Datum: 15. 12. 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 27.3.2009) je Nadzorni odbor
Občine Cerknica 8. redni seji dne 15. 12. 2015 sprejel

POROČILO
O OPRAVLJENEM NADZORU
FINANČNEGA POSLOVANJA RK SLOVENIJE, OBMOČNO ZDRUŽENJE
CERKNICA – LOŠKA DOLINA – BLOKE ZA LETI 2013 IN 2014

1. Nadzorni odbor v sestavi:
1. Lidija Jernejčič, predsednica odbora
2. Marta Gornik, članica
3. Ljudmila Cantarutti, članica
4. Vilma Lončar, članica
5. Edvard Lenarčič, član
2. Poročevalec: Aleksandra Šega, predsednica
3. Izvedenec /izvedenci/: /
4. Ime nadzorovanega organa
RDEČI KRIŽ SLOVENIJE
Območno združenje
Cerknica – Loška dolina - Bloke
Cesta v Dolenjo vas 3, 1380 Cerknica

UVOD
Nadzorni odbor je dne 22. oktober 2015 v sestavi Lidija Jernejčič, Marta Gornik,
Ljudmila Cantarutti , Vilma Lončar in Edvard Lenarčič opravil pregled nad
poslovanjem RK Območno združenje Cerknica – Loška Dolina – Bloke (v
nadaljevanju RK ).
Sodelovanje med odborom in nadzorovanim organom med opravljanjem nadzora

Pri nadzoru, ki je potekal v prostorih Občine Cerknica, je sodelovalo pet člani
nadzornega odbora (Lidija Jernejčič, Marta Gornik, Ljudmila Cantarutti, Vilma Lončar in
Edvard Lenarčič). Nadzor je bil opravljen z v naprej posredovanim Poročilom o delu RK
za leto 2013 in 2014, pogodbami o sofinanciraju dejavnosti v letu 2013 in 2014 med
Občino Cerknica in RK, pogodbami o sofinanciranju programov in projektov v letu 2013
in 2014 med Občino Cerknica in RK ter podatki o Izkazu poslovnega izida za leti 2013 in
2014 kakor tudi Bilance stanja na dan 31.12.2013 in 31.12.2014. Pri nadzoru sta
sodelovali predsednica RK ga. Aleksandra Šega in sekretarka ga. Nina Jerič.
Osnovni podatki o nadzorovanem organu
Temeljne aktivnosti, ki jih RK izvaja v okviru svoje dejavnosti so: prva pomoč,
krvodajalstvo, humanitarna pomoč (materialna in finančna), skrb za starejše, pomoč v
okviru naravnih nesreč, letovanja za otroke in tudi starejše občane, meritve substanc v
človeškem telesu.
Ostali programi, ki jih še izvajajo so prostovoljstvo in članstvo in mladi, (članstvo, krožek
RK, akcija Drobtinica, delo z mladimi, varnost v cestnem prometu, dan odprtih vrat,
teden RK, dobrodelni koncert ter ostale naloge.
RK deluje na območju treh občin. Občine Cerknica, Loška dolina in Bloke.
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 (Ur.
list 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 22.10.2015, št. sklepa: 5/3-28/2015.
Namen in cilj nadzora
Cilj nadzora je bil preveriti finančno poslovanje društva ter smotrnost in namenskost
porabe proračunskih sredstev občine.

UGOTOVITVENI DEL
Finančno poslovanje
Finančno poslovanje RK je bilo v letu 2013 pozitivno, v višini 493 EUR, v letu 2014 je bil
rezultat negativen v višini 3.788 EUR. Presežek odhodkov nad prihodki je bil zaradi
nepokritih izdatkov zaradi naravne nesreče Žled 2014. Finančno je razliko RK pokrival
tudi iz sklada RK Cerknica.
RK opravlja tudi tržno dejavnost in sicer je to del prve pomoči – tečaji in izpiti iz prve
pomoči. Pri tržni dejavnosti RK ne ustvarja dobička oz. izgube.
RK ima vpeljano stroškovno knjigovodstvo, ki omogoča spremljanje poslovanja po
različnih programih.

Nadzorni odbor je iz poslovnega poročila in pogodb razbral, da je RK s strani Občine
Cerknica v letu 2013 prejel 27.905 EUR dotacije za dejavnost in 2.878,21 EUR za
sofinanciranje programov in projektov. V letu 2014 pa je RK prejel 29.086 EUR
finančnih sredstev s strani Občine za delovanje in 2.291,16 EUR za sofinanciranje
programov in projektov.
RK pridobiva sredstva še od dveh drugih občin Loška dolina in Bloke, iz programov, ki
jih opravljajo kot javna pooblastila (prva pomoč in krvodajalstvo), iz naslova članarin,
donacij in raznih akcij.

PRIPOROČILA IN PREDLOGI
Nadzorni odbor Občine Cerknica predlaga Rdečemu Križu Cerknica – Loška dolina –
Bloke, da naj vztraja pri delu z mladimi.

MNENJE
Po mnenju Nadzornega odbora pri samem pregledu ni bilo zaznati nezakonitega
poslovanja ali
neracionalne porabe sredstev. Nadzorni odbor Občine Cerknica
ugotavlja, da je pri delu rdečega križa Cerknica – Loška dolina – Bloke zaznati zavzetost
za delo, zagnanost in potrpežljivost.

Predsednica NO:
Lidija JERNEJČIČ

Poročilo o pregledu finančnega poslovanja v Rdečem križu Slovenije, Območno združenje
Cerknica – Loška Dolina - Bloke za leti 2013 in 2014, je bilo sprejeto na 8. redni seji NO, dne 15.
12. 2015 v sestavu naslednjih članov:

1.

Lidija JERNEJČIČ

____________________________

2.

Marta GORNIK

____________________________

3.

Vilma LONČAR

____________________________

4.

Ljudmila CANTARUTTI ____________________________

5.

Edvard LENARČIČ

____________________________

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

