditvijo
okolja in prostora itd.

-

energija, voda, komunalne storitve in komunikacije prav tako za vse objekte v lasti in
upravljanju občine so realizirani v višini 121.584,85 €, kjer največji delež predstavljajo
druge storitve komunikacij in komunale (zimska služba, ravnanje z odpadki…) ter
električna energija z javno razsvetljavo.

-

prevozni stroški in storitve so realizirani v višini 5.169,43 €, gre za stroške goriva,
vzdrževanja in pristojbine za registracijo službenih vozil,

-

izdatki za službena potovanja so realizirani v višini 673,10 €, gre za izplačilo kilometrine
za prevoz na službeni poti z lastnim avtomobilom, ko ni na razpolago službenega.

-

izdatki za tekoče vzdrževanje so realizirani v višini 136.000,21 €, kjer so evidentirani
odhodki iz naslova vzdrževanja poslovnih prostorov in računalniške opreme, kulturnega
doma, objekta ŠRC, pomožnega turističnega objekta v arheološkem parku, vzdrževanje
lokalnih cest in javnih poti, vzdrževanje pokopališča in mrliške veže, delovanje čistilne
naprave ipd.

-

poslovne najemnine in zakupnine so realizirane v višini 210 €, gre za plačilo sorazmernega
dela stroškov najemnine za JS RS za kulturne dejavnosti v Lenartu;

-

drugi operativni odhodki so realizirani v višini 42.442,75 €. V okviru tega konta so
evidentirani izdatki za stroške seminarjev v višini 230 €, avtorski honorarji za objavo
člankov v občinskem glasilu ZRNJE v višini 9.525,96 €, sejnine v višini 26.862,18 € in
sicer za volilno komisijo in odbore v višini 9.365,46 €, za člane občinskega sveta, odborov
in komisij v višini 12.811,36 € ter nadomestilo za nepoklicno opravljanje funkcije
podžupana v višini 4.685,36 €, članarine v raznih neprofitnih institucijah in ustanovah v
višini 3.263,37 € (SOS, ZOS), plačila stroškov plačilnega prometa in stroški zadolževanja v
višini 1.508,08 €.



Plačila obresti: realizacija znaša 13.085,53 €, od tega 7.431,32 € iz naslova kratkoročnega
zadolževanja in 5.654,21 € iz naslova dolgoročnega zadolževanja.



Izplačilo rezerve za naravne nesreče: v letu 2014 smo v sklad proračunske rezerve izločili
celotni načrtovani znesek za proračunsko rezervo v višini 3.000,00 €. Od tega je bilo v l.
2014 že porabljene 2.246,19 € in sicer 211,30 € za odvoz odpadkov izpred objekta Alojza
Brumen pri odpravi ekološke nesreče zaradi glodalcev, 1.500 € za odvoz odpadkov po
požaru pri Štefanu Molnar in 534,89 € za povračilo stroškov nakupa plemenske svinje, kot
pomoč rejcu po sanaciji škode zaradi bolezni živali v hlevu.

2. Tekoči transferi so realizirani v višini 543.764,40 € in sicer:


Subvencije so realizirane v višini 15.500 €, kjer gre za izplačila državnih pomoči s področja
kmetijstva na podlagi javnega razpisa.
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Transferi posameznikom in gospodinjstvom so realizirani v višini 430.862,43 €:
- darilo ob rojstvu otroka v višini 5.070,25 € (izplačilo finančne spodbude za 20
novorojencev v višini 213,50 €, 800 € so stroški sprejema pri županu in darila, ki ga prejme
družina na sprejemu),
- regresiranje osnovnošolskih prevozov v višini 56.045,19 €: prevozi v osnovno šolo
Cerkvenjak so realizirani v višini 51.296,77 € in prevozi v osnovno šolo s prilagojenim
programom v višini 4.751,31 €;
- regresiranje šolske prehrane je realizirano v višini 1.115,73 € in regresiranje šole v naravi v
višini 940,02 €,
- denarne nagrade in priznanja dijakom in študentom za izjemne dosežke so realizirane v
višini 3.000 € in nagrada za opravljanje obvezne šolske prakse v višini 343 €,
- doplačilo pri oskrbninah v institucionalnem varstvu za odrasle osebe v višini 103.1793,72
€,
- plačilo razlike do višine 77% ekonomske cene za otroke v vrtcih je realizirano v višini
229.718,40 €, od tega vrtec Cerkvenjak 165.934,54 € in vrtci izven naše občine v višini
63.783,86 €,
- izplačila družinskim pomočnikom v višini 28.311,25 € (3 družinski pomočniki),
- drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom v višini 3.139,09 €: izplačila OŠ
Cerkvenjak za varstvo vozačev v višini 1.707,42 € in stroški božične obdaritve otrok v
višini 1.329,50 €.



Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam v višini 55.538,97 €, kjer gre predvsem za
dotacije domačim društvom in organizacijam preko javnih razpisov in pogodbeno
sofinanciranje (KD Cerkvenjak, PGD Ce4rkvenjak, GZ Lenart, OO RK Lenart, JS RS za
kulturne dejavnosti…).



