Številka: 032-28/2014
Datum: 26. oktober 2015
ZAPISNIK
6. seje
Nadzornega odbora občine Cerknica,
ki je bila dne 22. oktobra 2015 ob 19. uri, v prostorih 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:

Aleksandra ŠEGA – predsednica območnega združenja Rdečega
Križa Cerknica, Nina JERIČ - sekretarka Rdečega križa Cerknica 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 vsi člani
odbora. Nato je predlagala dnevni red seje:
1.

Ugotovitev sklepčnosti in sprejem dnevnega reda

2.

Pregled in potrditev zapisnika 5. redne seje

3.

Pregled finančnega poslovanja RK Slovenije, Območno združenje Cerknica – Loška
dolina – Bloke za leti 2013 in 2014

4.

Osnutek poročila o opravljenem nadzoru finančnega poslovanja v knjižnici Jožeta
Udoviča Cerknica za leti 2013 in 2014

5.

Končno poročilo o opravljenem nadzoru finančnega poslovanja Pustnega društva
Cerknica za leti 2013 in 2014

6.

Razno

Prisotni člani niso podali pripomb na predlagani dnevni red.
SOGLASNO s PETIMI glasovi ZA so prisotni sprejeli:
SKLEP ŠT. 6/1-26/2015
Sprejet in potrjen je dnevni red 6. redne seje Nadzornega odbora.

Ad2

Pregled in potrditev zapisnika 5. redne seje

Predsednica, Lidija JERNEJČIČ, je podala v razpravo zapisnik 5. redne seje Nadzornega odbora
Občine Cerknica.
Namestnica predsednice, Marta GORNIK, je opozorila, da je v zapisniku pod točko ad 3, pregled
finančnega poslovanja v Knjižnici Jožeta Udoviča Cerknica za leti 2013 in 2014, napačno

zapisano, da je knjižnica zavod, ki deluje v štirih občinah, ampak je pravilno v treh občinah, zato
se prvi stavek pravilno glasi: »Direktorica knjižnice, Marija HRIBAR, je povedala, da jih kot
knjižnico določa, da je knjižnica zavod, ki deluje v treh občinah.«
Predsednica je podala predlog popravka na glasovanje.
SOGLASNO s PETIMI glasovi ZA so prisotni člani sprejeli:
SKLEP ŠT. 6/2-27/2015
Sprejet in potrjen je zapisnik 5. redne seje Nadzornega odbora Občine Cerknica s
sledečimi dopolnitvami in popravki:
V zapisniku je pod točko ad 3, pregled finančnega poslovanja v Knjižnici Jožeta Udoviča
Cerknica za leti 2013 in 2014, napačno zapisano, da je knjižnica zavod, ki deluje v štirih
občinah. Zato se prvi stavek pravilno glasi: »Direktorica knjižnice, Marija HRIBAR, je
povedala, da jih kot knjižnico določa, da je knjižnica zavod, ki deluje v treh občinah.«

Ad 3

Pregled finančnega poslovanja RK Slovenije, Območno združenje Cerknica – Loška
dolina – Bloke za leti 2013 in 2014

Aleksandra ŠEGA – predsednica območnega združenja Rdečega Križa Cerknica je podala
obširno obrazložitev gradiva, ki je bilo priloženo vabilu za 6. redno sejo Nadzornega odbora.
Predsednica, Lidija JERNEJČIČ, je odprla razpravo v kateri so sodelovali vsi člani odbora.
Po končani razpravi je predsednica, Lidija JERNEJČIČ, podala na glasovanje predlog sklepa.
SOGLASNO s PETIMI glasovi ZA so člani nadzornega odbora sprejeli:
SKLEP ŠT. 6/3-28/2015
Nadzorni odbor Občine Cerknica se je seznanil s finančnim poslovanjem v Rdečem Križu
Slovenije, Območno združenje Cerknica – Loška dolina – Bloke za leti 2013 in 2014.
Nadzorni odbor poziva vodstvo Rdečega križa Cerknica, da dodatno posreduje pogodbo
za sofinanciranje dejavnosti z Občino Cerknica za leto 2014.

Ad 4

Osnutek
poročila o opravljenem nadzoru finančnega
Knjižnici Jožeta Udoviča Cerknica za leti 2013 in 2014

poslovanja

v

Predsednica, Lidija JERNEJČIČ, je odprla razpravo. Po končani razpravi je podala na glasovanje
predlog sklepa.
Člani nadzornega odbora so SOGLASNO s PETIMI glasovi ZA sprejeli:
SKLEP ŠT.: 6/4 - 29/2015
Nadzorni odbor Občine Cerknica je sprejel osnutek Poročila o opravljenem nadzoru
finančnega poslovanja v Knjižnici Jožeta Udoviča Cerknica za leti 2013 in 2014.
Nadzorni odbor poziva vodstvo Knjižnice Jožeta Udoviča Cerknica, da posreduje dodatno
gradivo in sicer: bruto bilanco za leto 2014 ter konto kartice razreda 462 in 980 za leto
2014.

Ad 5

Končno poročilo o opravljenem nadzoru finančnega poslovanja Pustnega
društva 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 PETIMI glasovi ZA sprejeli:
SKLEP ŠT.: 6/5 - 30/2015
Nadzorni odbor Občine Cerknica je sprejel končno Poročilo o opravljenem nadzoru
finančnega poslovanja Pustnega društva Cerknica za leti 2013 in 2014 z naslednjimi
dopolnitvami in popravki:



V ugotovitvenem delu poročila se briše zadnji odstavek, ki se glasi: »Odhodki v
višini 42.736,13 EUR so bili slabo razčlenjeni, zato je nadzorni odbor pozval
vodstvo Pustnega društva, da predloži račune z večjo vrednostjo.«



V priporočilih in predlogih se v drugem odstavku doda besedna zveza »Pustno
društvo Cerknica«, tako se 2. odstavek v priporočilih in predlogih pravilno glasi:
»Nadzorni odbor priporoča in predlaga, da se Pustno društvo Cerknica bolj posveti
marketingu, morebitnemu povezovanju z drugimi klubi in društvi. Prav tako
predlaga, da se na projektu Pust dela daljše obdobje in ne stihijsko tik pred samo
prireditvijo.«



V mnenju se briše sledeči stavek: »Zato Nadzorni odbor poziva vodstvo Pustnega
društva, da predloži račune z večjo vrednostjo za poslovno leto 2014.«

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 PETIMI glasovi ZA sprejeli:
SKLEP ŠT.: 6/6 - 31/2015
Naslednja seja Nadzornega odbora bo v četrtek, 26. novembra 2015 ob 18. uri s
predvidenim dnevnim redom:
1. Ugotovitev sklepčnosti in sprejem dnevnega reda
2. Pregled zapisnika 6. redne seje Nadzornega odbora
3. Pregled finančnega poslovanja v Osnovni šoli Notranjski Odred Cerknica za leto
2014
4. Osnutek poročila o opravljenem nadzoru finančnega poslovanja v Rdečem križu
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
Predsednica odbora, Lidija JERNEJČIČ, je po končani zadnji točki dnevnega reda ob 20.45
zaključila sejo Nadzornega odbora in se prisotnim zahvalila za udeležbo in sodelovanje.
Zapisnik zapisala:
Jasmina KRIŽANČIČ

Nadzorni odbor
predsednica
Lidija JERNEJČIČ

