POROČILO O DELU NADZORNEGA ODBORA OBČINE
CERKNICA ZA DELO NADZORNEGA ODBORA
OD 1. REDNE SEJE – 19.3.2007 DO 31. REDNE SEJE – 30.6.2010
1. redna seja, 19.3.2007
3. točka dnevnega reda
OSNUTEK ODLOKA O PRORAČUNU OBČINE CERKNICA ZA LETO
2007

REALIZIRANO

SKLEP ŠT.: 3-1/2-4/2007
Nadzorni odbore Občine Cerknica se je dne 19.3.2007 seznanil z
osnutkom Odloka o proračunu Občine Cerknica za leto 2007. Ko bo
Odlok o proračunu Občine Cerknica za leto 2007 v fazi predloga, pa
bo Nadzorni odbor obravnaval še vsebinske sklope.
2. redna seja, 19.4.2007
3. točka dnevnega reda
OBRAVNAVA LETNEGA PROGRAMA NADZORNEGA ODBORA

REALIZIRANO

SKLEP ŠT.: 7-2/3-10/2007
Nadzorni odbor Občine Cerknica je okvirno pripravil letni program
dela za leto 2007, ki ga bo po potrebi tudi dopolnjeval.
Letni program dela za leto 2007 bo Nadzorni odbor dokončno
potrdil na naslednji seji.
3. redna seja, 16.5.2007
4. točka dnevnega reda
POTRDITEV LETNEGA PROGRAMA DELA ZA LETO 2007
SKLEP ŠT.: 9-3/4-14/2007
Nadzorni odbor dokončno sprejme okvirni
Nadzornega odbora Občine Cerknica za leto 2007.

program

REALIZIRANO

dela

Članom Nadzornega odbora se okvirni program dela Nadzornega
odbora za leto 2007 posreduje skupaj z gradivom za naslednjo sejo
Nadzornega odbora.
5. točka dnevnega reda
OBRAVNAVA PREDLOGA PRORAČUNA OBČINE CERKNICA ZA
LETO 2007
SKLEP ŠT.: 9-3/5-15/2007
Nadzorni odbor se je seznanil s predlogom oziroma z dne 10.5.2007
sprejetim proračunom Občine Cerknica za leto 2007.
Ob tem Nadzorni odbor ugotavlja, da v 1. odstavku 4. člena
proračuna za leto 2007 glede prerazporejanja javne porabe med
proračunskimi postavkami v okviru posameznega področja
proračunske porabe, ni določen limit (v absolutnem znesku ali
odstotnih točkah) nad katerim bi bilo potrebno poprejšnje soglasje
Občinskega sveta. Na enako okoliščino je Nadzorni odbor opozoril

REALIZIRANO

že 4.5.2006 ob obravnavi proračuna za leto 2006.
4. redna seja, 21.6.2007
3. točka dnevnega reda
OBRAVNAVA ODLOKA O ZAKLJUČNEM RAČUNU PRORAČUNA
OBČINE CERKNICA ZA LETO 2006

REALIZIRANO

SKLEP ŠT.: 8-3/3-14/2007
Nadzorni odbor je obravnaval Odlok o zaključnem računu
proračuna Občine Cerknica za leto 2006 in ugotovil, da bistvenih
napak in odstopanj ni zasledil in predlaga Občinskemu svetu
Občine Cerknica, da odlok sprejme.
5. redna seja, 27.9.2007
3.točka dnevnega reda
POROČILO O ODPRODAJI NEPREMIČNIN ZA IZGRADNJO
TRGOVSKEGA CENTRA HOFER IN TRGOVSKEGA CENTRA
MERCATOR V CERKNICI

REALIZIRANO

SKLEP ŠT.: 10-5/3-23/2007
Nadzorni odbor
se je seznanil s poročilom o odprodaji
nepremičnin za izgradnjo trgovskega centra Mercator in z vidika
zakonitosti in gospodarnosti ni našel nepravilnosti.
Nadzorni odbor se s poročilom o odprodaji nepremičnin za
izgradnjo trgovskega centra Hofer iz objektivnih razlogov ni mogel
seznaniti in bo to točko obravnaval na eni od prihodnjih sej.
4. točka dnevnega reda
POROČILO O STANJU GLEDE ŠIRITVE INDUSTRIJSKE CONE V
PODSKRAJNIKU IN OBVOZNICE

REALIZIRANO

REALIZIRANO

SKLEP ŠT.: 11-5/4-24/2007
Nadzorni odbor
se je iz priloženega poročila seznanil s
trenutnim stanjem in usmeritvami glede poteka trase predvidene
obvoznice mimo Cerknice in mimo Rakeka.
Ob tem Nadzorni odbor meni, da bi izgradnja obvoznice z vidika
financiranja, glede na dejanske okoliščine, morala biti tretirana kot
regionalna cesta oziroma kot cesta, ki jo je dolžna financirati
država.
Nadzorni odbor nadalje meni, da je treba ob predvidenih izgradnjah
obeh obvoznic seznaniti občane.
SKLEP ŠT.: 12-5/4-25/2007
Nadzorni odbor
se je seznanil z realno možnostjo širitve
Industrijske cone v Podskrajniku, kar je v dejanski pristojnosti
Agrarne skupnosti Dolenja vas.
5. točka dnevnega reda
SEZNAM INVESTICIJ OBČINE CERKNICA, KATERIH VREDNOST
PRESEGA 20.000€ OD 1.1. 2005 DALJE
SKLEP ŠT.: 13-5/5-26/2007
Nadzorni odbor bo Seznam investicij Občine Cerknica, katerih
vrednost presega 20.000€ od 1.1.2005 dalje obravnaval na
naslednji seji, s tem, da se pregled dopolni s podatki o začetku in
zaključku ter končni vrednosti investicije.

