
 

OBČINA CERKVENJAK  

NADZORNI ODBOR 

 

Številka: 032-2/2019   

Datum: 02.07.2019 

 

Z A P I S N I K 

3. redne seje Nadzornega odbora Občine Cerkvenjak, 

ki je bila v sredo, 12.06.2019, 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.   Aleš Bezjak, predsednik PGD Cerkvenjak 

 

Dnevni red: 

1. Ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda. 

2. Potrditev zapisnika 2. redne seje Nadzornega odbora. 

3. Pregled porabe proračunskih sredstev Občine Cerkvenjak za  leto 2017 in 2018 v 

Prostovoljnem gasilskem društvu Cerkvenjak 

4. Razno. 

 

 



K točki 1 

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

članov NO. S strani občine Cerkvenjak je bila na seji prisotna višja svetovalka za proračun in finance, 

ga. Simona Kramberger, s strani Prostovoljnega gasilskega društva Cerkvenjak (v nadaljevanju PGD 

Cerkvenjak) pa predsednik g. Aleš Bezjak. 

Predsednica da na glasovanje predlog zamenjave vrstnega reda 3. in 2. točke dnevnega reda. 

Sprememba dnevnega reda je bila soglasno potrjena s strani vseh članov NO Cerkvenjak.  

K točki 3 

Člani NO Cerkvenjak so pregledali porabo proračunskih sredstev v PGD Cerkvenjak v letih 2017 in 

2018. 

Temelj za ureditev razmerij o sofinanciranju zagotavljanja požarne varnosti med Občino Cerkvenjak in 

PGD Cerkvenjak sta Zakon o varstvu pred požarom in Odlok o proračunu Občine Cerkvenjak za leto 

2017 in 2018. 

PGD Cerkvenjak je v letu 2017 na osnovi z občino Cerkvenjak sklenjene pogodbe št. 21/2017 o 

sofinanciranju programa dela PGD Cerkvenjak v letu 2017 z dne 17.03.2017 prejelo proračunska 

sredstva v višini 27.685,06 €, po postavkah: 

1. tekoči transferji nepridobitnim organizacijam in ustanovam v višini 5.000,04 €, od tega: 

-  4.020,84 € za delovanje PGD Cerkvenjak  

- 979,20 € za uporabnino pisarniških prostorov v gasilskem domu Cerkvenjak s strani civilne 

zaščite Občine Cerkvenjak in športne zveze Cerkvenjak. 

2. investicijski transferji nepridobitnim organizacijam in ustanovam v višini 19.400,00 €, od tega: 

- 15.000,00 € za sofinanciranje nakupa gasilskega vozila  za prevoz moštva GVM-1 

- 2.000,00 € za investicijsko vzdrževanje objekta in opreme za zagotavljanje protipožarne 

varnosti, ki jih je PGD Cerkvenjak porabil za nakup zaščitnih sredstev  

- 2.400,00 € kot donacijo, s katero je bilo izvedeno plačilo 410-0012/2017 

3. požarna taksa v višini 3.285,00 € za obdobje 12/2016 – 11/2017 na osnovi sredstev, 

odobrenih s strani Odbora za razpolaganje s sredstvi požarnega sklada. 

PGD Cerkvenjak je v letu 2017 prejelo tudi sredstva iz naslova tekočih transferjev neprofitnim 

organizacijam in ustanovam za sofinanciranje stroškov nabave pokalov za športne prireditve ob 

občinskem prazniku v višini 176,98 €, ki jih je občina Cerkvenjak odobrila na osnovi Letnega programa 

športa v Občini Cerkvenjak za leto 2017. 

Skupaj je tako v letu 2017 PGD Cerkvenjak prejelo proračunska sredstva v višini 27.862,02 €. 

PGD Cerkvenjak je skladno s 6. členom Pogodbe št. 21/2017 o sofinanciranju programa dela PGD 

Cerkvenjak v letu 2017 predložilo finančno poročilo PGD Cerkvenjak za leto 2017, iz katerega je 

razvidno, da so bila prejeta proračunska sredstva namensko porabljena. 

V letu 2018 je PGD Cerkvenjak na osnovi z občino Cerkvenjak sklenjene pogodbe št. 13/2018 o 

sofinanciranju programa dela PGD Cerkvenjak v letu 2018 z dne 27.03.2018 prejelo proračunska 

sredstva v višini 12.956,04 €, po postavkah: 



1. tekoči transferji nepridobitnim organizacijam in ustanovam v višini 5.000,04 €, od tega: 

-  4.020,84 € za delovanje PGD Cerkvenjak  

- 979,20 € za uporabnino pisarniških prostorov v gasilskem domu Cerkvenjak s strani civilne 

zaščite Občine Cerkvenjak in športne zveze Cerkvenjak. 

