
 
Številka: 032-28/2014 
Datum: 26. april  2016 

ZAPISNIK 
10. seje 

Nadzornega odbora občine Cerknica, 
ki je bila dne 21. aprila 2016 ob 19. uri, v drugem nadstropju Občine Cerknica. 

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

4. Ljudmila CANTARUTTI- članica 
 
 

5. Edvard LENARČIČ - član 
 

Ostali prisotni: Irena ZALAR – direktorica občinske uprave, Leonida MATIČIČ – višja 
svetovalka za finance  in  Jasmina KRIŽANČIČ - občinska uprava.  

 
 
Ad 1 Ugotovitev sklepčnosti in sprejem dnevnega reda 
 
Predsednica, Lidija JERNEJČIČ, je prisotne lepo pozdravila in ugotovila, da je prisotnih vseh pet 
članov odbora. Nato je  predlagala dnevni red in sicer: 
  

1. Ugotovitev sklepčnosti in sprejem dnevnega reda 
 

2. Pregled zapisnika 9. redne seje Nadzornega odbora 
 

3. Zaključni račun proračuna Občine Cerknica za leto 2015, poročevalka Leonida 
Matičič, višja svetovalka za finance 

 
4. Priprava poročila o delu Nadzornega odbora od 1. redne seje do vključno 9. redne 

seje 
 

5. Razno 
 
Prisotni člani niso podali pripomb na predlagani dnevni red.  
 
SOGLASNO s PETIMI  glasovi ZA so prisotni sprejeli: 
SKLEP ŠT. 10/1-50/2016 
Sprejet in potrjen je dnevni red 10. redne seje Nadzornega odbora.  
 
 
Ad2 Pregled zapisnika 9. redne seje Nadzornega odbora 

 
Predsednica, Lidija JERNEJČIČ, je podala v razpravo zapisnik 9. redne seje Nadzornega odbora 
Občine Cerknica. Ker pripomb na zapisnik ni bilo, ga je podala na glasovanje. 
 
SOGLASNO s PETIMI glasovi ZA so prisotni člani sprejeli: 
SKLEP ŠT. 10/2-51/2016  
Sprejet in potrjen je zapisnik 9. redne seje Nadzornega odbora Občine Cerknica.  
 
 
 



 

 
Ad 3 Zaključni račun proračuna Občine Cerknica za leto 2015 
 
Leonida MATIČIČ, višja svetovalka za finance, je povedala, da je župan dolžan pripraviti zaključni 
račun proračuna za preteklo leto na podlagi 98. člena Zakona o javnih financah. Zaključni račun 
je pripravljen v skladu z veljavno zakonodajo ter priročnikom Ministrstva za finance. V njem so 
prikazani prihodki in odhodki po denarnem toku, to je za obdobje od 1.1. 2015 do 31.12. 2015. 
Prihodki so bili realizirani v višini 11.719.310 €, to je 79 % odstotkov glede na veljavni proračun. 
Od tega so bili davčni prihodki realizirani v višini 7.447.707 €, to je 92 %, od tega gotovina 
6.124.957 €, nedavčni prihodki v višini 1.662.146 €, to je 105 % glede na veljavni proračun, 
kapitalski prihodki v višini 247.754 €, kar je 43 %. Transferni prihodki so bili realizirani v višini 
2.361.203 €, to je 124 % glede na predvideni plan. Od tega je občina prejela: iz sredstev 
državnega proračuna 1.157.802 € in sicer iz finančne izravnave Ministrstva za finance 586.616 €, 
za čisto Ljubljanico I. sklop, 61.292 €, po 23. členu ZFO-ja pa 99. 979 €, za čisto Ljubljanico-II. 
sklop 156.890 €, za požarne takse 32.905 €, za vzdrževanje gozdnih cest 67.905 €, za šolske 
prevoze na nevarnih poteh 88.349 €, za medobčinski inšpektorat in redarstvo 46.255 € ter 
Zavoda za zaposlovanje RS za javna dela 14.611 €. Občina je prejela sredstva iz EU v višini 
1.203.901 € in sicer za čisto Ljubljanico-I. sklop v višini 347.320 €, ter za čisto Ljubljanico-II. 
Sklop 856.581 €. Odhodki so bili realizirani v višini 10.393.055 €, to je 89 % glede na veljavni 
proračun. Od tega so bili tekoči odhodki realizirani v višini 2.949.324 €, tekoči transferi 3.923.228 
€, to je 99 %, ter investicijski transferji v višini 115.884. Investicijski odhodki so bili realizirani 
3.304.618 €, kar je 77 % glede na plan in sicer sofinancirane investicije so bile izgradnja 
centralne čistilne naprave v Občini Cerknica, I. sklop, ter izgradnja kanalizacije in čistilne naprave 
na Rakeku, čista Ljubljanica-II. sklop. Bilanca stanja izkazuje presežek v višini 1.326.256 €, 
odplačilo dolgov znaša 583.643 €. Razlika, ki nastane v višini 732.613 je presežek in se prenese 
v proračun za leto 2016. V letu 2015 se občina ni dolgoročno zadolževala, stanje zadolženosti na 
dan 31. 12. 2015 je 6.052.299 €. Odlok o proračunu Občine Cerknica za leto 2015 je bil 
zastavljen razvojno naravnano, z zakonom določene naloge pa so bile v celoti in pravočasno 
realizirane. Sestavni del zaključnega računa je tudi poročilo o realizaciji načrta ravnanja s 
stvarnim premoženjem Občine Cerknica za leto 2015. 
 