REALIZIRANO

REALIZIRANO

6. redna seja, 8.11.2007
3.točka dnevnega reda
OBRAVNAVA POROČILA RAČUNSKEGA SODIŠČA ZA LETO 2004
IN NOTRANJE REVIZIJE ZA LETO 2006 TER POROČILO O
TRENUTNIH URADNIH NADZORIH V OBČINI CERKNICA

REALIZIRANO

SKLEP ŠT.: 14-6/3-30/2007
Nadzorni odbor
se je vnovič seznanil z revizijskim poročilom
Računskega sodišča o poslovanju Občine Cerknica v letu 2004.
Nadzorni odbor je s strani vodstva Občine Cerknica prejel
pojasnila, da so bile ugotovljene nepravilnosti odpravljene.
Poročilo Računskega sodišča na Občinskem svetu Občine
Cerknica ni bilo obravnavano, je pa bilo objavljeno na spletnem
portalu Računskega sodišča in tako postalo javno.
Nadzorni odbor se je seznanil tudi z Poročilom o notranjem
nadzoru v občini Cerknica, št. NRO-BG-05/07 z dne 27.3.2007 in z
strani vodstva občine dobil pojasnilo, da so bile ugotovljene
nepravilnosti odpravljene.
SKLEP ŠT.: 15-6/3-31/2007
Nadzorni odbor
ugotavlja, da je v teku prečni revizijski
pregled Računskega sodišča o poslovanja Občine Cerknica glede
pridobivanja in razpolaganja z nepremičninami v letu 2006 in prvi
polovici leta 2007.
Enako Nadzorni odbor ugotavlja, da je v teku preiskovalni
postopek Ministrstva za notranje zadeve, Policijske uprave
Postojna v smeri zadev (pojasnilo vodstva Občine), ki so bile
predmet pregleda Računskega sodišča v letu 2004.

REALIZIRANO

SKLEP ŠT.: 16-6/3-32/2007
Nadzorni odbor
ugotavlja, da bo prečni revizijski pregled o
poslovanju Občine Cerknica na nepremičninskem področju za leto
2006 in prvo polovico leta 2007 obravnaval takoj, ko bo Računsko
sodišče zaključilo z delom. Enako velja za preiskovalni postopek
Ministrstva za notranje zadeve, ki je v teku.

REALIZIRANO

7.redna seja, 19.12.2007
3. točka dnevnega reda
PREGLED POSLOVANJA GLASBENE ŠOLA FRANA GERBIČA
CERKNICA OD 1.1.2005 DALJE

REALIZIRANO

SKLEP ŠT.: 25-7/3-44/2007
Nadzorni odbor je prvič obravnaval poslovanja Glasbene šole
Frana Gerbiča Cerknica. Ob tem se je seznanil s Poročilom o
notranji reviziji št. NROŠ – BG – 06/07 za leto 2006, z marca 2007 in
z vmesnim poročilom o notranji reviziji št. NROŠ-BG-UM-01/07 iz
maja 07 s pojasnilom ravnatelja šole, da so ugotovljene manjše
nepravilnosti že odpravljene.
Nadzorni odbor se je seznanil tudi s pregledno publikacijo o delu
Glasbene šole Frana Gerbiča za šolsko leto 2007/2008 in jo ocenil
za dobro predstavitev glasbene šole.
SKLEP ŠT.: 27-7/3-45/2007
Nadzorni odbor na podlagi dostopnih podatkov ugotavlja, da je
Glasbena šola Frana Gerbiča iz Cerknice v obravnavanem obdobju
od leta 2005 do leta 2007 poslovala gospodarno in v skladu s
predpisi.

REALIZIRANO

8. redna seja, 6.2.2008
3.točka dnevnega reda
PREGLED ODLOKA O PRORAČUNU OBČINE CERKNICA ZA LETO
2008

REALIZIRANO

SKLEP ŠT.: 30-8/3-50/2007
Nadzorni odbor se je dne 6.februarja 2008 seznanil s predlogom
Odloka o proračunu Občine Cerknica za leto 2008.
V zvezi z Odlokom o proračunu Občine Cerknica za leto 2008
Nadzorni odbor Občinskemu svetu priporoča, da se pri
prerazporejanju sredstev po 1.odstavku 4. člena določi ustrezen
limit.

9. redna seja, 6.3.2008
3. točka dnevnega reda
PREGLED POSLOVANJA ZDRAVSTVENEGA DOMA DR.
BOŽIDARJA LAVRIČA CERKNICA

REALIZIRANO

SKLEP ŠT.: 32-9/3-57/2007
1. Nadzorni odbor Občine Cerknica se je seznanil s poslovanjem
Zdravstvenega doma dr. Božidarja Lavriča Cerknica za leti 2006
in 2007. Podlaga seznanitve sta poslovni poročili Zdravstvenega
doma dr. Božidarja Lavriča Cerknica in letni poročili o opravljeni
notranji reviziji z dne 5.2.2007 in 31.1.2008 s strani revizijske hiše
LM Veritas d.o.o. Ljubljana, ob podrobnih pojasnilih direktorja
javnega zavoda.
2. Pri tem Nadzorni odbor ugotavlja, da je poslovanje
Zdravstvenega doma gospodarno in skladno s predpisi.
3. Nadzorni odbor Občine Cerknica, izhajajoč iz ugotovitev
revizijske hiše LM Veritas d.o.o. (poročilo o notranji reviziji za
leto 2006 z dne 5.2.2007 in poročilo o notranji reviziji za leto
2007 z dne 31.1.2008) in na podlagi ugotovitev ob obravnavi
Poslovanja ZD dr. Božidarja Novaka, Cerknica na sami seji NO
dne 6.3.2008, vodstvom občin Cerknica, Loška dolina in Bloke,
kot soustanoviteljicam Zdravstvenega doma dr. Božidarja
Lavriča Cerknica, priporoča, da zaradi zavarovanja oziroma
preprečitve zmanjšanja svojega premoženja z odlokom ali
drugim aktom uredi enoten način najemnin, s čimer se bo
preprečilo, da oddajanje prostorov v ZD Cerknica, ne bi
ustvarjalo izgube.
10. redna seja, 2.4.2008
3. točka dnevnega reda
PREGLED POSLOVANJA KNJIŽNICE JOŽETA UDOVIČA
CERKNICA OD 1.1.2005 DALJE
SKLEP ŠT.: 35-10/3-63/2007
1.) Nadzorni odbor Občine Cerknica se je na podlagi poročila
Knjižnice Jožeta Udoviča Cerknica za leto 2005, 2006, 2007 ter
Poročila o notranji reviziji Javnega zavoda Knjižnica Jožeta
Udoviča (revizijska hiša Borera d.o.o., Pod Gradiščem 7, 2000
Maribor) in pojasnil ter zagotovil direktorice Knjižnice Jožeta
Udoviča , prof. Marije Hribar, o odpravi ugotovljenih
nepravilnosti seznanil s poslovanjem Knjižnice Jožeta
Udoviča in z vidika gospodarnosti in pravilnosti poslovanja ni
našel nepravilnosti.
2.) Nadzorni odbor Občine Cerknica priporoča Občini Cerknica kot
ustanoviteljici Knjižnice Jožeta Udoviča in pogodbenima
partnericama Občini Bloke in Občini Loška dolina, da

