OBČINA CERKVENJAK
NADZORNI ODBOR

Številka: 032-13/2014
Datum: 27.10.2017

ZAPISNIK
7. redne seje Nadzornega odbora Občine Cerkvenjak,
ki je bila v sredo, 11.10.2017, ob 18.00,
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
6. Mag. Vito Kraner, direktor občinske uprave

Dnevni red:
1. Ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda.
2. Potrditev zapisnika 6. redne seje Nadzornega odbora.
3. Pregled polletne realizacije proračuna občine Cerkvenjak za leto 2017.
4. Pregled namenskosti in smotrnosti porabe proračunskih sredstev za ŠRC Cerkvenjak
5. Plan dela za 2018
6. Razno.

K točki 1
Predsednica je uvodoma pozdravila vse prisotne in ugotovila sklepčnost na osnovi prisotnosti vseh
članov NO. S strani občine Cerkvenjak so bili na seji prisotni višja svetovalka za proračun in finance,
ga. Simona Kramberger, g. Marjan Žmavc, župan in mag. Vito Kraner, direktor občinske uprave.
Predsednica da na glasovanje predlagan dnevni red brez sprememb.
Sklep: Člani NO so soglasno potrdili predlagan dnevni red.

K točki 2
Člani NO so prejeli zapisnik 6. redne seje NO. Člani NO nimajo pripomb na zapisnik.
Sklep: Člani NO so soglasno potrdili zapisnik 6. redne seje NO.

K točki 3
Članom NO je bil posredovano gradivo o Polletni realizaciji 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 01.01.2017 do
30.06.2017.
V splošnem delu so prikazani predvideni in realizirani prejemki in izdatki iz bilance prihodkov in
odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb ter računa financiranja za obdobje od 01.01.2017 do
30.06.2017, v posebnem delu pa so podrobno prikazani predvideni in realizirani odhodki ter drugi
izdatki občine Cerkvenjak za obdobje od 01.01.2017 do 30.06.2017.
Zadnji veljavni proračun občine Cerkvenjak za leto 2017, ki je rebalans proračuna za leto 2017, je bil
sprejet na seji občinskega sveta 12.04.2017, Odlok o rebalansu proračuna občine Cerkvenjak za leto
2017 pa objavljen v Uradnem glasilu slovenskih občin št. 19/2017.
Občina Cerkvenjak je v letu 2017 do 30.06.2017 realizirala 805.910,62 € prihodkov, od tega
277.257,60 € davčnih prihodkov, 69.485,68 € nedavčnih prihodkov, 19.017,69 € kapitalskih prihodkov
ter 43.761,04 € transfernih prihodkov. Skupni odstotek realizacije prihodkov proračuna znaša 43,2%
in je pričakovan glede na trend nakazil investicijskih transferjev iz proračuna države in prilivov
nadomestil za uporabo stavbnih zemljišč, ki jih občina prejme v drugi polovici leta.
Skupni odhodki občine so v letu 2017 do 30.06.2017 znašali 861.888,33 €, od tega je bilo 540.149,38
€ tekočih odhodkov (plače, prispevki za socialno varnost zaposlenih, izdatki za blago in storitve …),
291.458,10 € tekočih transferov (subvencije, transferi posameznikom in gospodinjstvom,
nepridobitnim organizacijam in ustanovam, drugi transferi), 270.447,35 € investicijskih odhodkov za
nakup in gradnjo osnovnih sredstev in 22.725,28 € investicijskih transferov. Skupni odstotek
realizacije odhodkov proračuna znaša 47,1%.
Bilanca prihodkov in odhodkov do 30.06.2017 izkazuje proračunski primanjkljaj (razliko med prihodki
in odhodki) v višini 55.977,71 €.

Prerazporeditve proračunskih sredstev v obdobju od 01.01.2017 do 30.06.2017 so razvidne iz
seznama sklepov o prerazporeditvi proračunskih sredstev, ki je priloga poročila o polletni realizaciji
proračuna občine Cerkvenjak za leto 2017.
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 polletne realizacije proračuna občine Cerkvenjak za leto 2017 so imeli člani NO vprašanja
pri naslednjih proračunskih postavkah:
• 70 davčni prihodki
• 72 kapitalski prihodki
• 71410500 komunalni prispevek za razpršeno gradnjo
• 70 davčni prihodki
71309901 prihodki od plačil storitev za predšolske otroke
411921 plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev
402901 plačila avtorskih honorarjev
401921 investicijsko vzdrževanje objektov in opreme v osnovni šoli
Odgovore oz. podrobnejša pojasnila je podala ga. Simona Kramberger, višja svetovalka za proračun in
finance na občini Cerkvenjak.
Nadaljnjih vprašanj ni bilo.
Sklep: nadzorni odbor občine Cerkvenjak se je seznanil s polletno realizacijo proračuna Občine
Cerkvenjak za leto 2017.

