
 

OBČINA CERKVENJAK  

NADZORNI ODBOR 

 

Številka: 032-2/2019   

Datum: 23.04.2019 

 

Z A P I S N I K 

2. redne seje Nadzornega odbora Občine Cerkvenjak, 

ki je bila v sredo, 03.04.2019, ob 16.00, 

v prostorih občinske uprave Občine Cerkvenjak 

 

Prisotni člani NO: 

1. Simona Firbas (Cogetinci) – predsednica NO 

2. Monika Majer - 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 1. redne seje Nadzornega odbora. 

3. Plan dela nadzornega odbora za leto 2019 

4. Pregled zaključnega računa proračuna občine Cerkvenjak za leto 2018 

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. 

 

K točki 2 

Člani NO so soglasno potrdili zapisnik 1. redne seje NO Cerkvenjak. 

 

K točki 3 

Skladno s Poslovnikom NO občine Cerkvenjak so člani NO oblikovali plan dela za leto 2019 v obliki, 

kot je priložen temu zapisniku. 

Sklep: člani NO so soglasno sprejeli plan dela za leto 2019, ki je priložen temu zapisniku. 

 

K točki 4 

Članom NO je bil posredovano gradivo o zaključnem računu proračuna občine Cerkvenjak za leto 

2018, 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 01.01.2018 do 

31.12.2018. Predstavila je strukturo prihodkov in odhodkov v sledeči obliki: 

1. PRIHODKI: 1.855.060 EUR  95 % realizacija 

1.1.  DAVČNI PRIHODKI: 

- Dohodnina: 1.338.130 EUR – 73 % celotnih prihodkov 

- NUSZ  46.190 EUR 

- davek na promet nepremičnin, davek na dediščine in darila 

1.2.  NEDAVČNI PRIHODKI: 

- prihodki od premoženja – najemnina vodovod 36.583 EUR, najemnina za poslovne prostore 

8.724 EUR, upravna taksa 2.788 EUR,  

- prihodki od prodaje blaga in storitev: iz naslova vzdrževanja pokopališča 17.103 EUR, uporaba 

ŠRC 1.974 EUR, plačila vrtca 10.011 EUR 

- komunalni prispevki: 57.308 EUR 

1.3.  KAPITALSKI PRIHODKI: prodaja zemljišč  109.691 EUR 

1.4.  TRANSFERNI PRIHODKI:  

- sofinanciranje investicij 23. čl. ZFO 68.749 EUR (za modernizacijo ceste Andrenci) 



- sofinanciranje javnih del 12.733 EUR 

- sofinanciranje družinskega pomočnika 19.427 EUR 

Manjša realizacija na prihodkovni strani je posledica nerealiziranih prihodkov iz naslova komunalnih 

prispevkov POC Cerkvenjak, , saj je bil komunalni prispevek obračunan samo za eno parcelo kljub 

dejstvu, da so bila v letu 2018 prodana vsa zemljišča v POC. 

 

2. ODHODKI: 1.784.090 EUR  92,5 % realizacija 

2.1 Prometna infrastruktura: 491.355 EUR ali 28 % celotnih odhodkov:  

- tekoče vzdrževanje cest 101.000 EUR, prenos obveznosti v višini 36 tisoč EUR;  