Drugi tekoči domači transferi v višini 173.350,42 €: zdravstveno zavarovanje za brezposelne
in tekoči transferi v javne zavode in druge izvajalce javnih služb: Center za socialno delo
Lenart, osnovna šola, vrtec, knjižničarstvo, mrliško pregledna služba.

3. Investicijski odhodki so realizirani v višini 1.517.631,55 € in sicer:


Nakup opreme v višini 10.312,91 €: plačilo postavitve tabel za informiranje in obveščanje je
znašalo, škarje za obrezovanje žive meje na pokopališču in plačilo stroškov inv. vzdrževanja
fotokopirnega stroja v višini 942,41 €;



Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije znaša realizacija 1.081.221,72 € (izgradnja vrtca,
modernizacija cest);



Investicijsko vzdrževanje in izboljšave v višini 364.201,37 €: komasacija in agromelioracija,
položitev cevovoda v naselju Cerkvenjak do hišne št. 31 A



Nakup zemljišč: realizacija znaša 25.708,82 €, izvedeno je bilo plačilo kupnine za zemljišče
nasproti pokopališča in manjši del zemljišč še za potrebe ŠRC;



Nakup nematerialnega premoženja: realizacija znaša 2.470,50 €, izvedeno pa je bilo plačilo
2. obroka posodobitve programske opreme za vodenje financ CadisV3.



Študije o izvedljivost projektov, projektna dokumentacija in investicijski nadzor so
realizirani v višini 33.716,23 € (projektna dokumentacija, investicijski nadzor pri investicijah
vrtca, agromelioracije in komasacije).

4. Investicijski transferi so realizirani v višini 59.708,11 € in sicer:
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IV.



Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki v višini
46.827 € (odplačevanje kredita za gasilsko vozilo in nakazilo požarne takse za PGD
Cerkvenjak),



Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom so realizirani v višini 7.325,73 €, gre za
izplačilo dodeljenih sredstev iz naslova razpisa za sofinanciranje izgradnje malih čistilnih
naprav. Prejetih in obravnavnih je bilo 5 vlog in vse so bile ugodno rešene in sofinanciranje
v višini 50 % investicije.



Investicijski transferi proračunskim uporabnikom - javnemu zavodu in izvajalcu javne službe
OŠ Cerkvenjak v višini 5.543,01 € (inv. vzdrževanje objekta osnovne šole in ureditev
začasnih igralnic v šoli) ter 12,37 € za sofinanciranje investicije COSV.

RAČUN FINANCIRANJA
V računu financiranja za leto 2014 izkazujemo zadolževanje za potrebe financiranja izgradnje
vrtca v višini 350.000 € in odplačilo dolgoročnih kreditov v višini 73.710,41 €. Neto zadolževanje
tako znaša 276.289,59 €. Sprememba stanja sredstev na računih znaša 253.856,58 € in izkazuje
razliko med prihodki in odhodki ter zadolževanjem in predstavlja bilančni ostanek sredstev na
računih dne 31.12.2014, ki se prenese v proračun letam 2015.

V.

IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV REŽIJSKIH OBRATOV
V izkazu prihodkov in odhodkov režijskih obratov ne izkazujemo podatkov za leto 2014. Imamo
sicer ustanovljen režijski obrat znotraj občinske uprave, za katerega pa ne vodimo ločenega
knjigovodstva, ker delovanje režijskega obrata ni povezano z opravljanjem pridobitne dejavnosti
in ni organiziran kot samostojna organizacijska enota. Odhodki so evidentirani na ločenem
proračunskem uporabniku.

VI.

STANJE IN GIBANJE NEOPREDMETENIH SREDSTEV IN OPREDMETENIH
OSNOVNIH SREDSTEV
V obrazcu stanje in gibanje neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev
izkazujemo nabavno vrednost teh sredstev iz bilance stanja na dan 1.1.2014, nove nabave v letu
2014, vrednost odpisov in izločitev ter amortizacijo. V stolpcu 10 pa je izkazana neodpisana oz.
sedanja vrednost neopredmetenih in opredmetenih osnovnih sredstev na dan 31.12.2014. Kot
izhaja iz obrazca, je skupna nabavna vrednost teh sredstev na dan 1.1.2014 znašala 10.220.975 €,
popravek vrednosti le-teh na dan 1.1.2014 je znašal 2.556.683 €, povečanje nabavne vrednosti v
letu 2014 znaša 65.849 € (nove nabave so pojasnjene v bilanci stanja). Znesek amortizacije teh
sredstev za leto 2014 znaša 339.976 €, tako da sedanja oz. neodpisana vrednost teh sredstev znaša
7.387.694 €.

VII. STANJE IN GIBANJE DOLGOROČNIH FINANČNIH NALOŽB IN POSOJIL
V tem obrazcu je izkazana knjigovodska vrednost delnic v letu 2014. Občina Cerkvenjak ima v
podjetju Mariborski vodovod 25 delnic in sicer jih je 5 kupila v letu 2010 in v letu 2011 še
dodatnih 20, katerih skupna knjigovodska vrednost znaša 385,00 €. Končna vrednost ostaja enaka
začetni vrednosti, saj knjigovodska vrednost delnice ostaja nespremenjena.
Cerkvenjak, 27. 2. 2014

Zapisala:
Višja svetovalka za proračun in finance
Simona Kramberger, mag. posl. ved

Župan Občine Cerkvenjak
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