
 

OBČINA CERKVENJAK  

NADZORNI ODBOR 

 

Številka: 032-13/2014   

Datum: 28.02.2018 

 

Z A P I S N I K 

8. redne seje Nadzornega odbora Občine Cerkvenjak, 

ki je bila v sredo, 24.01.201816, ob 16.30, 

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.   Sašo Kocbek, podpredsednik NK Cerkvenjak 

7.   Janko Maguša, športni direktor NK Cerkvenjak 

 

Opravičeno odsotni: 

1. Andrej Vršič, predsednik NK Cerkvenjak v odstopu – službeno odsoten 

 

 

 

 



 

Dnevni red: 

1. Ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda.  

2. Pregled porabe proračunskih sredstev občine Cerkvenjak v Nogometnem klubu Cerkvenjak 

3. Potrditev zapisnika 7. redne seje Nadzornega odbora. 

4. Razno. 

 

K točki 1 

Predsednica je uvodoma pozdravila vse prisotne in ugotovila sklepčnost na osnovi prisotnosti vseh 

članov NO. Predsednica da na glasovanje sledeči dnevni red: 

1. Ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda.  

2. Pregled porabe proračunskih sredstev občine Cerkvenjak v Nogometnem klubu Cerkvenjak 

3. Potrditev zapisnika 7. redne seje Nadzornega odbora. 

4. Razno. 

Sklep: Člani NO so soglasno potrdili predlagan dnevni red. 

 

K točki 2 

Nogometni klub Cerkvenjak (v nadaljevanju NK Cerkvenjak)  se je v letu 2017 prijavil na javni razpis za 

izbiro izvajalcev letnega programa športa za leto 2017. Na osnovi pravilnika za vrednotenje 

programov športa v občini Cerkvenjak je komisija pripravila predlog za sofinanciranje NK Cerkvenjak, 

skladno s katerim je direktor občinske uprave občine Cerkvenjak izdal sklep o sofinanciranju 

programa športa v letu 2017 št. 672-0003/2016-24 z dne 25.04.2017.  Posledično je bila med občino 

Cerkvenjak in NK Cerkvenjak podpisana pogodba št. 36/2017 o sofinanciranju programov športa v 

letu 2017 z dne 29.05.2017, ki jo je v imenu NK Cerkvenjak 01.07.2018 podpisal Andrej Vršič kot 

tedanji predsednik NK Cerkvenjak. 

Skupna pogodbena vrednost sofinanciranja znaša 8.110,42 €. Zaradi neizvedenih programov športa v 

letu 2016 so bila dodeljena sredstva zmanjšana za 822,00 €. Tako ostanejo za izplačilo sredstva v 

višini 7.288,42 €.  Ker je imel NK Cerkvenjak do občine Cerkvenjak še odprte neporavnane obveznosti 

v višini 921,25 €, 1000,00 € pa je bilo kot avans izplačano 12.04.2017, so bila dejansko izplačana 

sredstva v višini 5.367,17 €. Izplačila s strani občine Cerkvenjak so bila izvedena skladno s po pogodbi 

določenim terminskim planom izplačil po obrokih, kar je razvidno kontne kartice finančnega 

knjigovodstva za partnerja 0340 – NK Cerkvenjak.  

NK Cerkvenjak je na seji predložil fakture v skupni vrednosti 9.621,68 €.  

 

 



V 2. členu omenjene pogodbe so glede na predmet sofinanciranja in dodeljene točke na razpisu  

specificirana dodeljena sredstva za posamične programe športa. 

A. Program: interesna športna vzgoja otrok in mladine, športna vzgoja otrok in mladine 

usmerjenih v kakovostni šport, športna vzgoja otrok in mladine usmerjene v vrhunski šport, 

športna vzgoja otrok in mladine s posebnimi potrebami, kakovostni šport, vrhunski šport, 

šport invalidov in športna rekreacija 

NK Cerkvenjak so bila za omenjeni predmet sofinanciranja dodeljena sredstva v višini 7.206,67 €.  

Prejemnik je predložil fakture v višini 8.217,84 €. Gre za stroške sodnikov (2.689,81 €), prevozne 

stroške (250,00 €), stroške tiska in vezenja (722,73 €), prijavnine in članarine (2.182,60 €), stroški 

reprezentance in čistil (903,35 €), uporabnino ŠRC Cerkvenjak in telovadnice OŠ Cerkvenjak (1245,50 

€) ter nakup športne opreme (349,00 €). 

B. Program: izobraževanje, usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih športnih kadrov 

 NK Cerkvenjak so bila za omenjeni predmet sofinanciranja dodeljena sredstva v višini 400,00 €.  

Prejemnik je predložil fakture za udeležbo na izobraževanjih v višini 492,00 €. Gre za izobraževanja 

trenerjev organizirana s strani Zveze nogometnih trenerjev Slovenije, Združenja nogometnih 

trenerjev Slovenije in Društva nogometnih trenerjev Ptuj. 

C. Program: delovanje športnih društev in zveze 

NK Cerkvenjak so bila za omenjeni predmet sofinanciranja dodeljena sredstva v višini 160,00 €.  

Prejemnik je predložil fakture za stroške računovodskih storitev v višini 560,00 €, ki so bile izvedene s 

strani računovodskega servisa Beli labod Sabina Huber s.p.. 

D. Program: športne prireditve 

NK Cerkvenjak so bila za omenjeni predmet sofinanciranja dodeljena sredstva v višini 343,75 €.  

Prejemnik je predložil fakture za izvedbo športnih prireditev v višini 351,84 € in sicer za organizacijo 

nogometne šole, ki je bila izvedena v avgustu 2017. 

Sklep: nadzorni odbor občine Cerkvenjak je pregledal predloženo dokumentacijo s strani občine 

Cerkvenjak in NK Cerkvenjak vezano na dodeljena sredstva sofinanciranja programa športa v letu 

2017 izvajalcu NK Cerkvenjak in na osnovi predloženih faktur ugotovil, da so bila dodeljena sredstva 

porabljena namensko in v celotnem pogodbenem znesku sredstev sofinanciranja. 

 

K točki 3 

Člani NO so prejeli zapisnik 7. redne seje NO. Član NO g. Koražija predlaga popravek točke 5. Tako se 

popravljena točka 5 glasi:  

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: Člani NO so soglasno potrdili zapisnik 7. redne seje NO s popravljeno točko 5 . 

 

 

 



K točki 4 

Nadzorni odbor je za leto 2018 definiral plan dela NO Cerkvenjak z določenimi predmeti nadzora.  

Plan dela No za leto 2018 je priloga temu zapisniku.  

Sklep: nadzorni odbor sprejme plan dela NO za leto 2018. 

 

 

Seja je bila zaključena ob 18.20 uri. 

 

Predsednica NO: 

Simona Firbas 

 

 


