
 

OBČINA CERKVENJAK  

NADZORNI ODBOR 

 

Poročilo nadzornega odbora občine Cerkvenjak o pregledu Zaključnega računa proračuna Občine 

Cerkvenjak za leto 2018 

Na podlagi 11. člena Poslovnika Nadzornega odbora Občine Cerkvenjak in Plana dela nadzornega 

odbora občine Cerkvenjak za leto 2019 je v sredo, 03.04.2019 ob 16.00 uri v prostorih Občine 

Cerkvenjak potekala 2. redna seja Nadzornega odbora Občine Cerkvenjak. 

Na sejo so bili vabljeni člani nadzornega odbora ga. Simona Firbas (Cogetinci), ga. Monika Majer in g. 

Ivan Koražija, ter g. župan Marjan Žmavc in ga. Simona Kramberger, višja svetovalka za proračun in 

finance. 

Prisotni so bili vsi vabljeni. 

Skladno s 3. točko dnevnega reda seje smo člani nadzornega odbora pregledali Zaključni račun 

proračuna občine Cerkvenjak. Pred sejo nam je bilo posredovano obsežno gradivo o zaključnem 

računu, ki ga je pripravila ga. Simona Kramberger. 

Skladno z zadnjim veljavnim proračunom 2018 je bilo planiranih 1,951.832 € skupnih prihodkov, 

realiziranih je bilo 1,855.056 €. Tako je bilo realiziranih 95,04 % planiranih skupnih prihodkov. 

Največji delež nedosežene realizacije predstavljajo nerealizirani prihodki iz naslova komunalnih 

prispevkov za poslovno obrtno cono in komunalnih prihodkov v za razpršeno gradnjo, nerealiziranih 

prihodkov iz naslova sofinanciranja DRSI pri gradnji cest in pločnikov ter nerealiziranih prihodkov iz 

naslova nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča od fizičnih oseb.  

Planirani so bili skupni odhodki v višini 1,929.140 €, realiziranih je bilo 1,784.090 €, kar predstavlja 

92,48 % realizacijo na odhodkovni strani. Največji delež nedosežene realizacije predstavljajo 

nerealizirani odhodki za plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev, odhodki za 

novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije, nakup zemljišč in naravnih bogastev ter odhodki za načrte 

in drugo projektno  dokumentacijo. 

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. 

Pregledali smo določene proračunske postavke, kjer so bila večja odstotkovna odstopanja v 

doseganju v realizaciji. 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. 



S pregledom zaključnega računa proračuna občine Cerkvenjak za leto 2018 nadzorni odbor ugotavlja, 

da so bila proračunska sredstva porabljena namensko in smotrno skladno z zadnjim veljavnim 

proračunom za leto 2018 in podaja pozitivno mnenje k zaključnemu računu proračuna občine 

Cerkvenjak za leto 2018. 

 

Cerkvenjak, 10.04.2019                                            Predsednica nadzornega odbora občine Cerkvenjak 

       Simona Firbas 