REALIZIRANO

javnemu zavodu zagotovijo sredstva za dodatno zaposlitev v
finančno računovodski službi, kar je nujno potrebno za
uresničitev določenih finančno računovodskih opravil.
4. točka dnevnega reda
LETNI PROGRAM DELA NADZORNEGA ODBORA ZA LETO 2008

REALIZIRANO

SKLEP ŠT.: 36-10/4-63/2007
Nadzorni odbor je sprejel letni program dela za leto 2008.
Letni program dela Nadzornega odbora se posreduje v vednost
vodstvu Občine Cerknica in Občinskemu svetu Občine Cerknica.
Program dela Nadzornega odbora za leto 2008 in Poročilo o delu
Nadzornega odbora za leto 2007 se uvrsti na dejo Občinskega
sveta Občine Cerknica.
11. redna seja, 6.5.2008
3. točka dnevnega reda
SEJNINE
SKLEP ŠT.: 38-11/3-69/2007
Spremeni se drugi odstavek 10. člena Pravilnika o plačah
občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles
občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o
povračilih stroškov (Ur. L. RS, št. 44/2007) tako, da se sejnina za
predsednika Nadzornega odbora občine Cerknica določi v znesku
120,00€, za namestnika predsednika 100,00€, za člana 90,00€.
Vsi zneski so v neto obliki.
Obrazložitev:

REALIZIRANO

Člani nadzornega odbora morajo biti za svoje delo ustrezno motivirani,
saj se le tako od njih lahko pričakuje zavzeto in kompetentno delo.
Ob primerjavi s sejninami nekaterih drugih primerljivih občin glede
nadzornega odbora (npr. Pivka, kjer sejnina predsednika Nadzornega
odbora znaša 150€), Nadzorni odbor Občine Cerknica meni, da je
predlagana sprememba utemeljena.
Predlog Nadzornega odbora občine Cerknica se posreduje v običajni
postopek sprejemanja in v dokončni sprejem Občinskemu svetu
Cerknica na prvo naslednjo sejo.
REALIZIRANO
SKLEP ŠT.: 39-11/4-70/2007
LETNI PROGRAM DELA NADZORNEGA ODBORA ZA LETO 2008
Nadzorni odbor bo morebitne spremembe in dopolnitve programa
dela Nadzornega odbora za leto 2008 obravnaval na eni od
prihodnjih sej, po seji Občinskega sveta dne 8.5.2008.
12.redna seja, 29.5.2008
4. točka dnevnega reda
POSLOVANJE IN INVESTICIJA NOTRANJSKEGA REGIJSKEGA
PARKA OD 1.1.2005 DALJE
SKLEP ŠT.. 42-12/4-76/2007
1. Nadzorni odbor Občine Cerknica se je 29.5.2008 seznanil s
pisnim gradivom in ustnimi pojasnili o poslovanju Notranjskega
regijskega parka od 1.1.2005 do 31.12.2007.
2. Pri tem se je seznanil s poslovnim poročilo Notranjskega
regijskega parka za leto 2005, 2006 in 2007 ter s končnim
poročilom o notranjem revidiranju Notranjskega regijskega parka
št. NR – BG – 32/2007 z dne 18.2.2008, ki ga je pripravila revizijska
družba Dynamic iz Novega mesta.

REALIZIRANO

3. Ob tem Nadzorni odbor ugotavlja, da je poslovanje Notranjskega
regijskega parka pregledno, gospodarno in skladno s predpisi.
4. Nadzorni odbor je s strani vodstva Notranjskega regijskega
parka dobil ustrezna pojasnila glede večje kadrovske fluktuacije v
zadnjem obdobju.
13.redna seja, 26.6.2008
3. točka dnevnega reda
OBRAVNAVA ODLOKA O ZAKLJUČNEM RAČUNU PRORAČUNA
OBČINE CERKNICA ZA LETO 2007

REALIZIRANO

SKLEP ŠT.: 42-13/3-80/2007
Nadzorni odbor se je seznanil s predlogom Odloka o zaključnem
računu proračuna Občine Cerknica za leto 2007, ki ga je pred tem,
dne 8.5.2008, v fazi osnutka, brez pripomb, sprejel tudi Občinski
svet.
Na podlagi pregleda pisnega gradiva, pojasnil predstavnikov
strokovnih služb in župana, Nadzorni odbor ugotavlja, da je
zaključni račun sestavljen v skladu s predpisi in s tem pravilen.
14. redna seja, 9.9.2008
4. točka dnevnega reda
OBRAVNAVA TEMATIKE STANOVANJSKEGA FONDA OBČINE
CERKNICA

V POSTOPKU REALIZACIJE

SKLEP ŠT.: 44-13/43-80/2007
1. Nadzorni odbor Občine Cerknica, na podlagi predloženega
gradiva in pojasnil strokovnih delavcev občine ugotavlja,
da Občina Cerknica lastniško razpolaga z večjim,
predvsem socialnim stanovanjskim fondom (gre za 144
povečini starejših stanovanj), ki občini Cerknica ne prinaša
ustreznega prihodka.
2. Nadzorni odbor Občine Cerknica naroča občinski upravi,
da do konca leta 2008 pripravi izračun razmerja med
prihodki iz najemnin (izterjane in zaračunane najemnine)
od občinskih stanovanj in izdatki iz naslova investicijskega
vzdrževanja teh stanovanj. Izračun naj se naredi za vsako
stanovanje posebej in sumarni prikaz. Pri stroških naj se
upoštevajo tudi vsi stroški oseb, ki se na Občini Cerknica
ukvarjajo s stanovanjskim fondom.
3. Nadzorni odbor Občine Cerknica priporoča županu Občine
Cerknica in občinski upravi, da med najemniki (večinoma
imajo najemno pogodbo za nedoločen čas) izvede ustrezno
anketo glede možnosti odkupa občinskih stanovanj,
vključno s pridobitvijo pripomb, ki jih imajo najemniki
glede dosedanjih prodaj občinskih stanovanj. O rezultatih
te ankete naj se seznani tudi Nadzorni odbor.
4. Nadzorni odbor Občine Cerknica nadalje predlaga bolj
proaktiven pristop k zmanjševanju starejšega občinskega
stanovanjskega fonda, ob prožnemu upoštevanju veljavnih
predpisov. Ob ugodnih tržnih razmerah priporoča nakup
oziroma pridobitev novih stanovanj.
5. točka dnevnega reda
PREGLED POSLOVANJA JAVNEGA ZAVODA VRTEC MARTIN
KRPAN CERKNICA ZA LETI 2006 IN 2007
REALIZIRANO
SKLEP ŠT.. 44-13/43-81/2007
1. Nadzorni odbor Občine Cerknica se zaveda, da je kvalitetno
delovanje vsake vzgojno varstvene ustanove, tako tudi
Vrtca Martin Krpan Cerknica v mnogočem odvisno tudi od

