
 
Številka: 032-28/2014 
Datum: 3. december  2015 

ZAPISNIK 
7. seje 

Nadzornega odbora občine Cerknica, 
ki je bila dne 26. novembra 2015 ob 18. uri, v prostorih OŠ Notranjski Odred Cerknica. 

 
Prisotni člani: 1. Lidija JERNEJČIČ- predsednica 
 2. Marta GORNIK– namestnica predsednice  
 3. Vilma LONČAR – članica 

4. Ljudmila CANTARUTTI- članica 
 
Opravičeno 
odsoten: 

 
 
1. Edvard LENARČIČ – član 
 

Ostali prisotni: Bernarda DOLNIČAR – ravnateljica OŠ Cerknica, Sabina KEBE – 
računovodkinja  in  Jasmina KRIŽANČIČ - občinska uprava.  

 
 
Ad 1 Ugotovitev sklepčnosti in sprejem dnevnega reda 
 
Predsednica, Lidija JERNEJČIČ, je prisotne lepo pozdravila in ugotovila, da so prisotni štirje člani 
odbora. Edvard Lenarčič je opravičil svojo odsotnost. Nato je  predlagala dnevni red seje: 
  

1. Ugotovitev sklepčnosti in sprejem dnevnega reda 
 

2. Pregled zapisnika 6. redne seje Nadzornega odbora 
 

3. Pregled finančnega poslovanja v OŠ Notranjski Odred Cerknica za leto 2014 
 

4. Osnutek poročila o opravljenem nadzoru finančnega poslovanja  v RK Slovenije, 
Območno združenje Cerknica – Loška dolina - Bloke za leti 2013 in 2014 
 

5. Končno poročilo o opravljenem nadzoru finančnega poslovanja  v Knjižnici Jožeta 
Udoviča Cerknica za leti 2013 in 2014 

 
6. Razno 

 
Prisotni člani niso podali pripomb na predlagani dnevni red.  
 
SOGLASNO s ŠTIRIMI  glasovi ZA so prisotni sprejeli: 
SKLEP ŠT. 7/1-32/2015 
Sprejet in potrjen je dnevni red 7. redne seje Nadzornega odbora.  
 
 
Ad2 Pregled in potrditev zapisnika 6. redne seje  

 
Predsednica, Lidija JERNEJČIČ, je podala v razpravo zapisnik 6. redne seje Nadzornega odbora 
Občine Cerknica. Ker pripomb na zapisnik ni bilo, ga je predsednica podala na glasovanje. 
 
SOGLASNO s ŠTIRIMI glasovi ZA so prisotni člani sprejeli: 
SKLEP ŠT. 7/2-33/2015  



 

Sprejet in potrjen je zapisnik 6. redne seje Nadzornega odbora Občine Cerknica. 
 
 
Ad 3    Pregled finančnega poslovanja v OŠ Notranjski Odred Cerknica za leto 2014 
 
Bernarda DOLNIČAR, ravnateljica OŠ Cerknica je podala krajšo uvodno obrazložitev. 
 
Sabina KEBE je zelo podrobno pojasnila računovodsko poročilo. Povedala je, da računovodsko 
poročilo vsebuje pojasnila k bilanci stanja. OŠ Cerknica nima veliko zastarelih terjatev in da starši 
redno poravnavajo svoje obveznosti. Vse obveznosti šola plačuje na datum valute. Obrazložila je, 
da je  v pasivnih časovnih razmejitvah (PČR) zajeta zimska šola v naravi, ki jo je mogoče plačati 
v obrokih. V PČR je zajet tudi učbeniški sklad in projekt Drobtinica. V dolgoročnih PČR so 
sredstva, ki jih je šola prejela za zaposlovanje invalidov, vendar sedaj tega ni več. Šola dobiva 
prihodke s strani ministrstva za izobraževanje, znanost in šport  in pa s strani Občine Cerknica. V 
prilogah so bila zelo podrobno predstavljena sredstva, pridobljena s strani ministrstva, med 
katerimi so tudi javna dela, tečaj plavanja in tradicionalni slovenski zajtrk.  
 
Predsednica, Lidija JERNEJČIČ, je odprla razpravo v kateri so sodelovali člani odbora.  
 
