
 
Številka: 032-28/2014 
Datum: 21. marec  2018 
 
 

ZAPISNIK 
28. seje 

Nadzornega odbora občine Cerknica, 
ki je bila dne 20. marca 2018 ob 18. uri, v sejni sobi Občine Cerknica (II. nadstropje), 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: 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 27. redne seje Nadzornega odbora 
 

3. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Cerknica za leto 2017 
 

4. Nadaljevanje pregleda poslovanja Osnovne šole Jožeta Krajca Rakek za leto 2016 
 

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. 28/1-149/2018 
Sprejet in potrjen je dnevni red 28. redne seje Nadzornega odbora.  
 
 
Ad2 Pregled zapisnika 27. redne seje Nadzornega odbora 
 
Predsednica, Lidija JERNEJČIČ je podala v razpravo zapisnik 27. redne seje Nadzornega odbora 
Občine Cerknica. Ker pripomb na zapisnik ni bilo, ga je podala na glasovanje. 
 
SOGLASNO s PETIMI glasovi ZA so prisotni člani sprejeli: 
SKLEP ŠT. 28/2-150/2018  
Sprejet in potrjen je zapisnik 27. redne seje Nadzornega odbora Občine Cerknica. 
 



 

 
 
 
Ad3    Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Cerknica za leto 2017 
 
Leonida MATIČIČ, višja svetovalka za finance, je podala skrajšano uvodno obrazložitev kot je 
razvidna iz gradiva. 
 
V razpravi so sodelovali vsi člani nadzornega odbora. V razpravi je bilo izpostavljeno sledeče;   
Inventurni elaborat, ki v gradivu ni bil v celoti prikazan, zato ga je svetovalka podala na vpogled 
na sami seji nadzornega odbora. Bila je izpostavljena ureditev registra osnovnih sredstev, ki  še 
ni urejen, saj je to obsežen zalogaj, ki zahteva ocenitev vseh zemljišč. Izpostavljeno je bilo 
odplačilo kredita, najetega s strani Hypobanke. Višja svetovalka je obrazložila, da je bil omenjeni 
kredit najdražji, zato je bilo ekonomično, da ga je občina odplačala.  
 
Župan, Marko RUPAR je pojasnil, da so bili vsi krediti revidirani in bilo je predlagano, da se kredit 
hypobanke odplača, ker je najdražji. V bodoče bo občina potrebovala najem kredita, vendar pa 
kot kaže ne za športno dvorano Rakek. 
 
Lidija JERNEJČIČ je izpostavila evidenco sklepov, kjer so odstopanja minimalna, vendar pa je 
veliko prerazporeditev. Prosila je za obrazložitev. 
 
Leonida MATIČIČ je pojasnila, da se projekt Ruraldesign ni realiziral, vsi večji zneski pa so 
dodatno pojasnjeni in podrobno obrazloženi. 
 
Edvard LENARČIČ je izpostavil, da nadzorni odbor že vrsto let opozarja na  prerazporeditev 
postavk, ki je v domeni župana. Predlagal je, da se v bodoče prerazporeditve bolj podrobno 
obrazložijo. Izpostavil pa je tudi neplačevanje stanarin in prosil za obrazložitev. 
 
Župan, Marko RUPAR je pojasnil, da so stanarine večni problem tudi pri drugih občinah, in 
občine v velikosti naše občine imajo dolg iz naslova neplačanih stanarin od 100.000 do 150.000 
€. V preteklosti je bil na občinskem svetu iz naslova stanarin sprejet odpis dolga.  
 
Edvard LENARČIČ je prosil za obrazložitev postavke LEK. 
 
Leonida MATIČIČ je pojasnila, da Lokalni energetski koncept (LEK) zajema celovito oceno 
možnosti ter rešitev za načrtovanje občinske energetske strategije, z namenom prispevati k dvigu 
energetske in ekonomske učinkovitosti vseh subjektov v občini, kot tudi uvajanju novih 
energetskih rešitev. LEK tako tudi prispeva k povečevanju osveščenosti in informiranosti 
porabnikov energije v občini. S sprejetim lokalnim energetskimi konceptom se lahko zmanjšajo 
stroški oskrbe z energijo v občini, spodbuja pa se tudi razvoj novih sistemov in tehnologij na 
področju učinkovite rabe energije (v nadaljevanju URE) in obnovljivih virov energije (v 
nadaljevanju OVE), ki zagotavljajo višji življenjski standard. Sprejet in potrjen lokalni energetski 
koncept je velikokrat tudi podlaga za pridobitev sredstev za financiranje različnih projektov. 
 
Župan, Marko RUPAR je nadaljeval, da se bo na podlagi LEK-a urejala fasada na društvenem 
centru na Rakeku. Gradil se bo tudi objekt na Cerkniškem jezeru, za katerega se bo občina 
prijavila ne razpis Eko sklada.  
 
Predsednica, Lidija JERNEJČIČ je izpostavila OŠ Rakek, ki je energetsko zelo potratna. Prosila 
je za obrazložitev. 
 
