Datum: 22. 10. 2015
Številka: 032-28/2014
Na podlagi 44., 45. in 47. člena Statuta Občine Cerknica (Ur. list RS, št. 58/2010, z dne 20. 7.
2010), 13., 20., 21. in 26. člena Poslovnika Nadzornega odbora Občine Cerknica (Ur. list RS, št.
99/2011, z dne 6. 12. 2011) ter Pravilnika o obveznih sestavinah poročila nadzornega odbora
občine (Ur. list RS št. 23/2009, z dne 27. 03. 2009) je Nadzorni odbor Občine Cerknica na 6.
redni seji dne 22. 10. 2015 sprejel
POROČILO O OPRAVLJENEM NADZORU
FINANČNEGA POSLOVANJA PUSTNEGA DRUŠTVA CERKNICA ZA LETI 2013 IN 2014

1. Nadzorni odbor v sestavi:
1. Lidija Jernejčič, predsednica odbora
2. Marta Gornik, namestnica predsednice
3. Ljudmila Cantarutti, članica
4. Vilma Lončar, članica
5. Edvard Lenarčič, član.
2. Poročevalec:
Dušan PETRIČ
3. Izvedenec /izvedenci/:
4. Ime nadzorovanega organa
Pustno društvo Cerknica
Tabor 1, 1380 Cerknica
UVOD
Nadzorni odbor je dne 23. junija 2015 v sestavi Marta Gornik, Ljudmila Cantarutti, Vilma Lončar
in Edvard Lenarčič v prostorih Občine Cerknica opravil pregled nad poslovanjem Pustnega
društva Cerknica. Predsednica Lidija Jernejčič se je na podlagi 30. člena Poslovnika NO Občine
Cerknica (UL RS št. 99/2011) in 46. člena Statuta Občine Cerknica (UL RS št. 58/2010) izločila iz
postopka nadzora Pustnega društva Cerknica, ker računovodstvo za Pustno društvo Cerknica
vodi njena svakinja.

Sodelovanje med odborom in nadzornim organom med opravljanjem nadzora
Pri nadzoru, ki je potekal v prostorih Občine Cerknica, so sodelovali štirje člani nadzornega
odbora (Marta Gornik, Ljudmila Cantarutti, Vilma Lončar in Edvard Lenarčič, predsednica Lidija
Jernejčič se je izločila iz postopka nadzora Pustnega društva Cerknica, ker računovodstvo za
Pustno društvo Cerknica vodi njena svakinja). Nadzor je bil opravljen z vnaprej posredovanim
poročilom o poslovanju in pojasnili za leto 2013 in 2014, podatki iz bilance stanja za leti 2013 in
2014 ter pogodbi o sodelovanju in aneksom k pogodbi med Pustnim društvom Cerknica in

Občino Cerknica za leti 2013 in 2014. Pri nadzoru je sodeloval tudi predsednik Pustnega društva
Cerknica Dušan Petrič ter računovodkinja Brigita Jernejčič.
Osnovni podatki o nadzorovanem organu
Pustno društvo Cerknica je neprofitna organizacija, ki vsako leto pripravi številne prireditve v
pustnem tednu. Organizacijska oblika delovanja je določena s Pravili društva, ki jih je članstvo
sprejelo na svojem občnem zboru. Preko leta deluje Upravni odbor, v času pustnih prireditev pa
Organizacijski odbor, ki organizira vse prireditve ter sodeluje z drugimi pustnimi društvi po državi.
Delo nadzoruje nadzorni odbor.
Večino finančnih sredstev društvo pridobi z iskanjem sponzorjev in donatorjev. Določena
finančna sredstva dobi tudi od Občine Cerknica, ki prireditev uvršča med najugodnejše
promocijske prireditve s področja turizma.
Pustno društvo Cerknica posluje v skladu z Zakonom o društvih, podatke o finančnem in
materialnem poslovanju izkazuje v skladu s Standardom št. 33.
Pravna podlaga za izvedbo nadzora
Nadzorni odbor je nadzor izvedel na podlagi pooblastil iz 32. člena Zakona o lokalni samoupravi
(Ur. list RS št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo , 76/08, 79/09, 51/10, 40/12, - ZUJF in 14/15
ZUUJFO), 41. in 45. člena Statuta Občine Cerknica (Ur. list RS št.. 58/10) in 13., 22. in 48. člena
Poslovnika Nadzornega odbora Občine Cerknica (UL RS št. 99/2011) in na podlagi letnega
programa dela za leto 2015 (Sklep št. 2/4-8/2015):
Datum in številka sklepa o izvedbi
Nadzor je bil izveden dne 23. 06. 2015, št. sklepa: 8-4/3-16/2015
Namen in cilj nadzora
Cilj nadzora je bil preveriti finančno poslovanje društva ter smotrnost in namenskost porabe
proračunskih sredstev Občine Cerknica.
UGOTOVITVENI DEL
Finančno poslovanje
Finančno poslovanje Pustnega društva Cerknica je bilo v letu 2013 negativno v višini 5.870,18
EUR. Skupni prihodki so znašali 47.188,85 EUR, skupni odhodki pa 53.059,03 EUR.
Finančno poslovanje Pustnega društva Cerknica je bilo v letu 2014 pozitivno v višini 231,21 EUR.
Skupni prihodki so znašali 42.967,34 EUR, skupni odhodki pa 42.736,13 EUR.
Nadzorni odbor je iz finančnega poročila razbral, da je Pustno društvo Cerknica s strani Občine
Cerknica v letu 2014 prejelo 7.985,00 EUR dotacijskih sredstev iz občinskega proračuna, od tega
7.200,00 EUR po pogodbi o sodelovanju z namenom učinkovite predstavitve občine Cerknica v
širšem slovenskem prostoru.
PRIPOROČILA IN PREDLOGI
Priporoča in predlaga tudi, da vodi prihodke in odhodke istovetno vsa leta, tako da je
zagotovljena sledljivost, primerjava in doslednost iz leta v leto.
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.

MNENJE
Po mnenju Nadzornega odbora je finančno poslovanje Pustnega društva Cerknica v skladu z
zakoni in predpisi, vendar slabo predstavljeno in razčlenjeno po posameznih odhodkih.

Namestnica predsednice NO:
Marta GORNIK l.r.

Poročilo o pregledu finančnega poslovanja Pustnega društva Cerknica za leto 2014, je bilo
sprejeto na 6. redni seji NO, dne 22. 10. 2015 v sestavu naslednjih članov:

1.

Marta GORNIK

____________________________

2.

Vilma LONČAR

____________________________

3.

Edvard LENARČIČ

____________________________

4.

Ljudmila CANTARUTTI ____________________________

VROČITI:
1. nadzorovanemu organu
2. županu Občine Cerknica Marku Ruparju
3. Arhivu

