Številka: 032-28/2014
Datum: 15. februar 2016
ZAPISNIK
9. seje
Nadzornega odbora občine Cerknica,
ki je bila dne 11. februarja 2016 ob 19. uri, v drugem nadstropju 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:

Marko KRANJC - podžupan
uprava.

Ad 1

in

Jasmina KRIŽANČIČ - občinska

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 spremembo dnevnega reda seje in sicer, da se tretja točka
dnevnega reda seje, končno poročilo o opravljenem nadzoru finančnega poslovanja v OŠ
Notranjski Odred Cerknica za leto 2014, obravnava kot peta točka, tako da se dnevni red glasi:
1. Ugotovitev sklepčnosti in sprejem dnevnega reda
2. Pregled zapisnika 8. redne seje Nadzornega odbora
3. Pregled sklepov Nadzornega odbora od 1. redne seje do vključno 8. redne seje
4. Plan dela za leto 2016
5. Končno poročilo o opravljenem nadzoru finančnega poslovanja v OŠ Notranjski
Odred Cerknica za leto 2014
6. Razno
Prisotni člani niso podali pripomb na spremenjeni dnevni red.
SOGLASNO s PETIMI glasovi ZA so prisotni sprejeli:
SKLEP ŠT. 9/1-44/2016
Sprejet in potrjen je spremenjeni dnevni red 9. redne seje Nadzornega odbora.

Ad2

Pregled zapisnika 8. redne seje Nadzornega odbora

Predsednica, Lidija JERNEJČIČ, je podala v razpravo zapisnik 8. redne seje Nadzornega odbora
Občine Cerknica.
Marta GORNIK je izpostavila prvo stran v zapisniku, pod drugo točko dnevnega reda, kjer je
Leonida Matičič podala obrazložitev proračuna in sicer je zapisano, da je občinski svet dne 19.
12. 2015 prvič obravnaval in sprejel Odlok o proračunu Občine Cerknica za leto 2016 v prvi

obravnavi. Dodala je, da se zadeve datumsko ne ujemajo, saj je bila seja nadzornega odbora 15.
12. 2015.
Edvard LENARČIČ je izpostavil sklep št. 8/2-39/2015, ki se je glasil: »Nadzorni odbor občine
Cerknica se je seznanil s predlogom Odloka o proračunu Občine Cerknica za leto 2016 v drugi
obravnavi in nanj z vidika pravilnosti nima pripomb. Nadzorni odbor občine Cerknica priporoča
občinski upravi, da k tabeli o prerazporejanju pravic porabe doda tudi obrazložitve.« Predlagal je,
da se črta beseda »občinski upravi« in se doda besedo »župan«, na koncu stavka pa se doda
beseda »svetnikom«, tako se drugi odstavek sklepa pravilo glasi: »Nadzorni odbor občine
Cerknica priporoča županu, da k tabeli o prerazporejanju pravic porabe doda tudi obrazložitve
svetnikom.«
Predsednica je podala zapisnik s popravki na glasovanje.
SOGLASNO s PETIMI glasovi ZA so prisotni člani sprejeli:
SKLEP ŠT. 9/2-45/2016
Sprejet in potrjen je zapisnik 8. redne seje Nadzornega odbora Občine Cerknica s
sledečimi popravki:
 Na prvi strani zapisnika, se pod drugo točko dnevnega reda, kjer je Leonida
Matičič podala obrazložitev proračuna popravi datum in sicer se črta datum
19. 12. 2015. Prvi stavek obrazložitve se pravilno glasi; »Leonida MATIČIČ,
višja svetovalka za finance, je povedala, da je Občinski svet Občine
Cerknica na 8. redni seji, dne 19. 11. 2015 prvič obravnaval in sprejel Odlok
o proračunu Občine Cerknica za leto 2016, ter ugotovil, da je primeren za
drugo obravnavo.«
 V sklepu št. 8/2-39/2015 se črta beseda »občinski upravi« in se doda
besedo »župan«, na koncu stavka pa se doda beseda »svetnikom«, tako se
drugi odstavek sklepa pravilo glasi: »Nadzorni odbor občine Cerknica
priporoča županu, da k tabeli o prerazporejanju pravic porabe doda tudi
obrazložitve svetnikom.«

Ad 3

Pregled sklepov Nadzornega odbora od 1. redne seje do vključno 8. redne seje

Predsednica, Lidija JERNEJČIČ, je odprla razpravo. Po krajši razpravi je podala predlog sklepa
na glasovanje.
SOGLASNO s PETIMI glasovi ZA so prisotni člani sprejeli:
SKLEP ŠT. 9/3-46/2016
Nadzorni odbor Občine Cerknica se je seznanil s pregledom sklepov od 1. redne seje, 19.
2. 2015 do 8. redne seje, 15. 12. 2015.

Ad 4

Plan dela nadzornega odbora za leto 2016

Predsednica, Lidija JERNEJČIČ, je odprla razpravo. Po krajši razpravi je podala predlog sklepa
na glasovanje.
SKLEP ŠT. 9/4-47/2016
Nadzorni odbor Občine Cerknica je sprejel letni program dela Nadzornega odbora Občine
Cerknica za leto 2016 v predlagani obliki.
Ad 5 Končno poročilo o opravljenem nadzoru finančnega poslovanja v OŠ Notranjski
Odred Cerknica za leto 2014
Predsednica, Lidija JERNEJČIČ, je odprla razpravo.
Edvard LENARČIČ je opozoril na napako in sicer je povedal, da sam ni bil prisoten pri nadzoru
finančnega poslovanja v OŠ Notranjski Odred Cerknica za leto 2014, zato ga je potrebno iz
poročila izključiti.

Po končani razpravi je predsednica podala na glasovanje predlog sklepa.
Člani nadzornega odbora so SOGLASNO s PETIMI glasovi ZA sprejeli:
SKLEP ŠT.: 9/5 - 48/2016
Nadzorni odbor Občine Cerknica je sprejel končno Poročila o opravljenem nadzoru
finančnega poslovanja v OŠ Notranjski Odred Cerknica za leto 2014 s popravkom in sicer
se iz poročila izbriše Edvarda Lenarčiča, člana nadzornega odbora.
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.: 9/6- 49/2016
Naslednja seja Nadzornega odbora bo v četrtek, 21. aprila 2016 ob 19. uri s predvidenim
dnevnim redom:
Ugotovitev sklepčnosti in sprejem dnevnega reda
Pregled zapisnika 10. redne seje Nadzornega odbora
Zaključni račun proračuna Občine Cerknica za leto 2015
Priprava poročila o delu Nadzornega odbora od 1. redne seje do vključno 9. redne
seje
5. Pobude in vprašanja
1.
2.
3.
4.

Predsednica odbora, Lidija JERNEJČIČ, je po končani zadnji točki dnevnega reda ob 19.55
zaključila sejo Nadzornega odbora in se prisotnim zahvalila za udeležbo in sodelovanje.
Zapisnik zapisala:
Jasmina KRIŽANČIČ
Nadzorni odbor
predsednica
Lidija JERNEJČIČ

