
 
Številka: 032-28/2014 
Datum: 23. maj  2018 
 
 

ZAPISNIK 
30. seje 

Nadzornega odbora občine Cerknica, 
ki je bila dne 22. maja 2018 ob 19. uri, v prostorih JP Komunala Cerknica d.o.o., Notranjska cesta 

44, 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: Anton KRANJC – direktor podjetja JP Komunala Cerknica d.o.o., Tina 
URH – računovodkinja  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 spremenjen dnevni red seje in sicer, da se 4. točka dnevnega 
reda, nadaljevanje finančnega poslovanja Zdravstvenega doma Cerknica za leto 2017, 
obravnava kot tretja, tretja točka dnevnega reda, Pregled finančnega poslovanja v JP Komunala 
Cerknica d.o.o. za leto 2017, pa kot četrta. Prebrala je spremenjeni dnevni red seje in sicer; 
 

1. Ugotovitev sklepčnosti in sprejem dnevnega reda 
 

2. Pregled in potrditev zapisnika 29. redne seje Nadzornega odbora 
 

3. Nadaljevanje finančnega poslovanja  Zdravstvenega doma  Cerknica za leto 2017 
 

4. Pregled finančnega poslovanja v JP Komunala Cerknica d.o.o. za leto 2017 
 

5. Končno poročilo o opravljenem nadzoru poslovanja Osnovne šole Jožeta Krajca Rakek 
za leto 2016 
  

6. Pobude in vprašanja 
 
Prisotni člani niso podali pripomb na spremenjeni dnevni red, zato ga je predsednica podala na 
glasovanje. 
 
SOGLASNO s PETIMI  glasovi ZA so prisotni člani sprejeli: 
SKLEP ŠT. 30/1-158/2018 
Sprejet in potrjen je spremenjeni dnevni red 30. redne seje Nadzornega odbora.  
 
 
 
 



 

 
Ad2 Pregled zapisnika 29. redne seje Nadzornega odbora 
 
Predsednica, Lidija JERNEJČIČ je podala v razpravo zapisnik 29. redne seje Nadzornega odbora 
Občine Cerknica.  
 
Vilma LONČAR je predlagala, da se v zapisnik pod točko ad 3, Pregled finančnega poslovanja  
Zdravstvenega doma Cerknica za leto 2017, umesti tudi stavek, da je potrebno pregledati 
možnosti prodaje apartmaja v Stinici pod Velebitom, saj je letni strošek vzdrževanja preko 3000 
€. 
 
Po končani razpravi je predsednica, Lidija JERNEJČIČ podala zapisnik s popravkom na 
glasovanje. 
 
SOGLASNO s PETIMI glasovi ZA so prisotni člani sprejeli: 
SKLEP ŠT. 30/2-159/2018  
Sprejet in potrjen je zapisnik 29. redne seje Nadzornega odbora Občine Cerknica s 
popravkom in sicer se pod točko ad 3, Pregled finančnega poslovanja  Zdravstvenega 
doma  Cerknica za leto 2017, umesti tudi stavek, da je potrebno pregledati možnosti 
prodaje apartmaja v Stinici pod Velebitom, saj je letni strošek vzdrževanja preko 3000 €. 
 
 
Ad3    Nadaljevanje finančnega poslovanja  Zdravstvenega doma  Cerknica za leto 2017 
 
Predsednica, Lidija JERNEJČIČ je odprla razpravo. Povedala je, da je nadzorni odbor zaprosil 
vodstvo ZD Cerknica za izpis nakazil s strani Občine Cerknica. Gradivo so prejeli in ugotavljajo, 
da so zneski med občino in ZD Cerknica usklajeni. Nadzorni odbor bo svoje ugotovitve in 
priporočila predstavil v Poročilu o nadzoru nad poslovanjem Zdravstvenega doma  Cerknica za 
leto 2017. Osnutek poročila bo obravnavan na naslednji seji nadzornega odbora.  
 
 
Ad 4      Pregled finančnega poslovanja v JP Komunala Cerknica d.o.o. za leto 2017 
 
Anton KRANJC, Direktor JP Komunala Cerknica d.o.o., je podal skrajšano uvodno obrazložitev 
kot je razvidna iz gradiva. 
 
Predsednica, Lidija JERNEJČIČ je odprla razpravo. Sama je postavila vprašanje s kakšnimi izzivi 
se sooča JP Komunala Cerknica in kakšni so načrti za naprej. 
 
Anton KRANJC je odgovoril, da so na prvem mestu gospodarske javne službe, oskrba z vodo, pa 
tudi kanalizacija in odpadki. Glede oskrbe z vodo je povedal, da Notranjska leži na kraškem 
območju kjer so težave z vodnimi viri velike. V lanskem letu se je iztekla koncesijska pogodba z 
Občino Bloke. Izpostavil je tudi velik kadrovski izziv, saj je ljudi za fizično delo vedno manj. 
Prijavili so se na razpis RRA, kjer se bo izvajalo šolanje poklicnih delavcev. Povedal je, da je izziv 
tudi kanalizacija, ki ni do konca narejena. Pred Dolenjo vasjo bo potrebno zgraditi zadrževalni 
bazen, ker gre za mešani sistem.  
 
