OBČINA CERKVENJAK
NADZORNI ODBOR

Številka: 032-13/2014
Datum: 03.05.2017

ZAPISNIK
6. redne seje Nadzornega odbora Občine Cerkvenjak,
ki je bila v sredo, 19.04.2017, ob 16.00,
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 5. redne seje Nadzornega odbora.
3. Plan dela nadzornega odbora za leto 2017.
4. Pregled zaključnega računa proračuna občine Cerkvenjak za leto 2016
5. Sprejem poslovnika nadzornega odbora občine Cerkvenjak
6. 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.

K točki 2
Člani NO bodo prejeli zapisnik 4. redne seje NO naknadno preko elektronske pošte zaradi tehničnih
težav z osebnim računalnikom predsednice NO.

K točki 3
NO si je zastavil plan dela nadzornega odbora občine Cerkvenjak za leto 2017, ki je sestavljen iz plana
izobraževanja, plana nadzora in finančnega načrta. Načrtovane so štiri redne seje letu 2017.
Finančna sredstva za izvedbo plana dela so zagotovljena na posebni proračunski postavki proračuna
občine Cerkvenjak. Plan dela nadzornega odbora je priložen temu zapisniku seje nadzornega odbora.
Sklep: člani nadzornega odbora občine Cerkvenjak sprejmejo plan dela nadzornega odbora za leto
2017 v obliki, kot je priložen temu zapisniku.
K točki 4
Članom NO je bil posredovano gradivo o zaključnem računu proračuna občine Cerkvenjak za leto
2017, ki ga je pripravila ga. Simona Kramberger. Gradivo je sestavljeno iz dela z obrazložitvami,
splošnega dela (bilanca prihodkov in odhodkov, račun finančnih terjatev in naložb, račun financiranja)
in posebnega dela proračuna (pregled po proračunskih porabnikih) za obdobje od 01.01.2016 do
31.12.2016.
Predsednica NO pove, da je gradivo o zaključnem računu zelo dobro pripravljeno, saj so pojasnila v
splošnem delu zelo jasna in natančna. S tem mnenjem se strinjata tudi ostala člana NO. Vsled tega so
imeli člani NO malo vprašanj k določenim proračunskim postavkam.
Zaključni račun občine Cerkvenjak je bil sprejet na 17. redni seji občinskega sveta občine Cerkvenjak
dne 12.04.2017.
Na začetku je ga. Simona Kramberger, višja svetovalka za proračun in finance na občini Cerkvenjak
predstavila splošne pojasnila glede realizacije prihodkov, odhodkov, zadolževanja te realizacije
investicij občine Cerkvenjak v letu 2016.
Vprašanje člana NO g. Koražije je bilo vezano na kratkoročne terjatve do kupcev (konto 120). Ga.
Kramberger je pojasnila, da glavnino terjatev predstavlja terjatev do podjetja Terasol d.o.o v višini
32.575,70 €, ki je odprta že nekaj let. Omenjeno podjetje je namreč kupilo tri parcele v POC, katerih
kupnina ni bila plačana v celoti. Kupnina za tretjo parcelo je bila plačana samo v višini ½, zato kupec
tudi nima knjižene lastniške pravice in zemljišče še vedno delno v lasti občine Cerkvenjak. Terjatev
predvidoma ne bo poravnana do najdbe novega kupca, takrat bo z novo kupnino novega kupca
vrnjena plačana polovica kupnine podjetju Terasol d.o.o.
Člane NP je zanimalo, kakšen je interes za nakup zemljišč v POC. Ga. Kramberger in g. župan
pojasnita, da je interesentov malo, da občina ponuja zemljišča domačim podjetnikom, vendar
resnega interesa za nakup ni.

Podano je bilo tudi pojasnilo o potrebnem rebalansu za izgradnjo pločnikov v višini 8000 €. Gre za
sredstva v višini 8000 €, ki so bila zagotovljena z rebalansom, saj bodo sredstva porabljena za
odplačilo odškodnin za zemljišča v letošnjem letu po dejanski odmeri zemljišč.
Sklep: nadzorni odbor občine Cerkvenjak se je seznanil z zaključnim računom proračuna Občine
Cerkvenjak za leto 2016 in ne ugotavlja nobenih odstopanj.

K točki 5
Na 5. redni seji je bil članom NO predložen predlog novega poslovnika nadzornega odbora Občine
Cerkvenjak. Predsednica povzame glavne točke in odpre razpravo. Vprašanja oz. predlogi za
dopolnitev ali spremembe poslovnika niso bili podani. Predsednica NO da na glasovanje nov
poslovnik v obliki, kot je bil predložen članom NO.
Sklep: člani NO so soglasno sprejeli nov Poslovnik nadzornega odbora občine Cerkvenjak.

K točki 6
Vprašanj, pobud oz. razprave ni bilo.

Seja je bila zaključena ob 17.30 uri.

Predsednica NO:
Simona Firbas