zaposlenih v tej ustanovi.
2. Ob tem Nadzorni odbor Občine Cerknica ugotavlja, da je od
54 zaposlenih (kar je v skladu s potrjeno sistematizacijo z
dne 1.8.2008) 18 oseb (tj. 33,3%) zaposlenih za določen čas.
Zlasti se to nanaša na vzgojitelje in pomočnike vzgojiteljev
(slednjih je celo 50% zaposlenih za določen čas). To je v
nasprotju z delovno pravno zakonodajo, kjer naj bi bilo delo
za določen čas izjema (npr. porodniški stalež, daljši
bolniški stalež, drugi zakonski razlogi, ki terjajo zaposlitev
za določen čas). Ob tem Nadzorni odbor ugotavlja, da se v
zadnjih letih povečuje število otrok v Vrtcu Martin Krpan
Cerknica in, da se že nekaj let povečuje tudi število v
skladu z normativi delujočih oddelkov. Hkrati se v občini
(zlasti v mestu Cerknica) pospešeno gradi in načrtuje še
nove stanovanjske soseske.
3. Nadzorni odbor Občine Cerknica od ravnateljice javnega
zavoda Vrtca Martin Krpan Cerknica, terja oziroma
pričakuje, da se v roku treh mesecev od prejema pisnega
odpravka tega sklepa, zaposlovanje za določen čas uredi z
veljavno delovno pravno zakonodajo in o tem poroča
Nadzornemu odboru.
Nadzorni odbor pričakuje tudi ustrezno poročilo strokovne
službe Občine Cerknica, ki ima na skrbi vzgojno varstvene
ustanove.
4. Nadzorni odbor bo zaposlovanje in zaposlitvene pogodbe v
Vrtcu Martin Krpan Cerknica vnovič preveril na prvi
naslednji seji po poteku treh mesecev za uskladitev
ugotovljenih nepravilnosti.
5. Nadzorni odbor bo o delovanju Vrtca Martin Krpan Cerknica
razpravljal predvidoma na seji v januarju 2009.
15. redna seja, 9.10.2008
3.točka dnevnega reda
PREGLED POSLOVANJA JAVNEGA ZAVODA OSNOVNA ŠOLA
NOTRANJSKI ODRED CERKNICA OD 1.1.2005 DALJE

REALIZIRANO

SKLEP ŠT.: 45-15/3-89/2007
Nadzorni odbor Občine Cerknica, na podlagi predložene strokovne
dokumentacije in na podlagi ustnih pojasnil Marije Braniselj,
ravnateljice Osnovne šole Notranjski odred Cerknica in Bože Vesel, n
16. redna seja, 20.11.2008
3. točka dnevnega reda
PREGLED POSLOVANJA JAVNEGA ZAVODA OSNOVNA ŠOLA
JOŽETA KRAJCA RAKEK OD 1.1.2005 DALJE

REALIZIRANO

SKLEP ŠT.: 46-16/3-92/2007
Nadzorni odbor Občine Cerknica, na podlagi predložene strokovne
dokumentacije in na podlagi ustnih pojasnil Emilijane Baraga,
ravnateljice Osnovne šole Jožeta Krajca Rakek in Dijane Jernejčič,
njene sodelavke zadolžene za finance, ugotavlja, da je bilo
poslovanje Osnovne šole Notranjski odred Cerknica v obdobju od
1.1.2005 dalje pravilno in v skladu z zastavljenimi cilji.
17. redna seja, 16.12.2008
4. točka dnevnega reda
PREGLED DODATNIH INVESTICIJ V OSNOVNO ŠOLO JOŽETA
KRAJCA RAKEK
SKLEP ŠT.: 47-17/3-96/2007
Nadzorni odbor se je na svoji 17. redni seji dne 16.12.2008 seznanil
z zaključkom investicije (prizidek, adaptirani del) v Osnovni šoli
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Jožeta Krajca Rakek, ki jo še kot nedokončano investicijo
obravnaval že v prejšnjem mandatu.
Nadzorni odbor na podlagi pisnega gradiva in ustnih pojasnil
Bogdane Bizjak, višje svetovalke za družbene dejavnosti na Občini
Cerknica ugotavlja, da je bila investicija izgradnje v Osnovni šoli
Jožeta Krajca Rakek izvedena pravilno in smotrno.
4. točka dnevnega reda
PREGLED INVESTICIJE V ŠPORTNI PARK RAKEK
SKLEP ŠT.: 48-17/4-97/2007
1. Nadzorni odbor ugotavlja, da je izgradnja oziroma investicija v
športni park Rakek deloma potekala nenačrtno.
2. Nadzorni odbor se bo glede izgradnje športnega parka Rakek
dokončno izrekel po ogledu na kraju samem spomladi 2009.
3. Nadzorni odbor županu občine Cerknica priporoča, da Občina z
ustreznimi akti uredi upravljavska razmerja med Občino
Cerknica, Nogometnim klubom Rakek in Osnovno šolo Jožeta
Krajca Rakek.
4.
18. redna seja, 10.2.2009
3. točka dnevnega reda
PREGLED PREDLOGA ODLOKA O PRORAČUNU OBČINE
CERKNICA ZA LETO 2009

V POSTOPKU REALIZACIJE

REALIZIRANO

SKLEP ŠT.: 50-18/3-101/2007
Nadzorni odbor Občine Cerknica se je na svoji 18. redni seji dne
10.2.2009 seznanil s predlogom Odloka o proračunu Občine
Cerknica za leto 2009. Nadzorni odbor bo ob polletju pregledal
realizacijo črpanja sredstev po vsebinskih področjih, za katere se
bo predčasno odločil.
19.redna seja, 16.3.2009
3. točka dnevnega reda
PROGRAM DELA NADZORNEGA ODBORA ZA LETO 2009

