
 
Številka: 032-28/2014 
Datum: 23. marec  2017 

ZAPISNIK 
17. seje 

Nadzornega odbora občine Cerknica, 
ki je bila dne 21. marca 2017 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 
 
Opravičeno 
odsoten član: 

 
 
1. Edvard LENARČIČ - član 

 
Ostali prisotni: 

 
Marko KRANJC – podžupan občine, Leonida MATIČIČ – višja svetovalka 
za finance, Andrej RUPAR - tehnični delavec IV za krajevne skupnosti in  
Jasmina KRIŽANČIČ - občinska uprava.  

 
 
Ad 1 Ugotovitev sklepčnosti in sprejem dnevnega reda 
 
Predsednica, Lidija JERNEJČIČ, je prisotne lepo pozdravila in ugotovila, da so prisotne tri članice 
odbora. Povedala je, da je član, Edvard Lenarčič opravičil svojo odsotnost. Nato je podala na  
glasovanje predvideni dnevni red seje in sicer: 
 

1. Ugotovitev sklepčnosti in sprejem dnevnega reda 
 

2. Pregled in potrditev zapisnika 16. redne seje Nadzornega odbora 
 

3. Zaključni račun proračuna Občine Cerknica za leto 2016 
 

4. Finančno poročilo za odbore krajevne skupnosti za leti 2015 in 2016 
 

5. Obravnava Proračunskega priročnika za pripravo občinskih proračunov 
 

6. Pobude in vprašanja 
 
Prisotne članice niso podale pripomb na dnevni red, zato ga je predsednica podala na 
glasovanje. 
 
SOGLASNO s TREMI  glasovi ZA so prisotne sprejele: 
SKLEP ŠT. 17/1-92/2017 
Sprejet in potrjen je dnevni red 17. redne seje Nadzornega odbora.  
 
 
Ad2 Pregled zapisnika 16. redne seje Nadzornega odbora 
 
V tem času se je seji pridružila članica, Ljudmila Cantarutti, tako so bile v nadaljevanju seje 
prisotne štiri članice odbora. Predsednica je podala v razpravo zapisnik 16. redne seje 
Nadzornega odbora Občine Cerknica.  
 



 

Marta GORNIK je opozorila na dve napaki in sicer je bil to zapisnik 16. redne seje in ne 15. 
Druga napaka pa je bila pod sedmo točko dnevnega reda, kjer so za sprejem dnevnega reda 
naslednje seje glasovale štiri članice in ne pet.  
 
Predsednica je podala zapisnik s popravkoma na glasovanje. 
 
SOGLASNO s ŠTIRIMI glasovi ZA so prisotne članice sprejele: 
SKLEP ŠT. 17/2-93/2017  
Sprejet in potrjen je zapisnik 16. redne seje Nadzornega odbora Občine Cerknica s 
popravkom in sicer je bil zapisnik 16. redne seje  in ne 15. Drugi popravek pa je pod 
sedmo točko, pobude in vprašanja, in sicer so člani nadzornega odbora soglasno s petimi 
glasovi za sprejeli sklep št.: 16/7-91/2017. Pravilno se stavek glasi: »Člani nadzornega 
odbora so soglasno s štirimi glasovi za sprejeli sklep št.: 16/7-91/2017. 
 
 
Ad3     Zaključni račun proračuna Občine Cerknica za leto 2016 
 
Leonida MATIČIČ, višja svetovalka za finance, je podala skrajšano uvodno obrazložitev kot je 
razvidna iz gradiva.  
 
Predsednica, Lidija JERNEJČIČ je odprla razpravo. V razpravi so bile izpostavljene sledeče 
zadeve: Na kontu 714 – drugi nedavčni prihodki je viden upad prihodkov in sicer je bilo 
obrazloženo, da je to zaradi planiranega komunalnega prispevka, ki naj bi se zaračunaval že v 
letu 2016, dejansko pa se je začel zaračunavati v letu 2017. Izpostavljeno je bilo stanje 
namenskih sredstev na dan 31. 12. 2016 od najemnine infrast. (kanalizacija) v višini 150.000 €, 
kjer je bilo obrazloženo, da je to sklad, kjer se zbirajo sredstva za omrežnine in pa posebej za 
kanalizacijo. V kolikor sredstva niso v celoti počrpana, se prenesejo v naslednje leto. Izpostavljen 
je bil tudi popis opreme, kjer je bilo pojasnjeno, da se inventura izvaja vsako leto. Nadzorni odbor 
je zaprosil za revizijsko poročilo dela poslovanja, ki ga bo obravnaval na naslednji seji. 
Izpostavljeni so bili tudi dolgoročni cilji občine, ki so predstavljeni v načrtu razvojnih programov. 
Pojasnjeno je bilo, da se načrt razvojnih programov v zaključnemu računu ne prikazuje, ker 
program še ni dodelan.    
 
