
 
Številka: 032-28/2014 
Datum: 22. maj  2015 

ZAPISNIK 
3. seje 

Nadzornega odbora občine Cerknica, 
ki je bila dne 21. maja 2015 ob 19. uri, v prostorih Glasbene šole Fran Gerbič Cerknica. 

 
Prisotni člani: 1. Lidija JERNEJČIČ- predsednica 
 2. Marta GORNIK– namestnica predsednice  
 3. Vilma LONČAR – članica 

4. Edvard LENARČIČ – član 
5. Ljudmila CANTARUTTI- članica 

  
Ostali prisotni: Milivoj MATKOVIČ – ravnatelj glasbene šole Fran Gerbič Cerknica, 

Liljana ŠTRITOF – računovodkinja, Nataša URBAS – poslovna 
sekretarka in  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: 
  
1. Ugotovitev sklepčnosti in sprejem dnevnega  reda 

 
2. 
 
3. 
 
4. 

Pregled in potrditev zapisnika 2. redne seje  
 
Pregled finančnega poslovanja v Glasbeni šoli Frana Gerbiča Cerknica za leto 2014 
 
Razno 
 
 

Prisotni člani niso podali pripomb na predlagani dnevni red.  
 
SOGLASNO s petimi glasovi ZA so prisotni sprejeli: 
SKLEP ŠT. 3/1-10/2015 
Sprejet in potrjen je dnevni red 3. redne seje Nadzornega odbora.  
 
 
Ad2 Pregled in potrditev zapisnika 2. redne seje  

 
Predsednica, Lidija JERNEJČIČ, je podala v razpravo zapisnik 2. redne seje Nadzornega odbora 
Občine Cerknica. Ker razprave ni bilo, ga je podala na glasovanje.  
 
SOGLASNO s PETIMI glasovi ZA so prisotni člani sprejeli: 
SKLEP ŠT. 3/2-11/2015  
Sprejet in potrjen je zapisnik 2. redne seje Nadzornega odbora Občine Cerknica. 
 
 
 
 
 



 

 
Ad 3  Pregled finančnega poslovanja v Glasbeni šoli Frana Gerbiča Cerknica za leto  
                    2014 
 
 

Milivoj MATKOVIČ, ravnatelj glasbene šole,  je povedal, da ima Glasbena šola Frana Gerbiča 

Cerknica dolgo zgodovino, saj je bila ustanovljena leta 1958. Šola je javno-vzgojno izobraževalni 

zavod in izvaja dejavnost osnovnega glasbenega izobraževanja, ki je javna služba in katere 

izvajanja je v javnem interesu. V svojem sestavu ima matično šolo v Cerknici in dislocirane 

oddelke Rakek, Stari trg in Nova vas. Na dan 31.12.2014 je bilo v zavodu 30 zaposlenih, od tega 

24 za nedoločen čas. Strokovni organi zavoda so učiteljski zbor, razredniki in strokovni aktivi, 

tajništvo in računovodstvo.  

 

V glasbeni šoli se izobražujejo predšolski otroci, učenci osnovnih šol, dijaki, vajenci in študentje 

po programih osnovnega glasbenega izobraževanja.  Maksimalno število vpisanih učencev je 

261 in toliko jih je dejansko vpisanih vsaj že dve leti zapored. Največje število  vpisanih je na 

instrument klavir, violina in flavta. 

Glasbena šola pridobiva finančna sredstva iz državnega proračuna, sredstev lokalnih skupnosti in 

prispevka staršev. 
 
Predsednica, Lidija JERNEJČIČ, je odprla razpravo v kateri so sodelovali vsi člani odbora. 
 
V razpravi je bila izpostavljena  dislocirana enota Rakek, kjer so težave s prostori, saj glasbeni 
pouk poteka v osnovni šoli Rakek. To pomeni, da je začetek pouka glasbene šole šele v poznem 
popoldnevu, z njo razpolaga le nekaj ur dnevno in v neprimernih prostorih za takšen pouk, 
posledično pa upada število vpisov v oddelek Rakek. 
 

