Na podlagi 44., 45. in 47. člena Statuta Občine Cerknica (UL RS št. 2/17, UPB1), 13., 20., 21. in
26. člena Poslovnika Nadzornega odbora Občine Cerknica (UL RS, št. 72/16, UPB1) ter
pravilnika o obveznih sestavinah poročila nadzornega odbora občine (UL RS št. 23/09) je
Nadzorni odbor Občine Cerknica na 20. redni seji dne 6. 7. 2017 sprejel
POROČILO
O OPRAVLJENEM NADZORU
PREGLED FINANČNEGA POSLOVANJA ODBOROV KRAJEVNIH SKUPNOSTI ZA LETI 2015
IN 2016

1. Nadzorni odbor v sestavi:
1. Lidija Jernejčič, predsednica odbora
2. Marta Gornik, članica
3. Ljudmila Cantarutti, članica
4. Vilma Lončar, članica

2. Poročevalec: Andrej Rupar, tehnični delavec IV, Občina Cerknica
3. Izvedenec /izvedenci/: /
4. Ime nadzorovanega organa
OBČINA CERKNICA
Cesta 4. maja 53
1380 Cerknica

UVOD
Nadzorni odbor je dne 21. marca 2017 v sestavi Lidija Jernejčič, Marta Gornik, Ljudmila
Cantarutti in Vilma Lončar opravil nadzor nad finančnim poslovanjem krajevnih skupnosti
(v nadaljevanju KS) v Občini Cerknica za leti 2015 in 2016 .

Sodelovanje med odborom in nadzorovanim organom med opravljanjem nadzora
Pri nadzoru, ki je potekal v prostorih Občine Cerknica, so sodelovale štiri članice (Lidija Jernejčič,
Marta Gornik, Ljudmila Cantarutti ter Vilma Lončar).
Nadzor je bil opravljen z v naprej posredovanim gradivom in sicer Finančno poročilo za odbore
KS za leti 2015 in 2016, ki je obsegal:
- kratko obrazložitev in
- zapisnikoma rednih sej KS Begunje pri Cerknici za leto 2015 in 2016,
- zapisnikoma rednih sej KS Cajnarje - Sveti Vid za leto 2015 in 2016,
- zapisnikoma rednih sej KS Grahovo za leto 2015 in 2016,
- zapisnikoma rednih sej KS Cerknica za leto 2015 in 2016,
- zapisnikoma rednih sej Rakek za leto 2015 in 2016 in
- kartice finančnega knjigovodstva Občine Cerknica po KS.

Osnovni podatki o nadzorovanem organu
Osnovni podatki
Občina Cerknica – krajevne skupnosti
Župan:
Marko RUPAR
Število prebivalcev:
11.451
Površina občine:
241 km2
Statistična regija:
Primorsko-notranjska
Število naselij:
65
Leto ustanovitve:
1994

Krajevne skupnosti so ožji deli občine. Občina Cerknica ima v skladu s 3. členom Statuta Občine
Cerknica (UL RS št. 2/17-UPB 1) pet krajevnih skupnosti.
Krajevne skupnosti so del občine v teritorialnem, funkcionalnem, organizacijskem, premoženjskofinančnem in pravnem smislu.
Pobudo za ustanovitev nove krajevne skupnosti, njeno ukinitev ali spremembo njenega območja
lahko da zbor občanov ožjega dela občine ali najmanj 5 odstotkov volivcev s tega območja po
postopku in na način, ki je določen s tem statutom za ljudsko iniciativo.
Krajevne skupnosti ustanovi, ukine ali spremeni njihovo območje občinski svet s statutom po
poprej ugotovljeni volji prebivalcev o imenu in območju skupnosti. Volja prebivalcev o izvedbi
referenduma se ugotovi na zborih občanov, ki jih skliče župan za območje, na katerem naj bi se
ustanovila skupnost. Referendum se izvede v skladu z določbami tega statuta.
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 (UL RS št. 2/17-UPB1) in 13., 22. in 48.
člena Poslovnika Nadzornega odbora Občine Cerknica (UL RS št. 72/16) in na podlagi letnega
programa dela za leto 2017 (Sklep št. 16/4-88/2017).
Datum in številka sklepa o izvedbi
Nadzor je bil izveden dne 21.3.2017, št. sklepa: 17/4-95/2017.
Namen in cilj nadzora
Namen in cilj nadzora je bil ugotavljanje skladnosti in zakonitosti ter transparentnosti porabe
proračunskih sredstev v KS za leti 2015 in 2016, ugotavljanje izvajanja nalog iz pristojnosti ter
način porabe finančnih sredstev po posameznih letih.
UGOTOVITVENI DEL

Nadzorni odbor Občine Cerknica je pregledal predloženo dokumentacijo. G. Andrej Rupar,
tehnični delavec IV za krajevne skupnosti, je podal obrazložitev porabe finančnih sredstev
posamezne KS.