K točki 4
Investicija izgradnje ŠRC Cerkvenjak je bila zaključena v letu 2012.
Člani nadzornega odbora so pregledali porabo proračunskih sredstev v Športno-rekreacijskem centru
Cerkvenjak v letu 2016.
S strani ge. Kramberger so bile predložene kartice finančnega knjigovodstva po posamičnih kontih iz
leta 2016, kjer so knjigovodsko evidentirani prihodki in odhodki vezani na ŠRC Cerkvenjak.
Iz kartic je razvidno slede stanje kartic:
PRIHODKI
71300005 – prihodki od uporabe ŠRC Cerkvenjak

1.107,21 €

ODHODKI
402001 – čistilni material in storitve

426,53 €

402200 – električna energija

3.922,42 €

402203 – voda in komunalne storitve

1.283,23 €

402599 – drugi izdatki za tekoče vzdrževane in
4.919,69 €
zavarovane
420230 – nakup opreme za vzdrževanje parkov in vrtov

289,39 €

420800 – študije o izvedljivosti projekta

335,50 €

Skupaj odhodki za material in storitve

11.162,10 €

V ŠRC Cerkvenjak je v okviru programa javnih del zaposlena ena oseba in sicer g. David Poljanec,
katerega delo je sofinancirano s strani Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje v višini 95%.
Iz kartic osnovnih plač, stroškov in prispevkov za omenjeno osebo je razvidno, da so stroški le-te v
letu 2016 znašali 9.844,55 €.
Iz kontne kartice 74000404 je razvidno, da je bilo iz zgoraj omenjenega naslova občini Cerkvenjak
refundirano 7.803,97 €.
Tako znaša strošek občine za omenjeno zaposleno osebo v programu javnih del 2.040,58 €.
Skupni prihodki in odhodki za ŠRC Cerkvenjak za leto 2016 tako znašajo
Prihodki od uporabe ŠRC Cerkvenjak

1.107,21 €

Odhodki za material in storitve

11.162,10 €

Odhodki za zaposlene

2.040,58 €

Prihodki – odhodki

-12.095,47 €

Upravljanje, uporabo in najem ŠRC Cerkvenjak je občina Cerkvenjak opredelila z naslednjimi
dokumenti:
1. Pravilnik o upravljanju in uporabi športno – rekreacijskega centra (ŠRC) Cerkvenjak z dne
10.06.2015
2. Cenik uporabe ŠRC Cerkvenjak
3. Cenik uporabe tenis igrišč
Z glavnimi uporabniki ŠRC Cerkvenjak je občina Cerkvenjak sklenila pogodbe o souporabi ŠRC
Cerkvenjak kot sledi:
-

Nogometni klub Cerkvenjak pogodba št. 43/2017

-

Strelsko društvo Cerkvenjak pogodba št. 42/2017

-

Tenis klub Cerkvenjak pogodba št. 45/2017

S tem je občina Cerkvenjak opredelila obseg brezplačne uporabe omenjenih klubov in društev, ostala
uporaba ŠRC pa se obračunava skladno s pravilnikom o upravljanju in uporabi športno –
rekreacijskega centra (ŠRC) Cerkvenjak.
Občina Cerkvenjak trži uporabo ŠRC Cerkvenjak preko svoje spletne strani in preko Turističnoinformacijskega centra Cerkvenjak.
Iz zgoraj navedenega izhaja, da ŠRC Cerkvenjak ustvarja presežek odhodkov nad prihodki, vendar
velja omeniti, da gre za objekt, v prvi vrsti namenjen občanom občine Cerkvenjak, saj je večina
uporabnikov ŠRC Cerkvenjak domačih občanov.
Sklep: člani NO so se seznanili s prihodki in odhodki vezanimi na ŠRC Cerkvenjak v letu 2016 in
predlagajo sledeče:
•

Glede na velikost in uporabnost ŠRC Cerkvenjak bolj agresivno trženje s strani občine
Cerkvenjak (mogoče v povezavi z bližnjimi termami Radenci in Bioterme Mala Nedelja za
treninge gostujočih klubov)

•

Da se delo v okviru občinske uprave vezano na ŠRC Cerkvenjak razdeli na marketinški del, ki
ga pokrije nekdo izmed zaposlenih na občini Cerkvenjak, in operativni del, vezan na samo
upravljanje in vzdrževanje ŠRC Cerkvenjak, ki se izvaja v okviru režijskega obrata občine
Cerkvenjak.

NO ugotavlja, da so bila sredstva za ŠRC Cerkvenjak porabljena namensko in smotrno.

K točki 5
Nadzorni odbor si je za leto 2018 zastavil plan dela v okviru treh rednih sej nadzornega odbora.
Podrobna razdelitev bo razvidna iz pripravljenega plana dela nadzornega odbora občine Cerkvenjak
za leto 2018.
Sklep: nadzorni odbor pripravi plan dela za leto 2018.

K točki 6
Ni bilo vprašanj.

Seja je bila zaključena ob 19:36 uri.

Predsednica NO:
Simona Firbas

