Številka: 032-28/2014
Datum: 7. marec 2018
ZAPISNIK
27. seje
Nadzornega odbora občine Cerknica,
ki je bila dne 6. marca 2018 ob 18. uri, v Osnovni šoli Jožeta Krajca Rakek, Partizanska cesta 28,
Rakek.
Prisotni člani:

1. Lidija JERNEJČIČ- predsednica
2. Marta GORNIK– namestnica predsednice
3. Vilma LONČAR – članica
4. Ljudmila CANTARUTTI- članica

Ostali prisotni:

Marko KRANJC – podžupan, Mag. Anita KNEZ – ravnateljica šole,
Alenka ŠETINA – računovodkinja 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 štiri
članice odbora. Nato je predlagala sledeči dnevni red seje:
1. Ugotovitev sklepčnosti in sprejem dnevnega reda
2. Pregled in potrditev zapisnika 26. redne seje Nadzornega odbora
3. Pregled poslovanja Osnovne šole Jožeta Krajca Rakek za leto 2016
4. Končno poročilo Kadrovskega načrta občinske uprave v času od leta 2014 do junija 2017
5. Pobude in vprašanja
Prisotne članice niso podale pripomb na dnevni red, zato ga je predsednica podala na
glasovanje.
SOGLASNO s ŠTIRIMI glasovi ZA so prisotne članice sprejele:
SKLEP ŠT. 27/1-144/2018
Sprejet in potrjen je dnevni red 27. redne seje Nadzornega odbora.

Ad2

Pregled zapisnika 26. redne seje Nadzornega odbora

Predsednica, Lidija JERNEJČIČ je podala v razpravo zapisnik 26. redne seje Nadzornega odbora
Občine Cerknica. Ker pripomb na zapisnik ni bilo, ga je podala na glasovanje.
SOGLASNO s ŠTIRIMI glasovi ZA so prisotne članice sprejele:
SKLEP ŠT. 27/2-145/2018
Sprejet in potrjen je zapisnik 26. redne seje Nadzornega odbora Občine Cerknica.

Ad3

Pregled poslovanja Osnovne šole Jožeta Krajca Rakek za leto 2016

Mag. Anita KNEZ, ravnateljica šole in Alenka ŠETINA, računovodkinja šole sta podali uvodno
obrazložitev kot je razvidna iz gradiva.
V razpravi so sodelovale vse članice nadzornega odbora. V razpravi je bilo izpostavljen sledeče;
na šoli potekajo trije oddelki, odvija se šolski pouk, pouk glasbene šole in pa trije oddeli vrtca. S
strani ravnateljice je bilo povedano, da so vsi oddelki financirani s strani občine in da je šola
zapolnjena, vendar pa pouk poteka nemoteno. Glede zimske šole je ravnateljica obrazložila, da
poteka v Cerknem, ker je cenovno bolj ugodna kot pa smučanje na Rogli. Članico NO je zanimalo
kakšen je delež staršev pri mednarodnih izmenjavah učencev in ravnateljica je pojasnila, da
starši krijejo samo ceno letalske karte. Izpostavljena je bila tudi revizija in pojasnjeno je bilo, da
se revizija izvaja na tri leta in da je bila zadnja revizija v letu 2016, naslednja pa bo v letu 2019.
Predsednica, Lidija JERNEJČIČ je vodstvo šole prosila, da do naslednje seje pripravi dogovor o
uporabi prostorov v OŠ Rakek za izvajanje predšolske vzgoje, bilanco o denarnem toku z občino
in podatke za šolski sklad Rakec. Nato je podala na glasovanje predlog sklepa.
SOGLASNO s ŠTIRIMI glasovi ZA so prisotne članice sprejele:
SKLEP ŠT. 27/3-146/2018
Nadzorni odbor občine Cerknica se je seznanil s poslovanjem Osnovne šole Jožeta Krajca
Rakek.
Nadzorni odbor poziva vodstvo Osnovne šole Rakek, da do naslednje seje pripravi
dogovor o uporabi prostorov v OŠ Rakek za izvajanje predšolske vzgoje, bilanco o
denarnem toku z občino in podatke za šolski sklad Rakek. Nadzorni odbor bo svoje
ugotovitve in priporočila predstavil v Poročilu o nadzoru nad poslovanjem Osnovne šole
Jožeta Krajca Rakek.

Ad 4

Končno poročilo Kadrovskega načrta občinske uprave v času od leta 2014 do
junija 2017

Predsednica, Lidija JERNEJČIČ je odprla razpravo. Po končani razpravi je podala na glasovanje
predlog sklepa.
SOGLASNO s ŠTIRIMI glasovi ZA so prisotne članice sprejele:
SKLEP ŠT. 27/4-147/2018
Nadzorni odbor občine Cerknica je sprejel končno poročilo Kadrovskega načrta občinske
uprave v času od leta 2014 do junija 2017.

Ad 5

Pobude in vprašanja

Člani nadzornega odbora so se dogovorili o vsebini naslednje seje nadzornega odbora in določili
datum in čas seje.
Članice nadzornega odbora so SOGLASNO s ŠTIRIMI glasovi ZA sprejele
SKLEP ŠT.: 26/5-148/2018
Naslednja seja Nadzornega odbora bo v torek, 20. marca 2018 ob 18. uri v I. nadstropju
občine Cerknica, Cesta 4. maja 53, 1380 Cerknica, s predvidenim dnevnim redom:
1.
2.
3.
4.
5.

Ugotovitev sklepčnosti in sprejem dnevnega reda
Pregled zapisnika 27. redne seje Nadzornega odbora
Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Cerknica za leto 2017
Nadaljevanje pregleda poslovanja Osnovne šole Jožeta Krajca Rakek za leto 2016
Pobude in vprašanja

Predsednica nadzornega odbora, Lidija JERNEJČIČ, je po končani zadnji točki dnevnega reda
ob 19:40 zaključila sejo Nadzornega odbora in se prisotnim zahvalila za udeležbo in sodelovanje.

Zapisnik zapisala:
Jasmina KRIŽANČIČ
Nadzorni odbor
predsednica
Lidija JERNEJČIČ