Župan, Marko RUPAR je pojasnil, da se šola zaradi pouka glasbene šole ogreva tudi v 
popoldanskem času, zato je tudi poraba bistveno večja. V naslednjem letu se predvideva ureditev 
glasbene šole na predvideni lokaciji, v prostorih nad knjižnico na Rakeku. Športna dvorana Rakek 
bo ogrevana na toplotno črpalko, vendar pa v tej fazi ne bo mogoče priključiti ogrevanja šole. V 
naslednji fazi pa je predvidena nabava peči na pelete, ki bo ogrevala tudi šolo Rakek.  
 
Edvarda LENARČIČA je izpostavil staro telovadnico na Rakeku in prosil za obrazložitev. 
 
Župan, Marko RUPAR je povedal, da bodo v stari telovadnici potekale vse dejavnosti, kot do 
sedaj. Notranjost objekta je prenovljena in omogoča izvajanje vseh dejavnosti v manjšem 



 

obsegu. Župan je izpostavil tudi staro šolo na Rakeku, kjer naj bi se naredil projekt za gasilski 
dom. Župan je že sklical sestanek s PGD Rakek in jim predstavil projekt, gasilci pa ga bodo 
predstavili KS Rakek.  
 
Predsednica, Lidija JERNEJČIČ je izpostavila obnovo kanalizacijskim sistemov in prosila za 
obrazložitev. 
 
Župan, Marko RUPAR je pojasnil, da gre za omrežnine, ki se jih plačuje pri vodovodu in pri 
kanalizaciji. Iz omrežnine pa se plačujejo vse investicije, ali so to popravila, ali pa nadgradnje. 
Navedel je primer izgradnje pločnika in javne razsvetljave, kjer je postavka v proračunu, vsi ostali 
stroški kot so zamenjava vodovoda ali kanalizacije pa gre iz omrežnin, ki so posebej določene 
tako za vodovod kot za kanalizacijo. 
 
Predsednica, Lidija JERNEJČIČ je izpostavila nakup slik Lojzeta Perka in prosila za obrazložitev. 
 
Župan, Marko RUPAR je pojasnil, da se slike trenutno nahajajo v arhivu Občine Cerknica, na 
ogled pa bodo v času občinskega praznika v Knjižnici Jožeta Udoviča v Cerknici. Dolgoročni 
načrt pa je, da se uredi Kravanjeva hiša in se v njej uredi spominska zbirka Lojzetu Perku.  
 
Predsednica, Lidija JERNEJČIČ se je županu, Marku Ruparju in Leonidi Matičič zahvalila za 
izčrpno poročanje. Po končani razpravi je podala na glasovanje oblikovan predlog sklepa. 
 
SOGLASNO s PETIMI glasovi ZA so prisotni člani sprejeli: 
SKLEP ŠT. 28/3-151/2018 
Nadzorni odbor Občine Cerknica se je dne 20. 3. 2018 seznanil z zaključnim računom 
proračuna Občine Cerknica za leto 2017 in ugotavlja, da so bila sredstva namensko in 
smotrno porabljena. 
 
Nadzorni odbor Občina Cerknica predlaga Občinskemu svetu Občine Cerknica, da Odlok o  
zaključnem računu proračuna Občine Cerknica za leto 2017 obravnava in sprejme. 
 
 
Ad 4      Nadaljevanje pregleda poslovanja Osnovne šole Jožeta Krajca Rakek za leto 2016 
 
Predsednica, Lidija JERNEJČIČ je odprla razpravo. Povedala je, da je vodstvo Osnovne šole 
Rakek pripravilo dogovor  o uporabi prostorov v OŠ Rakek za izvajanje predšolske vzgoje, 
bilanco o denarnem toku z občino  in podatke za šolski sklad Rakek. Nadzorni odbor bo svoje 
ugotovitve in priporočila predstavil v Poročilu o nadzoru nad poslovanjem Osnovne šole Jožeta 
Krajca Rakek. Osnutek poročila bo obravnavan na naslednji seji nadzornega odbora.  
 
 
Ad 5     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.: 28/5-152/2018 
Naslednja seja Nadzornega odbora bo  v torek, 17. aprila 2018 ob 19. uri v prostorih ZD 
Cerknica, Cesta 4. maja 17, Cerknica, s predvidenim dnevnim redom: 
 

1. Ugotovitev sklepčnosti in sprejem dnevnega reda 
2. Pregled zapisnika 28. redne seje Nadzornega odbora 
3. Pregled finančnega poslovanja  Zdravstvenega doma  Cerknica za leto 2017 
4. Osnutek poročila o opravljenem nadzoru poslovanja Osnovne šole Jožeta Krajca 

Rakek za leto 2016 
5. Pobude in vprašanja 

 
Predsednica nadzornega odbora, Lidija JERNEJČIČ, je po končani zadnji točki dnevnega reda 
ob 19:50 zaključila sejo Nadzornega odbora in se prisotnim zahvalila za udeležbo in sodelovanje. 
 
 



 

 
Zapisnik zapisala: 
Jasmina KRIŽANČIČ  
 Nadzorni odbor 
 predsednica  
 Lidija JERNEJČIČ  

 