Iz finančnega poročila je nadzorni odbor razbral, da je šola s strani Občine Cerknica v letu 2014 

prejela 53.889 EUR  dotacije za kritje stroškov, 3.000 EUR za pokrivanje amortizacije in 5.000 

EUR  kot dotacijo - monografija Gerbič. Iz zaključnega računa proračuna občine Cerknica za leto 

2014 pa je možno razbrati, da je Občina Cerknica sofinancirala glasbeno šolo v višini 60.811,72 

EUR za kritje materialnih stroškov, 3.000 EUR za splošno amortizacijo in 5.000 EUR ob stoletnici 

smrti Frana Gerbiča. Računovodkinja je pojasnila, da razlika pri kritju materialnih stroškov izhaja 

iz neposrednega pokrivanja stroškov najema prostorov v osnovni šoli Jožeta Krajca Rakek s 

strani občine Osnovni šolo Rakek.  

 

Iz letnega poročila je bilo razvidno, da šola nabave izvaja preko naročilnic, saj so bile največje 

nabave v letu 2014 konferenčni stoli in nakup kurilnega olja, vse pa pod zneskom 10.000 EUR. 

Ravnatelj in računovodkinja sta obrazložila postavke zdravstvenih storitev, stroškov izobraževanj, 

avtomobila, stroški drugih in solidarnostno pomoč ter še nekaterih drugih stroškov in prihodkov. 

Ravnatelj je predstavil tudi idejno zasnovo za nove prostore glasbene šole na Rakeku, ki ga je 

dne 16.2.2015 na Občini Cerknica predstavil ARTSTUDIO. 
 
 
 
Po končani razpravi je predsednica, Lidija JERNEJČIČ podala na glasovanje predlog sklepa. 
 
SOGLASNO s PETIMI glasovi ZA so člani nadzornega odbora sprejeli: 
SKLEP ŠT. 3/3-12/2015 
Nadzorni odbor Občine Cerknica se je seznanil s finančnim poslovanjem v Glasbeni šoli 
Frana Gerbiča Cerknica za leto 2014. 

 

Finančno poslovanje zavoda je v skladu z zakoni in predpisi, poraba proračunskih 

sredstev občine pa je bila izvedena namensko in smotrno. 

 

Nadzorni odbor je pohvalil požrtvovalno dolgoletno delo ravnatelja in celotnega kolektiva, 

kar se kaže v uspehih učencev po oddelkih, številčnih nastopih in visokih uvrstitvah. 

 

Nadzorni odbor opozarja na težave s prostori na dislocirani enoti Rakek. Glasbena šola se 

poslužuje prostorov v Osnovni šoli Jožeta Krajca Rakek. To pomeni, da je začetek pouka 



 

glasbene šole šele v poznem popoldnevu, z njo razpolaga le nekaj ur dnevno in v 

neprimernih prostorih za takšen pouk, posledično pa upada število vpisov v oddelek 

Rakek. Županu in občinskemu svetu predlaga, da, kljub že prej omenjeni predstavitvi 

idejne zasnove novih prostorov, dodatno preuči možnosti, ki bi pripeljale do čimprejšnje 

rešitve te prostorske stiske. 

 

Nadzorni odbor tudi predlaga, da se nakup kurilnega olja ne evidentira v celoti v stroške 

ob nakupu, temveč se razmeji po mesecih glede na ocenjeno porabo. Tako ne bo večjih 

nihanj v stroških iz leta v leto. 
 
 
Ad 4 Razno   
 
Člani nadzornega odbora so SOGLASNO s PETIMI glasovi ZA sprejeli: 
SKLEP ŠT.: 3/4 - 13/2015 
Naslednja seja Nadzornega odbora bo  v torek, 23. junija 2015 ob 19. uri s predvidenim 
dnevnim redom: 
 

1. Ugotovitev sklepčnosti in sprejem dnevnega reda 
2. Pregled zapisnika 3. redne seje Nadzornega odbora 
3. Pregled finančnega poslovanja Pustnega društva Cerknica za leto 2013 in 2014 
4. Osnutek Poročila o finančnem poslovanju v Glasbeni šoli Frana Gerbiča Cerknica 

za leto 2014 
5. Razno 

 
Predsednica odbora, Lidija JERNEJČIČ, je po končani zadnji točki dnevnega reda ob 20.30 
zaključila sejo Nadzornega odbora in se prisotnim zahvalila za udeležbo in sodelovanje.  
 
 
Zapisnik zapisala: 
Jasmina KRIŽANČIČ 
 
  
 Nadzorni odbor 
 predsednica  
 Lidija JERNEJČIČ  
 