Predsednica, Lidija JERNEJČIČ, je odprla razpravo.  
 
Vilma LONČAR je izpostavila bančno garancijo za vrtec in prosila za obrazložitev. 
 
Leonida MATIČIČ in Irena ZALAR sta odgovorili, da se je bančna garancija unovčila. Manjše 
napake vrtec popravlja sam. V kolikor celotna sredstva iz bančne garancije ne bodo porabljena, 
se bodo porabila za drug zadeve. Ker občina varčuje za namen izgradnje športne dvorane na 
Rakeku, se bodo tudi ta sredstva namenila za športno dvorano. Občinska uprava bo do naslednje 
seje preverila veljavnost bančne garancije in podatek sporočila nadzornemu odboru. 
 
Lidija JERNEJČIČ je postavila vprašanje v zvezi z evidenco sklepov o prerazporeditvi. V Zakonu 
o javnih financah je zapisano, da se dovoljuje prerazporeditev v skladu z odlokom, ki ga sprejme 
občinski svet. Prosila je za obrazložitev. 
 
Leonida MATIČIČ je odgovorila, da ima v odloku o proračunu župan možnost prerazporejanja 
sredstev in pri tem nima nobenih vrednostnih omejitev.  
 
Edvard LENARČIČ je nadaljeval, da nadzorni odbor na to opozarja že vrsto let. V nadaljevanju je 
izpostavil smetišče na Rakeku in postavil vprašanje kako dolgo se bo še saniralo.  
 
Irena ZALAR, direktorica občinske uprave je odgovorila, da je to odvisno od inšpektorja, ki obišče 
komunalo in izda odločbo na podlagi ogleda kraja.  
 
Edvard LENARČIČ je izpostavil postavko nakup zemljišč v vrednosti 149.800 €. Prosil je za 
obrazložitev. 
 
Leonida MATIČIČ je odgovorila, da se je za 81.000 € kupila Pucinova hiša, v Begunjah poleg OŠ 
Begunje pa se je kupila stavba, ki bo v prihodnosti namenjena za osnovno šolo, trenutno pa sta 
na stanovanju dve družini.  
 
 



 

 
Edvarda LENARČIČA je zanimalo kakšne aktivnosti se izvajajo v stari grahovski šoli. 
 
Irena ZALAR je odgovorila, da je tam skladišče pustnih mask, mladina in pa taborniki. Vsi 
navedeni plačujejo najemnino, ki pokriva obratovalne stroške.  
 
Edvard LENARČIČ je izpostavil revizijsko poročilo in zaprosil občinsko upravo, da posreduje 
revizijsko poročilo do naslednje seje nadzornega odbora. V nadaljevanju je prosil za finančno 
oceno proračunskega leta 2015.  
 
