Številka: 032-28/2014
Datum: 22. junij 2018

ZAPISNIK
31. seje
Nadzornega odbora občine Cerknica,
ki je bila dne 19. junija 2018 ob 19. uri, v prostorih Občine Cerknica, Cesta 4. maja 53, 1380
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:

Jasmina KRIŽANČIČ - občinska uprava.

Ad 1

Ugotovitev sklepčnosti in sprejem dnevnega reda

Predsednica, Lidija JERNEJČIČ, je prisotne lepo pozdravila in ugotovila, da je prisotnih vseh pet
članov odbora. Nato je predlagala dnevni red seje in sicer;
1. Ugotovitev sklepčnosti in sprejem dnevnega reda
2. Pregled in potrditev zapisnika 30. redne seje Nadzornega odbora
3. Nadaljevanje pregleda finančnega poslovanja v JP Komunala Cerknica d.o.o. za leto
2017
4. Osnutek poročila o finančnem poslovanju Zdravstvenega doma Cerknica za leto 2017
5. Pobude in vprašanja
Prisotni člani niso podali pripomb na dnevni red, zato ga je predsednica podala na glasovanje.
SOGLASNO s PETIMI glasovi ZA so prisotni člani sprejeli:
SKLEP ŠT. 31/1-162/2018
Sprejet in potrjen je dnevni red 31. redne seje Nadzornega odbora.

Ad2

Pregled zapisnika 30. redne seje Nadzornega odbora

Predsednica, Lidija JERNEJČIČ je podala v razpravo zapisnik 30. redne seje Nadzornega odbora
Občine Cerknica.
Marta GORNIK je predlagala, da se v zapisnik pod točko ad 4, Pregled finančnega poslovanja v
JP Komunala Cerknica d.o.o. za leto 2017, v odgovoru, ki ga je podal Anton Kranjc v drugem
stavku, na vprašanje Lidije Jernejčič, ki je prosila za obrazložitev prioritet glede vodovodnega

sistema, doda besedna zveza, »objekt za«, tako se celotni stavek glasi; Inšpektor je izdal
odločbo,da je potrebno v Podslivnici zgraditi objekt za pripravo pitne vode.«
Po končani razpravi je predsednica, Lidija JERNEJČIČ podala zapisnik s popravkom na
glasovanje.
SOGLASNO s PETIMI glasovi ZA so prisotni člani sprejeli:
SKLEP ŠT. 31/2-163/2018
Sprejet in potrjen je zapisnik 30. redne seje Nadzornega odbora Občine Cerknica s
popravkom in sicer se pod točko ad 4, Pregled finančnega poslovanja v JP Komunala
Cerknica d.o.o. za leto 2017, v odgovoru, ki ga je podal Anton Kranjc v drugem stavku, na
vprašanje Lidije Jernejčič, ki je prosila za obrazložitev prioritet glede vodovodnega
sistema doda besedna zveza, »objekt za«, tako se celotni stavek glasi; Inšpektor je izdal
odločbo,da je potrebno v Podslivnici zgraditi objekt za pripravo pitne vode.«

Ad3

Nadaljevanje finančnega poslovanja v JP Komunala Cerknica d.o.o. za leto 2017

Predsednica, Lidija JERNEJČIČ je odprla razpravo. V razpravi se je izoblikoval predlog, da je
potrebno izvesti dodaten nadzor in sicer so člani nadzornega odbora določili, da bodo članici
Vilma Lončar in Marta Gornik opravili dodaten nadzor na JP Komunala Cerknica. Nadzor naj bi
bil izveden 28. 6. 2018 ob 7:30. Predsednica je predlog sklepa podala na glasovanje.
SOGLASNO s PETIMI glasovi ZA so prisotni člani sprejeli:
SKLEP ŠT. 31/3-164/2018
Dne 28.6.2018 ob 7:30 bosta članici nadzornega odbora Cerknica, Marta Gornik in Vilma
Lončar opravili še podrobnejši pregled poslovanja zimske službe za obdobje jesen - zima
2017-2018 na JP Komunala Cerknica d.o.o.
Za potrebe pregleda naj JP Komunala Cerknica d.o.o. pripravi izdani zahtevek/zahtevke oz.
račune na Občino Cerknica za zimsko službo po pogodbah 4/2017 in 3/2017, (s
pripadajočimi aneksi) ter sledeče račune z vsemi prilogami:
Dokumenti naj bodo pripravljeni za na vpogled.
dokument

datum

znesek

partner

9002491

30.11.2017 2.606,48 Dušan Bizjak s.p.

9002707

31.12.2017 3.382,84 Dušan Bizjak s.p.

9002501

30.11.2017 1.552,86 Gašper plan d.o.o.

9002733

31.12.2017 2.595,14 Gašper plan d.o.o.

9002493

30.11.2017

9002715

31.12.2017 1.019,30

9002487

30.11.2017 1.049,73 Stanislav Turk s.p.

9002488

30.11.2017

118,57

Stanislav Turk s.p.

9002711

31.12.2017

223,44

Stanislav Turk s.p.

9002712

31.12.2017

982,84

Stanislav Turk s.p.

9002490

30.11.2017 3.053,67 Nared Tomaž s.p.

9002694

31.12.2017 5.559,48 Nared Tomaž s.p.

Ad 4

499,34

Sanmix d.o.o.
Sanmix d.o.o.

Osnutek poročila o finančnem poslovanju Zdravstvenega doma Cerknica za leto
2017

Predsednica, Lidija JERNEJČIČ je odprla razpravo. Po končani razpravi je podala predlog sklepa
na glasovanje.

SOGLASNO s PETIMI glasovi ZA so prisotni člani sprejeli:
SKLEP ŠT. 31/4-165/2018
Nadzorni odbor Občine Cerknica je sprejel osnutek Poročila o
Zdravstvenega doma Cerknica za leto 2017.

Ad 5

finančnem poslovanju

Pobude in vprašanja

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.: 31/5-166/2018
Naslednja seja Nadzornega odbora bo v torek, 11. septembra 2018 ob 19. uri, s
predvidenim dnevnim redom:
1. Ugotovitev sklepčnosti in sprejem dnevnega reda
2. Pregled zapisnika 31. redne seje Nadzornega odbora
3. Osnutek poročila finančnega poslovanja v JP Komunala Cerknica d.o.o. za leto
2017
4. Končno poročilo o nadzoru nad finančnim poslovanjem Zdravstvenega doma
Cerknica za leto 2017
5. Pobude in vprašanja
Predsednica nadzornega odbora, Lidija JERNEJČIČ, je po končani zadnji točki dnevnega reda
ob 20.h zaključila sejo Nadzornega odbora in se prisotnim zahvalila za udeležbo in sodelovanje.
Zapisnik zapisala:
Jasmina KRIŽANČIČ
Nadzorni odbor
predsednica
Lidija JERNEJČIČ

