
 
Številka: 032-28/2014 
Datum: 9. januar 2018 

ZAPISNIK 
25. seje 

Nadzornega odbora občine Cerknica, 
ki je bila dne 6. decembra 2017 ob 18. uri, v sejni sobi Občine Cerknica (I. nadstropje). 

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

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

Ostali prisotni:  
Marko RUPAR – župan, Leonida MATIČIČ – višja svetovalka za finance 
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 sledeči dnevni red seje: 
 

1. Ugotovitev sklepčnosti in sprejem dnevnega reda 
 

2. Pregled in potrditev zapisnika 24. redne seje Nadzornega odbora 
 

3. Odlok o proračunu Občine Cerknica za leto 2018 – druga obravnava 
 

4. Nadaljevanje obravnave Kadrovskega načrta občinske uprave v času od leta 2014 do 
junija 2017 
 

5. Obravnava in sprejem osnutka Poročila o financiranju ljubiteljske kulture za leto 2016 
 

6. Plan dela nadzornega odbora za leto 2018 
 

7. 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. 25/1-131/2017 
Sprejet in potrjen je dnevni red 25. redne seje Nadzornega odbora.  
 
 
Ad2 Pregled zapisnika 24. redne seje Nadzornega odbora 
 
Predsednica, Lidija JERNEJČIČ je podala v razpravo zapisnik 24. redne seje Nadzornega odbora 
Občine Cerknica. 
 
Ker pripomb na zapisnik ni bilo, ga je predsednica, Lidija JERNEJČIČ podala na glasovanje.  
 



 

SOGLASNO s PETIMI glasovi ZA so prisotni člani sprejeli: 
SKLEP ŠT. 25/2-132/2017  
Sprejet in potrjen je zapisnik 24. redne seje Nadzornega odbora Občine Cerknica.  
 
 
Ad3    Odlok o proračunu Občine Cerknica za leto 2018 – druga obravnava 
 
Leonida MATIČIČ, višja svetovalka za finance, je podala skrajšano uvodno obrazložitev kot je 
razvidna iz gradiva. 
 
Predsednica, Lidija JERNEJČIČ je odprla razpravo in izpostavila razpravo Aleša Štefančiča, ki je 
delil mnenje svetnika, Puntarja, da so nekatere zadeve v proračunu v neskladju s predpisi, kot na 
primer določena, direktna izplačila, ki se naj ne bi dogajala, pa so jih v proračunu našli, kljub 
dolgoletnim opozarjanjem. Prosila je za obrazložitev.  
 
Župan, Marko RUPAR je pojasnil, da se finančna sredstva razdelijo preko javnih razpisov, manjši 
del pa gre preko sklepa kolegija, kot promocija občine, v višini med 250,00 in 300,00 €. 
 
Edvard LENARČIČ je izpostavil 5. člen odloka o proračunu,  prerazporejanje pravic porabe, ki je 
v pristojnosti župana in na katerega opozarjajo  že več let. Predlagal je, da župan o 
prerazporejanju poroča občinskemu svetu vsaj dvakrat letno.  
 
Leonida MATIČIČ je odgovorila, da je župan zakonsko obvezan, da poroča občinskemu svetu 
dvakrat letno.  
 
Edvard LENARČIČ je izpostavil postavko kmetijstvo in zanimalo ga je ali je bila na občinskemu 
svetu posebej obravnavana. 
 
Župan, Marko RUPAR je pojasnil, da je Odbor za kmetijstvo in gozdarstvo predlagal povečanje 
postavk za neposredna plačila v kmetijstvu in za poljske poti za 100 %. 
 
Predsednica, Lidija JERNEJČIČ je izpostavila izobraževalno – interpretacijski objekt na 
Cerkniškem jezeru in prosila za obrazložitev. 
 
Župan, Marko RUPAR je pojasnil, da je to projekt, ki ga bo izvajal Notranjski regijski park v okviru 
Life projekta.  
 
Vilma LONAČAR je izpostavila odpis dolga in prosila za obrazložitev. 
 
Leonida MATIČIČ je pojasnila, da je bil odpis dolga iz naslova stanarin izveden že v lanskem letu 
na občinskem svetu, v višini 75.871,30 €.  Dolg je nastal iz naslova stanarin in teče  že od leta 
1993. Zakon o javnih financah v tretjem odstavku 77. člena določa, da se lahko odpiše dolg, če 
so bili stroški postopka izterjave v nesorazmerju z višino terjatve ali če se zaradi ne unovčljivosti 
premoženja ugotovi, da terjatve ni mogoče izterjati. Odlok o proračunu občine za leto 2016 je v 7. 
členu določal, da lahko župan odpiše plačilo dolga do višini 2.000,00 EUR, v primerih pa, ko gre 
za dolg, ki presega to višino, je za odpis, skladno z 29. členom Zakona o lokalni samoupravi, 
pristojen občinski svet. 
 
Edvard LENARČIČ je izpostavil turistično povezavo s Postojno in prosil za obrazložitev. 
 