Predsednica, Lidija JERNEJČIČ je izpostavila bilanco, ki prikazuje, da ima Loška dolina izgubo. 
Zanimalo jo je kako je s kritjem te izgube. 
 
Anton KRANJC je odgovoril, da je v družbeni pogodbi določeno, da se izguba pokriva iz tržne 
dejavnosti, šele nato pa izgubo pokrije občina. Družbena pogodba je akt, ki sta ga sprejeli obe 
občini. 
 
 Predsednica, Lidija JERNEJČIČ je prosila za obrazložitev prioritet glede vodovodnega sistema. 
 
Anton KRANJC je odgovoril, da je v Podslivnici zelo velik vir, ki je včasih napajal celo Cerknico, 
vendar pa je nekoliko onesnažen. Inšpektor je izdal odločbo,da je potrebno Podslivnici zgraditi 
objekt za pripravo pitne vode. Vrednost investicije bo slabih 200.000 €.  
 
Marta GORNIK je izpostavila koncesijo za pridobivanje rudnin in prosila za obrazložitev. 
 



 

 
Anton KRANJC je odgovoril, da je to peskokop v Podskrajniku, katerega lastnik je agrarna 
skupnost, JP komunala Cerknica pa ima koncesijo.  
 
Marta GORNIK je izpostavila podatek, da je 62 % vodovodnega omrežja amortiziranega. Kakšno 
pa je slovensko povprečje. 
 
Anton KRANJC je odgovoril, da smo v zlati sredini, saj smo bili vsi podvrženi zamrznjenim cenam 
in posledično se je premalo vlagalo v obnovo. 
 
Predsednica, Lidija JERNEJČIČ je postavila vprašanje ali izvajajo revizijo. 
 
Tina URH, računovodkinja je odgovorila, da niso zavezani k izvajanju  revizije, jo pa kljub temu  
izvajajo na vsaki dve leti.  
 
Vilma LONČAR je izpostavila izobraževanje delavcev in prosila za obrazložitev. 
 
Anton KRANJC je odgovoril, da je zunanje podjetje prišlo na sedež komunale in je izobraževanje 
potekalo v hiši. Sicer je pa starostna struktura zelo visoka, kar kaže na zrel kolektiv.  
 
Predsednica, Lidija JERNEJČIČ je izpostavila zasedenost tržnice. Prosila je za obrazložitev. 
 
Tina URH je odgovorila, da je eden od problemov tržnice dostop in pa tržne niše, ki niso blizu ne 
prodajalcem ne kupcem.  
 
Predsednico, Lidijo JERNEJČIČ so zanimale pogodbe z občino, zato je prosila za obrazložitev. 
 
Anton KRANJC je odgovoril, da je pogodba o ustanovitvi podjetja, sledijo pa odloki za 
posamezne dejavnosti in sicer za vodo, odpadno vodo in odpadke, pogodba o najemu javne 
infrastrukture in pa letna pogodba za vzdrževanje cest.  
 
Predsednica, Lidija JERNEJČIČ se je vodstvu komunale zahvalila za poročanje in prosila, da do 
naslednje seje pripravijo pet pogodb in pet konto kartic za izvajanje zimske službe, pogodbo o 
vzdrževanju cest in pa konto kartico 410001. 
 
Po končani razpravi je predsednica, Lidija JERNEJČIČ podala na glasovanje predlog sklepa. 
 
SOGLASNO s PETIMI glasovi ZA so prisotni člani sprejeli: 
SKLEP ŠT. 30/4-160/2018 
Nadzorni odbor Občine Cerknica je zaprosil vodstvo JP Komunala Cerknica d.o.o. za 
posredovanje pet pogodb in pet konto kartic za izvajanje zimske službe, pogodbo o 
vzdrževanju cest in pa situacije z občino. 
 
 
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.: 30/5-161/2018 
Naslednja seja Nadzornega odbora bo  v torek, 19. junija 2018 ob 19. Uri, s predvidenim 
dnevnim redom: 
 

1. Ugotovitev sklepčnosti in sprejem dnevnega reda 
2. Pregled zapisnika 30. redne seje Nadzornega odbora 
3. Nadaljevanje pregleda finančnega poslovanja v JP Komunala Cerknica d.o.o. za 

leto 2017 
4. Osnutek poročila o nadzoru nad finančnim poslovanjem  Zdravstvenega doma  

Cerknica za leto 2017 
5. Pobude in vprašanja 

 



 

Predsednica nadzornega odbora, Lidija JERNEJČIČ, je po končani zadnji točki dnevnega reda 
ob 20.h zaključila sejo Nadzornega odbora in se prisotnim zahvalila za udeležbo in sodelovanje. 
 
Zapisnik zapisala: 
Jasmina KRIŽANČIČ  
 Nadzorni odbor 
 predsednica  
 Lidija JERNEJČIČ  

 