REALIZIRANO

SKLEP ŠT.: 51-19/3-105/2007
1. Nadzorni odbor Občine Cerknica je na svoji 19. redni seji
dne 16.3.2009 določil letni program svojega dela za leto
2009, ki ga bo po potrebi dopolnjeval.
Program dela je razviden iz priloge, ki je sestavni del
tega sklepa.
2. Strokovno sodelavko Nadzornega odbora se zadolži za
pripravo pregleda vseh zadev iz prejšnjih let, ki jih je
Nadzorni odbor že obravnaval ali imel v načrtu za
obravnavo in so njegovi sklepi bodisi v fazi realizacije
bodisi še nerealizirani.
3. Nadzorni odbor zadolži strokovno službo Občine Cerknica,
da za njegovo uporabo pripravi pregled investicij Občine
Cerknica, katerih vrednost presega 20.000€ za leto 2008.
20. redna seja, 23.4.2009
3. točka dnevnega reda
OBRAVNAVA INVESTICIJE V PODRUŽNIČNO ŠOLO 11. MAJ
GRAHOVO, V IZGRADNJPO TELOVADNICE OZIROMA ŠPORTNIH
OBJEKTOV
SKLEP ŠT.: 53-20/3-110/2007
1. Nadzorni odbor občine Cerknica bo na seji, dne 23. aprila,
obravnaval le investicijo o izgradnji zunanjega igrišča in garderob
pri podružnični osnovni šoli 11. maj Grahovo.

REALIZIRANO

2. Nadzorni odbor se je pod 3. točko 20. seje Nadzornega odbora
Občine Cerknica, dne 23.4.2009, seznanil le s poročilom o poteku
investicije »zunanje igrišče in garderobe pri podružnični osnovni
šoli 11. maj Grahovo.« Z vidika gospodarnosti, smotrnosti in
pravilnosti pri tej investiciji ni našel nepravilnosti.
SKLEP ŠT.: 54-20/3-111/2007
Nadzorni odbor Občine Cerknica od javnega zavoda Vrtec Martin
Krpan Cerknica in od strokovnih služb Občine Cerknica urgira
izpolnitev svojega sklepa št. 44-13/43-81/2007 (3. točka) sprejetega
na 14. redni seji dne 9. septembra 2008, ki je bil sprejet ob pregledu
poslovanja javnega zavoda Vrtec Martin Krpan Cerknica za leti
2006 in 2007 in glasi:
»Nadzorni odbor Občine Cerknica od ravnateljice javnega zavoda
Vrtca Martin Krpan Cerknica terja oziroma pričakuje, da se v roku
treh mesecev od prejema pisnega odpravka tega sklepa,
zaposlovanje za določen čas uredi z veljavno delovno pravno
zakonodajo in o tem poroča Nadzornemu odboru.
Nadzorni odbor pričakuje tudi ustrezno poročilo strokovne službe
Občine Cerknica, ki ima na skrbi vzgojno varstvene ustanove«.
Odzivno poročilo oziroma odgovor Nadzorni odbor pričakuje čim
prej, saj je postavljeni rok treh mesecev že potekel.
21. redna seja, 25.5.2009
3. točka dnevnega reda
SEZNANITEV NADZORNEGA ODBORA Z RAZPOLAGANJEM
OZIROMA STANJEM ZAČASNE DEPONIJE PESKA
(DROBLJENCA) V PODSKRAJNIKU

REALIZIRANO

SKLEP ŠT.: 55-21/3-115/2007
1. Nadzorni odbor Občine Cerknica se je seznanil z informacijo o
179.378,17 m3 peska (drobljenca) v Podskrajniku, ki je bil izkopan v
letu 2005 na območju »stare vojašnice na Rakeku«. Pesek,
vključno s tistim, ki je bil predhodno dan v najem podjetju Gradišče
Cerknica, je Občina Cerknica s prodajno pogodbo z dne 7.9.2007
odprodala Gradbenemu podjetju Grosuplje d.d., Vevška cesta 52,
Ljubljana in sicer po 2€ za m3, v skupni vrednosti 430.507,00 € (z
vključenim DDV).
2. Nadzorni odbor pri tem poslu ugotavlja, da je bil izpeljan po
načelu smotrnosti in pri njegovi izvedbi ni našel nepravilnosti.
4. točka dnevnega reda
SKLEP ŠT.: 56-21/4-116/2007
OBRAVNAVA INVESTICIJE V JAVNO PARKIRIŠČE PRI DOLENJEM
JEZERU (1. in 2.faza)
1. Nadzorni odbor Občine Cerknica ob obravnavi investicije v
javno parkirišče pri Dolenjem Jezeru (1. in 2. faza) v sklopu
projekta A21 – Turin ugotavlja, da je bil projekt izpeljan
gospodarno in pravilno.
2. Nadzorni odbor tudi ugotavlja, da zgrajeno javno parkirišče še
ne opravlja svoje temeljne funkcije v smeri varovanja narave (npr.
ni vzpostavljen ustrezni režim z zapornico), nasproti parkirišča pa
tudi še ni zgrajen poslovni objekt, za izgradnjo katerega se je
zavezal zasebnik, kar naj bi privabljalo več obiskovalcev
Cerkniškega jezera kot doslej.

REALIZIRANO

5. točka dnevnega reda
SKLEP ŠT.: 57-21/4-116/2007
OBRAVNAVA ODLOKA O ZAKLJUČNEM RAČUNU PRORAČUNA
OBČINE CERKNICA ZA LETO 2008

REALIZIRANO

Nadzorni odbor Občine Cerknica ob obravnavi Odloka o
zaključnem računu proračuna Občine Cerknica za leto 2008, ki ga
je na svoji 13. seji, dne 16.4.2009, v fazi osnutka brez razprave, že
sprejel Občinski svet, ni našel nepravilnosti.