- zimska služba 65 tisoč EUR,  

- modernizacija cest Andrenci (500 m) 80.294 EUR,  

- Brengova-Vanetina (635 m) 60.967 EUR,  

- izgradnja parkirišča 73.415 EUR (35 parkirnih mest),  

- javna razsvetljava 38 tisoč EUR,  

- projektna dokumentacija za RII 35.289 EUR 

2.2 Področje izobraževanja 374 tisoč EUR 21 % celotnih odhodkov:  

- predšolska vzgoja 260 tisoč EUR,  

- osnovno šolstvo 62 tisoč,  

- pomoči v osnovnem šolstvu 52 tisoč EUR 

2.3 Stanovanjsko komunalna dejavnost 177 tisoč EUR 10 % proračuna:  

- izgradnja vodovoda Peščeni Vrh 87.067 EUR,  

- -nakup zemljišč 40.265 EUR,  

- ureditev in vzdrževanje pokopališča 13 tisoč EUR  

2.4 Socialno varstvo 125 tisoč EUR (7 % proračuna) :  

- domsko varstvo starejših in invalidnih oseb,  

- družinski pomočnik, izvajanja programov pomoč in domu,  

- sofinanciranje humanitarnih organizacij… 

2.5 Kultura (87.000 EUR) in šport (26 tisoč EUR): skupno 113 tisoč EUR ali 7 % proračuna:  

- knjižnična dejavnost 27 tisoč EUR,  

- sofinanciranje kulturnega društva,  

- vzdrževanje kulturnega doma 



2.6 Politični sistem: sejnine OVK, OS, župan, podžupan, fin. političnih strank …- 84 tisoč EUR ali 5 

% proračuna 

2.7 Kmetijstvo: 18000 EUR preko razpisa 

2.8 Varovanje okolja: 

- kanalizacija,  

- sofinanciranje MČN 7 upravičencem 11.388 EUR v višini 50 % 

2.9 Zdravstvo:  

- zavarovanje za brezposelne,  

- zavarovanje za mladoletne otroke 

2.10 Program javnih del 

 

3. Prihodki – odhodki (proračunski presežek) = 70.970 EUR 

4. ODPLAČILO KREDITOV:   93.582 EUR 

5. ZADOLŽEVANJE:   68.749 EUR (23. čl. ZFO za parkirišče in modernizacijo ceste 

Brengova-Vanetina) 

6. OSTANEK SREDSTEV NA RAČUNU: 58.530 EUR 

7. Porabljena je bila proračunska rezerva za odpravo posledic neurij v poletnih mesecih v višini 

10.076,29 EUR (3.000 EUR iz l. 2018). 

Nadzorni odbor je bolj podrobno preučil posebni del zaključnega računa, kjer je analitično prikazana 

realizacija prihodkov proračuna in realizacija odhodkov po proračunskih porabnikih in področjih 

proračunske porabe. 

Večina proračunskih postavk na prihodkovni in odhodkovni strani je bilo realiziranih skladno z 

zadnjim veljavnim proračunom. 

Člani NO smo pregledali smo določene proračunske postavke, kjer so bila večja odstotkovna 

odstopanja v doseganju v realizaciji ali so bila potrebna dodatna pojasnila za lažje razumevanje: 

- nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča od fizičnih in pravnih oseb 

- družinski pomočnik 

- postajališče avtodomov 

- zimska služba 

- načrti in druga projektna dokumentacija 

- plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev 

- sofinanciranje občine Sv. Andraž – materialni stroški v OŠ 

- sredstva za delovno uspešnost 

- skupna zadolžitev občine Cerkvenjak. 



 

Obrazložitve so bile podane s strani g. Kramberger, podrobne obrazložitve odstopanj pa so že 

razvidne iz pripravljenega gradiva o zaključnem računu proračuna občine Cerkvenjak za leto 2018. 

Predsednica NO za sejo občinskega sveta, kjer bo obravnavan zaključni proračun občine Cerkvenjak, 

pripravi poročilo NO o pregledu zaključnem računu občine Cerkvenjak. 

Sklep: nadzorni odbor občine Cerkvenjak se je seznanil z zaključnim računom proračuna Občine 

Cerkvenjak za leto 2018 in ne ugotavlja nobenih odstopanj ter podaja pozitivno mnenje k 

zaključnemu računu proračuna Občine Cerkvenjak za leto 2018. 

K točki 5 

Člani NO izpolnijo obrazce s podatki o članu/članici NO s privolitvijo za obdelavo osebnih podatkov. 

 

Seja je bila zaključena ob 18.00 uri. 

 

Predsednica NO: 

Simona Firbas 

 

 