Predsednica, Lidija JERNEJČIČ je po končani razpravi podala na glasovanje zaključni račun.  
 
SOGLASNO s ŠTIRIMI glasovi ZA so prisotne članice sprejele: 
SKLEP ŠT. 17/3-94/2017 
Nadzorni odbor občine Cerknica se je seznanil z zaključnim računom proračuna Občine 
Cerknica za leto 2016 in nanj z vidika pravilnosti nima pripomb. Nadzorni odbor ugotavlja, 
da je vsebina zaključnega računa vsako leto bolj izpopolnjena.  

Nadzorni odbor priporoča predlagatelju, da vključi  v okviru poglavja Načrt razvojnih 
programov natančnejšo obrazložitev   gospodarnosti, učinkovitosti ter uspešnosti 
pomembnejših postavk ter vpliv na socialo in gospodarstvo.  

 
Ad 4 Finančno poročilo za odbore krajevne skupnosti za leti 2015 in 2016 
 
Andrej RUPAR, tehnični delavec IV za krajevne skupnosti, je podal skrajšano uvodno 
obrazložitev kot je razvidna iz gradiva.  
 
Predsednica, Lidija JERNEJČIČ je odprla razpravo. Po krajši razpravi je podala na glasovanje 
predlog sklepa. 
 
SOGLASNO s ŠTIRIMI  glasovi ZA so prisotne sprejele: 
SKLEP ŠT. 17/4-95/2017 

Nadzorni odbor Občine Cerknica je obravnaval in sprejel finančno poročilo za odbore 

krajevne skupnosti za leti 2015 in 2016. Nadzorni odbor bo svoje ugotovitve podal v 

poročilu o nadzoru. 
 
 



 

Ad5    Obravnava Proračunskega priročnika za pripravo občinskih proračunov 
 
Predsednica, Lidija JERNEJČIČ, je odprla razpravo. Po končani razpravi je podala predlog 
sklepa na glasovanje. 
 
SOGLASNO s ŠTIRIMI glasovi ZA so prisotni člani sprejeli: 
SKLEP ŠT. 17/5-96/2017  
Nadzorni odbor Občine Cerknica je obravnaval Proračunski priročnik za pripravo 
občinskih proračunov.  
 
 
Ad 6 Pobude in vprašanja 
 
Članice nadzornega odbora so se dogovorile o vsebini naslednje seje nadzornega odbora in 
določili datum in čas seje.  
 
Članice nadzornega odbora so SOGLASNO s ŠTIRIMI glasovi ZA sprejele: 
SKLEP ŠT.: 17/6-97/2017 
Naslednja seja Nadzornega odbora bo  v torek, 16. maja 2017 ob 19. uri s predvidenim 
dnevnim redom: 
 

1. Ugotovitev sklepčnosti in sprejem dnevnega reda 
2. Pregled zapisnika 17. redne seje Nadzornega odbora 
3. Letno poročilo javnega zavoda Notranjski regijski park za leto 2016 
4. Sprejem osnutka finančnega poročila za odbore krajevne skupnosti za leti 2015 in 

2016 
5. Revizija internih aktov občinske uprave Občine Cerknica za leto 2016 
6. Pobude in vprašanja 

 
Predsednica nadzornega odbora, Lidija JERNEJČIČ, je po končani zadnji točki dnevnega reda 
ob 20:50 zaključila sejo Nadzornega odbora in se prisotnim zahvalila za udeležbo in sodelovanje. 
 
 
 
Zapisnik zapisala: 
Jasmina KRIŽANČIČ  
 Nadzorni odbor 
 predsednica  
 Lidija JERNEJČIČ  

 