22. redna seja, 23.6.2009
3.točka dnevnega reda
SKLEP ŠT.: 22/3-121/2007
OBRAVNAVA POJASNIL VODSTVA VRTCA MARTIN KRPAN
CERKNICA št. 345/09 z dne 15.5.2009 in Občine Cerknica glede
sklepa Nadzornega odbora občine Cerknica št. 44-13/4-81/2007,
sprejetega na 13. redni seji 9.9.2008 ( točka 4)

REALIZIRANO

1. Nadzorni odbor ob obravnavi pojasnil Vrtca Martin Krpan
Cerknica z dne 15.5.2009 in Občine Cerknica z dne
16.6.2009 glede prekomernega obsega zaposlitev za
določen čas v Vrtcu Martin Krpan Cerknica ( v zvezi s
sklepom Nadzornega odbora z dne 9.9.2009) meni, da se
stanje izboljšuje.
2. Nadzorni odbor priporoča vodstvu Vrtca Martin Krpan
Cerknica, da se tistim zaposlenim za določen čas, ki
izpolnjujejo zakonske in druge pogoje, v najkrajšem
možnem času zaposlitveni status ustrezno uredi.
3. Nadzorni odbor Vrtcu tudi priporoča, da je v nenehnem
stiku s predstavniki Osnovne šole, kamor bodo v letu 2009
namesto enega oddelka iz vrtca prešli trije oddelki, kar ima
zagotovo tudi zaposlitvene posledice.
4. Nadzorni odbor vodstvu vrtca še priporoča, da izdela
konkreten časovni načrt, znotraj katerega so zaposleni v
Vrtcu dolžni izpolniti nekatere manjkajoče pogoje ( doseči
ustrezno izobrazbo in/ali opraviti strokovni izpit), kar vpliva
na njihov zaposlitveni status.
4. točka dnevnega reda
SKLEP ŠT. 22/3-122/2007
OBRAVNAVA LETNEGA POSLOVNEGA
MARTIN KRPAN CERKNICA ZA LETO 2008

POROČILA

VRTCA

1. Nadzorni odbor Občine Cerknica se je v pisni obliki in na
podlagi obrazložitve ravnateljice in osebe, zadolžene za
računovodstvo, seznanil z letnim poslovnim poročilom
Vrtca Martin Krpan Cerknica za leto 2008.
2. Pri tem Nadzorni odbor ugotavlja, da se zaposlitvena
politika v Vrtcu v primerjavi z letom 2007 izboljšuje,
vrtec pa posluje smotrno. Drugih nepravilnosti
Nadzorni odbor pri poslovanju v letu 2008 ne ugotavlja.

REALIZIRANO

23. redna seja, 17.9.2009
3.točka dnevnega reda
SKLEP št. 23/3-126/2007
OBRAVNAVA PRIHODNJEGA DELA NADZORNEGA ODBORA V
LUČI SPREJETEGA PRAVILNIKA O OBVEZNIH SESTAVINAH
POROČILA NADZORNEGA ODBORA OBČINE
1 Nadzorni odbor se je seznanil in proučil nedavno sprejeti
podzakonski akt, Pravilnik o obveznih sestavinah poročila
nadzornega odbora in sklenil, da ob upoštevanju sestave
Nadzornega odbora občine Cerknica ter možnega obsega
strokovne pomoči s strani občinske uprave, ta predpis
implementira v svoje nadaljnje delovanje.
2. Strokovna sodelavka Nadzornega odbora občine Cerknica
za potrebe dela odbora pripravi osnovne podatke (glej 1. in
2. točko 1. odstavka 6. člena Pravilnika) o Občini Cerknica
(rok 1 mesec oziroma do prve naslednje seje Nadzornega
odbora), o javnih zavodih in javnih podjetjih, katerih
ustanovitelj je Občina Cerknica (rok 2 meseca) ter o
uporabnikih občinskega proračuna (rok 6 mesecev).

REALIZIRANO

24. redna seja, 28.10.2009
3.točka dnevnega reda
SKLEP ŠT.: 24/3-129/2007
Nadzorni odbor v splošnem pregledu dodeljevanja transfernih
sredstev društvom občine Cerknica na področju športa, kulture,
sociale, mladine, kmetijstva, turizma ter glede pravilnosti
(skladnosti s predpisi glede dodeljevanja sredstev), nima pripomb.

REALIZIRANO

O uspešnosti, gospodarnosti in učinkovitosti (smotrnosti)
dodeljevanja transfernih sredstev društvom v Občini Cerknica, bo
Nadzorni odbor Občine Cerknica razpravljal posebej na eni
prihodnjih sej.

V POSTOPKU REALIZACIJE

25.redna seja, 30.11.2009
3. točka dnevnega reda
SKLEP ŠT.: 25/3-133/2007
Nadzorni odbor Občine Cerknica je na svoji 25.redni seji, dne
30.11.2009 obravnaval pristojnosti in aktivnosti Občine Cerknica
glede vzdrževanja občinskih cest (vzdrževanje lokalnih cest, javnih
poti in drugih površin) v obdobju 2008-2009.
Z vidika pravilnosti teh dejavnosti Nadzorni odbor ni našel
nepravilnosti. Nadzorni odbor Občine Cerknica se ni spuščal v
obravnavo posledičnih oddaj javnih naročil na področju, kjer dela
pri vzdrževanju ne opravlja samo javno podjetje Komunala
Cerknica d.o.o..
4. točka dnevnega reda
SKLEP ŠT. 25/3-134/2007
Nadzorni odbor Občine Cerknica je na svoji 25.redni seji dne
25.novembra 2009 obravnaval osnutek poročila o dodeljevanju
transfernih sredstev društvom Občine Cerknica v obdobju 20072009.
Po zaključeni redakciji poročila, v katerega se bodo vključile
pripombe in predlogi članov Nadzornega odbora, ki jih bodo
posredovali do 31.12.2009, bo poročilo v fazi osnutka posredovano
Občini Cerknica, da se ta o njem izjasni in poda nanj morebitne
pripombe in pojasnila.

REALIZIRANO

REALIZIRANO

26. redna seja, 21.1.2010
3. točka dnevnega reda
OBRAVNAVA REVIZIJSKEGA POROČILA O PRAVILNOSTI
POSLOVANJA OBČINE CERKNICA V LETU 2006 IN PRVI
POLOVICI LETA 2007

REALIZIRANO

SKLEP ŠT.: 26/3-137/2007
1. Nadzorni odbor se je seznanil z revizijskim poročilom o
pravilnosti poslovanja Občine Cerknica pri pridobivanju in
razpolaganju z nepremičnim premoženjem v letu 2006 in prvi
polovici leta 2007 in se pridružuje ugotovitvam Računskega
sodišča, ki je izreklo negativno mnenje.
2. Nadzorni odbor ob obravnavi zadeve ugotavlja, da nekatere
nepravilnosti, ki jih je pri pridobivanju in razpolaganju z
nepremičnim premoženjem v obravnavanem obdobju zagrešila
Občina Cerknica (npr. cenilec brez uradne licence), niso imele
škodljivih posledic za javno korist oziroma javno premoženje. Pri
uporabi posameznih plačilnih rokov pa Nadzorni odbor meni, da je
Občina Cerknica pri tem, poleg načela gospodarnosti, zasledovala
tudi etično načelo.
Nepravilno evidentiranje prihodkov od prodaje nepremičnega
premoženja, pa po mnenju Nadzornega odbora, v dveh primerih
bolj kaže na zapletenost kombiniranih postopkov kot na
oškodovanje javnih koristi.
Nadzorni odbor Občine Cerknica kot organ Občine Cerknica
občinski upravi in županu priporoča, da se v prihodnje pri
poslovanju s pridobivanjem in razpolaganjem z nepremičnim
premoženjem izogiba ugotovljenim nepravilnostim, hkrati pa
poskrbi tudi za ustrezne evidence tega premoženja.