Župan, Marko RUPAR je pojasnil, da imamo ustanovljeno regijsko destinacijsko organizacijo, kjer 
je viden napredek. Trenutno je aktualen projekt mreže avtodomov, v katerega sta vključena 
kmečki turizem Žerovnica in En Krajcar. Dodal je, da je Notranjski regijski park naredil že 
ogromno na področju promocije turizma.  
 
Predsednica, Lidija JERNEJČIČ je izpostavila športno dvorano Rakek in prosila za obrazložitev. 
 
Župan, Marko RUPAR je pojasnil, da športna dvorana na Rakeku napreduje po načrtu. 
Notranjost športne dvorane bo opremilo podjetje Elan.  Športna dvorana naj bi uporabno 
dovoljenje pridobila v mesecu juliju oz. avgustu 2018. Trenutno se na športni dvorani delajo 
strojne inštalacije.  
 



 

 
Ljudmilo CANTARUTTI je zanimala finančna zgradba športne dvorane Rakek. 
 
Župan, Marko RUPAR je pojasnil, da je bilo v letu 2017 iz proračuna zagotovljenih 1,400.000 € 
sredstev. Občina je iz ekosklada pridobila 720.000 € in iz Ministrstva za šolstvo 450.000 €. 
Občina bo najela samo premostitveni kredit. Pojasnil je, da se bo v letu 2018 nadaljeval projekt 
dokončanja Ljubljanske ceste na Rakeku, v Begunjah se bo zgradil pločnik in naredila se bo 
preplastitev ceste, v Cerknici pa se bo pri »Žajfnici« naredilo krožišče. 
 
Marta GORNIK je izpostavila povečanje pomoči na domu in prosila za obrazložitev. 
 
Leonida MATIČIČ je pojasnila, da bodo zaposlili še eno osebo, saj je v občini veliko starejših 
oseb, ki potrebujejo pomoč.  
 
Predsednica, Lidija JERNEJČIČ se je županu, Marku Ruparju in poročevalki, Leonidi Matičič 
zahvalila za poročanje in zaprla razpravo. Nato je podala na glasovanje predlog sklepa.  
 
SOGLASNO s PETIMI glasovi ZA so prisotni člani sprejeli: 
SKLEP ŠT. 25/3-133/2017 
Nadzorni odbor občine Cerknica se je seznanil s predlogom Odloka o proračunu Občine 
Cerknica za leto 2018 v drugi obravnavi in ugotavlja, da je razvojno naravnan, v okviru 
zakonskih možnosti.  
 
Nadzorni odbor občine Cerknica predlaga Občinskemu svetu Občine Cerknica, da sprejme 
Odlok o proračunu Občine Cerknica za leto 2018 v drugi obravnavi. 
 
 
Ad4    Nadaljevanje obravnave Kadrovskega načrta občinske uprave v času od leta 2014      
           do junija 2017 
 
Predsednica, Lidija JERNEJČIČ je pojasnila, da je nadzorni odbor s strani občinske uprave prejel 
dodatno gradivo in sicer obrazložitev povečanega obsega dela v letu 2016. Nato je odprla 
razpravo. Po krajši razpravi je predsednica podala na glasovanje predlog sklepa. 
 
SOGLASNO s PETIMI glasovi ZA so prisotni člani sprejeli: 
SKLEP ŠT. 25/4-134/2017 
Nadzorni odbor občine Cerknica je pregledal tabelarni prikaz prihranka stroškov in 
povečanega obsega dela za leto 2016. Nadzorni odbor bo svoje ugotovitve in priporočila 
podal v osnutku poročila. 
 
 
Ad 5      Obravnava in sprejem osnutka Poročila o financiranju ljubiteljske kulture za leto  
              2016 
 
Predsednica, Lidija JERNEJČIČ je odprla razpravo. Po krajši razpravi je podala na glasovanje 
predlog sklepa. 
 
SOGLASNO s PETIMI glasovi ZA so prisotni člani sprejeli: 
SKLEP ŠT. 25/5-135/2017 
Nadzorni odbor občine Cerknica je sprejel Osnutek poročila o financiranju ljubiteljske 
kulture za leto 2016.  
 
 
Ad 6      Plan dela nadzornega odbora za leto 2018 
 
Predsednica, Lidija JERNEJČIČ je odprla razpravo. Po krajši razpravi je podala na glasovanje 
predlog sklepa. 
 
SOGLASNO s PETIMI glasovi ZA so prisotni člani sprejeli: 
SKLEP ŠT. 25/6-136/2017 
Nadzorni odbor občine Cerknica je sprejel Letni program dela Nadzornega odbora Občine 
Cerknica za leto 2018. 



 

 
 
Ad 7     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.: 25/7-137/2017 
Naslednja seja Nadzornega odbora bo  v torek, 23. januarja 2018 ob 18. uri s predvidenim 
dnevnim redom: 
 

1. Ugotovitev sklepčnosti in sprejem dnevnega reda 
2. Pregled zapisnika 25. redne seje Nadzornega odbora 
3. Osnutek poročila Kadrovskega načrta občinske uprave v času 2014 do junija 2017 
4. Obravnava in sprejem končnega  Poročila o financiranju ljubiteljske kulture za leto 

2016 
5. Pregled sklepov nadzornega odbora 
6. Pobude in vprašanja 

 
Predsednica nadzornega 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  

 