Po končani razpravi je predsednica, Lidija JERNEJČIČ, podala na glasovanje predlog sklepa. 
 
SOGLASNO s  ŠTIRIMI glasovi ZA so člani nadzornega odbora sprejeli: 
SKLEP ŠT. 7/3-34/2015 
Nadzorni odbor Občine Cerknica se je seznanil s finančnim poslovanjem v Osnovni šoli 
Notranjski Odred Cerknica za leto 2014. Nadzorni odbor Občine Cerknica zaproša OŠ 
Notranjski Odred Cerknica za izpis iz glavne knjige za stroške, ki jih financira Občina 
Cerknica oz. za seznam stroškovnih mest in po tri kopije računov za elektriko, vodo in 
ogrevanje za leto 2014 ter tri kopije računov za druge stroške prostora, pokrivanje katerih 
zagotavlja Občina Cerknica iz svojega proračuna. 
 
 
Ad 4 Osnutek  poročila o opravljenem nadzoru finančnega poslovanja v RK  
                    Slovenije, Območno združenje Cerknica – Loška dolina - Bloke za leti 2013 in  
                    2014  
 
Predsednica, Lidija JERNEJČIČ, je odprla razpravo. Po končani razpravi je podala na glasovanje 
predlog sklepa. 
 
Člani nadzornega odbora so SOGLASNO s ŠTIRIMI glasovi ZA sprejeli: 
SKLEP ŠT.: 7/4 - 35/2015 
Nadzorni odbor Občine Cerknica je sprejel osnutek Poročila o opravljenem nadzoru  
finančnega poslovanja  v RK Slovenije, Območno združenje Cerknica – Loška dolina - 
Bloke za leti 2013 in 2014.  
 
 
Ad 5 Končno poročilo o opravljenem nadzoru finančnega poslovanja  v Knjižnici  
                   Jožeta Udoviča Cerknica za leti 2013 in 2014 
 
Predsednica, Lidija JERNEJČIČ, je odprla razpravo. Po končani razpravi je podala na glasovanje 
predlog sklepa. 
 
Člani nadzornega odbora so SOGLASNO s ŠTIRIMI glasovi ZA sprejeli: 
SKLEP ŠT.: 7/5 - 36/2015 

Nadzorni odbor Občine Cerknica je sprejel končno Poročilo o opravljenem nadzoru  

finančnega poslovanja  v Knjižnici Jožeta Udoviča Cerknica za leti 2013 in 2014 s 

priporočilom, da dodatno prouči vknjižbe prejetih dotacij za nadomestilo stroškov 

amortizacije in pa izkazovanja stroškov amortizacije glede na vire. 
 

 

 
 



 

 
Ad 6 Razno 
 
Člani nadzornega odbora so se dogovorili o vsebini naslednje seje nadzornega odbora in določili 
datum in čas seje.  
 
Člani nadzornega odbora so SOGLASNO s ŠTIRIMI glasovi ZA sprejeli: 
SKLEP ŠT.: 7/6 - 37/2015 
Naslednja seja Nadzornega odbora bo  v torek, 15. decembra 2015 ob 19. uri s 
predvidenim dnevnim redom: 
 

1. Ugotovitev sklepčnosti in sprejem dnevnega reda 
2. Pregled zapisnika 7. redne seje Nadzornega odbora 
3. Odlok o proračunu Občine Cerknica za leto 2016 – DRUGA OBRAVNAVA 
4. Osnutek poročila o opravljenem nadzoru finančnega poslovanja v Osnovni šoli 

Notranjski Odred Cerknica za leto 2014 
5. Končno poročilo o opravljenem nadzoru finančnega poslovanja  v Rdečem križu 

Slovenije, Območno združenje Cerknica – Loška dolina - Bloke za leti 2013 in 2014 
6. Razno 

 
Predsednica odbora, Lidija JERNEJČIČ, je po končani zadnji točki dnevnega reda ob 20. uri 
zaključila sejo Nadzornega odbora in se prisotnim zahvalila za udeležbo in sodelovanje.  
 
Zapisnik zapisala: 
Jasmina KRIŽANČIČ 
 
  
 Nadzorni odbor 
 predsednica  
 Lidija JERNEJČIČ  

 