27. redna seja 25.2.2010
3. točka dnevnega reda
Obravnava zakonskih in podzakonskih predpisov, ki se nanašajo
na položaj in pristojnosti Nazornega odbora in jih je v tej smeri
potrebno vnesti kot spremembe in dopolnitve v Statut Občine
Cerknica in Poslovnik Občinskega sveta Občine Cerknica
1. SKLEP ŠT.: 27/3-142/2007, ki se glasi:
42. člen Statuta ostaja nespremenjen in se glasi:
42. člen
Nadzorni odbor občine je najvišji organ nadzora javne porabe v
občini.
Nadzorni odbor ima v skladu z zakonom naslednje pristojnosti:
– opravlja nadzor nad razpolaganjem s premoženjem občine,
– nadzoruje namenskost in smotrnost porabe sredstev občinskega
proračuna,

REALIZIRANO

2. SKLEP ŠT.: 27/3-143/2007, ki se glasi:
V prvem odstavku 43. člena se doda novo besedilo: »najkasneje v 45
dneh po svoji prvi seji«
Tako se celotni prvi odstavek glasi: »Nadzorni odbor ima pet članov.
Člane nadzornega odbora imenuje občinski svet izmed občanov
najkasneje v 45 dneh po svoji prvi seji.«
Ostali odstavki ostanejo nespremenjeni.
3. SKLEP ŠT.: 27/3-144/2007, ki se glasi:
V 44. členu se doda nov, peti odstavek, ki se glasi: »Sedež
nadzornega odbora je na sedežu Občine Cerknica, cesta 4. maja
53, 1380 Cerknica. Nadzorni odbor za seje praviloma uporablja
prostore občine. Po svoji presoji lahko seje izvede tudi v
poslovnih prostorih nadzorovane pravne osebe. Nadzorni odbor
za svoja pisanja uporablja lastni pečat.«
4. SKLEP ŠT.: 27/3-145/2007, ki se glasi:
V 45. členu se v prvem odstavku doda beseda občina, in sicer:
Nadzorni odbor sprejme letni program nadzora, ki obvezno vsebuje
letni nadzor zaključnega računa proračuna občine, javnih zavodov in
javnih podjetij ter občinskih skladov, predloga proračuna občine in
javnih zavodov, javnih podjetij in občinskih skladov ter vsaj polletni
nadzor razpolaganja z občinskim nepremičnim in premičnim
premoženjem. V program lahko nadzorni odbor vključi tudi druge
nadzore. S programom seznani nadzorni odbor občinski svet in
župana.
Poleg zadev iz letnega programa dela mora nadzorni odbor obvezno
obravnavati zadeve, ki jih s sklepom predlaga občinski svet ali župan.
Doda se nov 3. in 4. odstavek, ki se glasi:
»Nadzorni odbor sodeluje z županom in občinskim svetom ter
drugimi organi občine in njenih ožjih delov, organi uporabnikov
občinskih proračunskih sredstev in drugimi osebami.«
Predsednik Nadzornega odbora občine Cerknica se praviloma
udeležuje sej občinskega sveta. Kadar občinski svet obravnava
zaključni račun proračuna, predsednik nadzornega odbora ali
oseba, ki jo pooblasti, pred glasovanjem poda mnenje nadzornega
odbora.«
5. SKLEP ŠT.: 27/3-146/2007, ki se glasi:
Nadzorni odbor meni, da je potrebno 46. člen spremeniti in
dopolniti v delu, ki se nanaša na Nadzorni odbor, potem ko se je
seznanil s spremembo 32. člena Zakona o lokalni samoupravi –
prečiščeno besedilo. Osnutek spremembe, ki ga je pripravila
strokovna služba Občine je potrebno dodelati, zlasti pa smiselno
uporabiti 32. člen ZLS – prečiščeno besedilo. Poenotiti je potrebno
tudi terminologijo glede na zakonske določbe in določila Pravilnika
o obveznih sestavinah Poročila Nazornega odbora občine.
6. SKLEP ŠT.: 27/3-147/2007, ki se glasi:
Za prvim odstavkom 47. člena se doda nov odstavek in sicer:
»Šteje se, da so podane okoliščine iz prejšnjega odstavka, če:
- je odgovorna oseba, zakonit zastopnik, prokurist ali
pooblaščenec nadzorovane osebe s članom nadzornega odbora v
krvnem sorodstvu v ravni vrsti ali v stranski vrsti do vštetega
četrtega kolena ali če je z njo v zakonski ali izvenzakonski
skupnosti ali v svaštvu do vštetega drugega kolena, četudi je
zakonska zveza ali izvenzakonska skupnost prenehala,