V skladu s Statutom Občine Cerknica (62. člen) KS sodelujejo pri opravljanju javnih zadev v
občini, in sicer:
– dajejo predloge in sodelujejo pri pripravi razvojnih programov občine na področju javne
infrastrukture na svojem območju ter sodelujejo pri izvajanju komunalnih investicij in investicij v
javno razsvetljavo na njihovem območju in sodelujejo pri nadzoru nad opravljenimi deli,
– sodelujejo pri pripravi programov oskrbe s pitno vodo in zaščiti virov pitne vode, sodelujejo
pri pridobivanju soglasij lastnikov zemljišč za dela s področja gospodarskih javnih služb,
– dajejo predloge za sanacijo divjih odlagališč komunalnih odpadkov in sodelujejo pri njihovi
sanaciji,
– dajejo predloge za ureditev in olepševanje kraja (ocvetličenja, ureditev in vzdrževanje
sprehajalnih poti ipd.) in pri tem sodelujejo,
– dajejo pobude za dodatno prometno ureditev (prometna signalizacija, ureditev dovozov in
izvozov, omejevanje hitrosti ipd.),
– predlagajo programe javnih del,
– sodelujejo in dajejo mnenja pri javnih razgrnitvah prostorskih, planskih in izvedbenih aktov,
ki obravnavajo območje njihove skupnosti,
– oblikujejo pobude za spremembo prostorskih, planskih in izvedbenih aktov ter jih
posredujejo pristojnemu organu občine,
– dajejo mnenja glede spremembe namembnosti kmetijskega prostora v druge namene,
predvidenih gradenj večjih proizvodnih in drugih objektov v skupnosti, za posege v kmetijski
prostor (agromelioracije, komasacije), pri katerih bi prišlo do spremembe režima vodnih virov,
– seznanjajo pristojni organ občine s problemi in potrebami prebivalcev skupnosti na področju
urejanja prostora in varstva okolja,
– sodelujejo pri organizaciji kulturnih, športnih in drugih prireditev,
– spremljajo nevarnosti na svojem območju in o tem obveščajo štab za civilno zaščito ter po
potrebi prebivalstvo in sodelujejo pri ostalih nalogah s področja zaščite in reševanja,
– dajejo soglasja k odločitvam o razpolaganju in upravljanju s premoženjem občine, ki je
skupnostim dano na uporabo za opravljanje njihovih nalog.
Nadzorni odbor je pregledal vse zapisnike in jih preveril s karticami finančnega knjigovodstva
občine.

PRIPOROČILA IN PREDLOGI
Nadzorni odbor priporoča odborom KS, da pri odločanju o porabi finančnih sredstev
nekoliko bolj razpršijo oz. se ne namenjajo vedno za enake namene.

le ta

Nadzorni odbor priporoča odborom KS, da opozarjajo krajane, da urejajo okolico svojih bivališč v
skladu z Zakonom o varstvu okolja.«
MNENJE
Nadzorni odbor ocenjuje, da krajevne skupnosti delujejo v skladu s predpisi in da so zapisniki
urejeni (podpisani in požigosani) ter, da so finančni podatki pravilno zavedeni v knjigovodstvo in
se ujemajo s predlogi odborov KS.
NO ugotavlja, da so nekateri odbori krajevnih skupnosti premalo aktivni in zato predlaga županu,
da opravi z njimi razgovor.

Predsednica nadzornega odbora:
Lidija JERNEJČIČ

Poročilo o opravljenem nadzoru pregleda finančnega poslovanja odborov krajevnih skupnosti za
leti 2015 in 2016, je bilo sprejeto na 20. redni seji NO, dne 6. 7. 2017 v sestavu naslednjih
članov:
11. 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. Arhiv