- investicijski transferji nepridobitnim organizacijam in ustanovam v višini 4.000,00 € za 

investicijsko vzdrževanje objekta in opreme za zagotavljanje protipožarne varnosti,  

2. požarna taksa v višini 3.956,00 € za obdobje 12/2017 – 12/2018 na osnovi sredstev, 

odobrenih s strani Odbora za razpolaganje s sredstvi požarnega sklada. 

PGD Cerkvenjak je v letu 2018 prejelo tudi sredstva iz naslova tekočih transferjev neprofitnim 

organizacijam in ustanovam za sofinanciranje stroškov nabave pokalov za športne prireditve ob 

občinskem prazniku v višini 174,31 €, ki jih je občina Cerkvenjak odobrila na osnovi Letnega programa 

športa v Občini Cerkvenjak za leto 2018. 

Skupaj je tako v letu 2018 PGD Cerkvenjak prejelo proračunska sredstva v višini 13.130,35 €. 

PGD Cerkvenjak je skladno s 6. členom Pogodbe št. 13/2018 o sofinanciranju programa dela PGD 

Cerkvenjak v letu 2018 predložilo finančno poročilo PGD Cerkvenjak za leto 2018. 

Iz predloženega finančnega poročila ni razvidna dokazljiva namenska poraba sredstev iz naslova 

investicijskih transferjev nepridobitnim organizacijam in ustanovam v višini 4.000,00 € za investicijsko 

vzdrževanje objekta in opreme za zagotavljanje protipožarne varnosti. To je bilo ugotovljeno tudi s 

strani občine Cerkvenjak, zato bi moralo PGD Cerkvenjak izplačana proračunska sredstva v višini 

4.000,00 € občini Cerkvenjak vrniti. Ker bo PGD Cerkvenjak v letu izvajal večjo investicijo, sta se obe 

pogodbeni stranki dogovorili, da PGD Cerkvenjak omenjenih sredstev ne vrača, ampak porabi v letu 

2019 za omenjeno investicijo. Omenjen dogovor med pogodbenima strankama je bil sklenjen samo 

ustno, ne pa tudi pisno. 

Sklep: nadzorni odbor Občine Cerkvenjak ugotavlja, da je PGD Cerkvenjak prejeta proračunska 

sredstva v letu 2017 porabil namensko.  

V letu 2018 PGD Cerkvenjak prejetih proračunskih sredstev v celoti ni namensko porabil in posledično 

z občino Cerkvenjak sklenil ustni dogovor o porabi prejetih sredstev v višini 4.000,00 € v letu 2019. 

Nadzorni odbor občine Cerkvenjak predlaga: 

- da PGD Cerkvenjak in občina Cerkvenjak skleneta aneks k pogodbi št. 13/2018 o 

sofinanciranju programa dela PGD Cerkvenjak v letu 2018; 

- da PGD Cerkvenjak prejeta sredstva v višini 4.000,00 € za investicijsko vzdrževanje objekta in 

opreme za zagotavljanje protipožarne varnosti namensko porabi v letu 2019; 

- da PGD Cerkvenjak skladno s sklenjenim aneksom do 31.03.2020 občini Cerkvenjak posreduje 

ustrezno finančno poročilo, podprto s fakturami za skupni znesek prejetih sredstev v višini 

4.000,00 € za investicijsko vzdrževanje objekta in opreme za zagotavljanje protipožarne 

varnosti in tako dokaže namensko porabo sredstev, prejetih iz naslova Pogodbe št. 13/2018 o 

sofinanciranju programa dela PGD Cerkvenjak v letu 2018. 

 

 



K točki 2 

Člani NO so soglasno potrdili zapisnik 2. redne seje NO Cerkvenjak. 

K točki 4 

Predsednica NO ostalim članom NO predstavi poročilo NO Občine Cerkvenjak o pregledu Zaključnega 

računa proračuna Občine Cerkvenjak, ki ga je predstavila na 4. redni seji Občinskega sveta občine 

Cerkvenjak 10.04.2019. 

 

Seja je bila zaključena ob 17.30 uri. 

 

Predsednica NO: 

Simona Firbas 

 

 