Leonida MATIČIČ je odgovorila, da občina varčuje sredstva za izgradnjo športne dvorane Rakek. 
Zadeve so tekoče, večjih problemov ni. Občinska uprava bi želela prodati tri stanovanja, pa pri 
prodaji ni uspešna. Občini se je dohodnina precej zmanjšala, vendar pa je prejela finančno 
izravnavo. Izpostavila je tudi problem najemnin občinskih stanovanj, kjer bo v prihodnosti 
potrebno zmanjšati terjatve na način odpisa.  
 
Marta GORNIK je izpostavila odplačilo kreditov, čista Ljubljanica, sklop II. Prosila je za 
obrazložitev. 
 
Leonida MATIČIČ je odgovorila, da se je kredit najel v letu 2014, odplačilo pa se je začelo v letu 
2015. Glede kreditov je povedala, da vse kredite preverja Ministrstvo za finance, ki vsake tri 
mesece preverja pravilnost kreditov.  
 
Vilma LONČAR je izpostavila dom na Slivnici in prosila za obrazložitev. 
 
Irena ZALAR je obrazložila, da je od aprila 2016 nova najemnica. Od 1.1.2016 do konca marca 
2016 je bil podaljšan najem prejšnjemu najemniku. Prej je najemnik vlagal v objekt in ni plačeval 
najemnine, kar ni bilo dobro. Sedaj je realna najemnina, ki je okrog 360 €. V kolikor se bo 
površina uporabe širila, se bo tudi najemnina na novo izračunala. V letošnjem letu bo občina 
naredila na Slivnici malo čistilno napravo, drugo leto pa naj bi se uredila fasada in okolica ter 
zamenjala okna. Pogodba je sklenjena za 10 let.  
 
Vilma LONČAR je izpostavila prehrano otrok v vrtcu in sicer popoldansko malico, ki jo otroci ne 
dobijo za domov, v kolikor je ne pojedo v vrtcu.  
 
Irena ZALAR je obrazložila, da je to poslovna politika vrtca in verjetno ima vrtec argumente zakaj 
se je tako odločil. Poudarila je tudi, da je hrana v vrtcu namenjena času, ko je otrok v vrtcu.  
 
Lidija JERNEJČIČ je po končani razpravi podala predlog sklepa na glasovanje.  
  
SOGLASNO s PETIMI glasovi ZA so prisotni člani sprejeli: 
SKLEP ŠT. 10/3-51/2016  
Nadzorni odbor Občine Cerknica se je seznanil z zaključnim računom proračuna Občine 
Cerknica za leto 2015 in nanj z vidika pravilnosti nima pripomb. Občinskemu svetu Občine 
Cerknica predlaga, da sprejme zaključni račun proračuna Občine Cerknica za leto 2015 v 
predlagani obliki.  
 
 
Ad 4    Priprava poročila o delu Nadzornega odbora od 1. redne seje do vključno 9. redne  
            seje 
 
Predsednica, Lidija JERNEJČIČ, je odprla razpravo. Po krajši razpravi je podala predlog sklepa 
na glasovanje. 
 
SKLEP ŠT. 10/4-52/2016  
Nadzorni odbor Občine Cerknica je pripravil in sprejel poročilo o delu Nadzornega odbora 
od 1. redne seje do vključno 9. redne seje v predloženi obliki. 
 
 
Ad 5 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 PETIMI glasovi ZA sprejeli: 
SKLEP ŠT.: 10/5- 53/2016 
Naslednja seja Nadzornega odbora bo  v torek, 24. maja 2016 ob 19. uri s predvidenim 
dnevnim redom: 
 

1. Ugotovitev sklepčnosti in sprejem dnevnega reda 
2. Pregled zapisnika 10. redne seje Nadzornega odbora 
3. Obravnava delovnega osnutka sprememb in dopolnitev Poslovnika  Nadzornega 

odbora Občine Cerknica 
4. Seznanitev s Poročilom o notranji reviziji v Občini Cerknica 
5. Pobude in vprašanja 

 
Predsednica odbora, Lidija JERNEJČIČ, je po končani zadnji točki dnevnega reda ob 20:40 
zaključila sejo Nadzornega odbora in se prisotnim zahvalila za udeležbo in sodelovanje.  
 
 
Zapisnik zapisala: 
Jasmina KRIŽANČIČ  
 Nadzorni odbor 
 predsednica  
 Lidija JERNEJČIČ  

 