- je član nadzornega odbora skrbnik, posvojitelj, posvojenec ali
rejnik odgovorne osebe, zakonitega zastopnika, prokurista ali
pooblaščenca nadzorovane osebe,
- če je član nadzornega odbora udeležen ali je sodeloval v
postopku, ki je predmet nadzora.«
Drugi in tretji odstavek se preštevilčita.
7. SKLEP ŠT.: 27/3-148/2007, ki se glasi:
V 48. členu se doda se nov 3. in 4. odstavek in sicer:
»Nadzorni odbor lahko z večino glasov vseh svojih članov odloči,
da se javnost dela omeji ali izključi, če to zahtevajo razlogi
varovanja osebnih podatkov, dokumentov in gradiv, ki vsebujejo
podatke, ki so v skladu z zakonom, drugim predpisom ali splošnim
aktom občine oz. druge javne ali zasebno pravne osebe zaupne
narave oz. državna, vojaška ali uradna tajnost.«
»Nadzorni odbor lahko z večino glasov vseh svojih članov odloči,
da se iz letnega poročila o njegovem delu in posameznega poročila
o nadzoru, ki se javno objavi, izločijo podatki, ki jih Zakon za
dostop do informacij javnega značaja, določa kot razloge, zaradi
katerih je mogoče zavrniti zahtevo za informacijo javnega značaja.«
8. SKLEP ŠT.: 27/3-149/2007, ki se glasi:
V 49. členu se doda drugi odstavek, tretji in četrti odstavek pa se
preštevilčita. Drugi odstavek se glasi:
»Župan določi javnega uslužbenca v občinski upravi, ki pomaga pri
pripravi in vodenju sej ter pisanju in odpravi zapisnikov in drugih
pisanj nadzornega odbora, arhiviranje gradiva, sprejemanje in
urejanje pošte ter za opravljanje drugih opravil, potrebnih za
nemotena administrativno-tehnična dela nadzornega odbora. Tako
določena strokovna oseba mora biti glede na obseg dela za
nadzorni odbor, ustrezno razbremenjena drugega dela.«

28.redna seja, 23. marec 2010
3.točka dnevnega reda
Obravnava Odloka o proračunu Občine Cerknica za leto 2010
SKLEP ŠT.: 28/3-154/2007
Nadzorni odbor Občine Cerknica se je seznanil s predlogom
Proračuna Občine Cerknica za leto 2010 in nanj, razen dveh
priporočil pri 4. in 8. členu odloka, nima pripomb.
SKLEP ŠT.: 28/3-155/2007
Priporočilo št. 1:
Nadzorni odbor Občine Cerknica priporoča, da se pooblastilo
županu, v 4. členu Odloka o proračunu Občine Cerknica za leto
2010, o prerazporejanju pravic med glavnim programom v okviru
področja proračunska poraba v posebnem delu pravic, limitira na
ustrezen znesek, preko katerega je potrebno predhodno soglasje
Občinskega sveta ali njegova naknadna potrditev.
Nadzorni odbor tudi meni, da dvakratno letno poročanje
Občinskemu svetu o proračunski porabi, navedenega priporočila
ne konzumira.

SKLEP ŠT.: 28/3-156/2007
Priporočilo št. 2:
Nadzorni odbor priporoča, da se 1. odstavek 8. člena Odloka o
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proračunu Občine Cerknica za leto 2010 prilagodi dejanskemu
stanju.
4. točka dnevnega reda
Obravnava besedila sprememb Statuta Občine Cerknica v delu, ki
se nanaša na delo Nadzornega odbora (2. obravnava)
SKLEP ŠT.: 28/3-156/2007
Nadzorni odbor ugotavlja, da so spremembe in dopolnitve Statuta
Občine Cerknica v delu, ki se nanaša na Nadzorni odbor, s strani
Nadzornega odbora določene, z njimi se strinja, razen s predlogom
občinske uprave k drugemu odstavku 43. člena Statuta, ki glasi
»Člani Nadzornega odbora imajo praviloma najmanj VI. stopnjo
strokovne izobrazbe in izkušnje s finančno računovodskega ali
pravnega področja.«
29. redna seja, 5. maj 2010
3. točka dnevnega reda
Pregled nepremičnin v lasti Občine Cerknica, evidentiranje in
zemljiškoknjižna ureditev

REALIZIRANO

UGOTOVITEV:
SKLEP ŠT.: 29/3-161/2007, ki se glasi:
Nadzorni odbor Občine Cerknica ugotavlja, da evidence o
nepremičninah Občine Cerknica še vedno v precejšnjem delu niso
ažurirane, saj se med drugim pojavlja tudi dilema o lastništvu
nepremičnin s strani lokalne skupnosti (t.j. občine) oziroma
nepremičnin Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov RS.
Enako velja tudi za vpis v zemljiško knjigo.
PRIPOROČILO:
Nadzorni odbor priporoča županu Občine Cerknica, da pospeši
ugotavljanje
in
evidentiranje
občinskega
nepremičnega
premoženja in njegov vpis v zemljiško knjigo.
4. točka dnevnega reda
Obravnava letnega programa dela Nadzornega odbora Občine
Cerknica za leto 2010
SKLEP ŠT.: 29/4-162/2007
Sprejme se letni program dela Nadzornega odbora za leto 2010.

30. redna seja, 3. junij 2010
3. točka dnevnega reda
Vzdrževanje gozdnih cest na območju občine Cerknica za obdobje
2007 – 2010
UGOTOVITEV:
SKLEP ŠT.: 30/3-164/2007, ki se glasi:
Nadzorni odbor se je seznanil z dokumentacijo o rednem,
občasnem vzdrževanju, sanacijami in dograditvami gozdnih cest (v
dolžini 183,31 km) in na izbiro izvajalcev in kvaliteto opravljenih del
nima pripomb.
PRIPOROČILO:
Nadzorni odbor priporoča občinski upravi, da se v okviru
zagotovitve potrebnih sredstev za vzdrževanje gozdnih cest, zlasti

REALIZIRANO

pa njihovih dogradenj v okviru tripartitne pogodbe med Občino
Cerknica, Zavodom za gozdove in Ministrstvom za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano aktivneje zavzema za povečanje letnih
sredstev s strani Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.
Nadzorni odbor meni, da bi Občina Cerknica morala imeti pripravi
plana vzdrževalnih del, zlasti pa pri dogradnji gozdnih cest,
ustrezen vpliv. Pri tem bi morala priti bolj do izraza tudi hotenja
lastnikov zasebnih gozdov in ne samo Zavoda za gozdove Replike
Slovenije kot državnega organa.
Nadzorni odbor predlaga vodstvu občine, da se o navedeni
tematiki redno seznanja in jo obravnava tudi Odbor za kmetijstvo in
gozdarstvo pri Občinskemu
4. točka dnevnega reda
Obravnava osnutka poročila o vzdrževanju občinskih cest in poti v
obdobju 2007 – 2009
SKLEP ŠT.: 30/4-165/2007
1. Nadzorni odbor je sprejel osnutek poročila o vzdrževanju
občinskih cest in poti v obdobju 2007 – 2009
2. Nadzorni odbor pooblašča predsednika za pregled in
morebitno redakcijsko uskladitev osnutka poročila o
vzdrževanju občinskih cest in javnih poti v obdobju 2007
2009.
3. Osnutek poročila se vroči nadzorovanemu organu – županu
zaradi pravice do podaje odzivnega poročila.
31.redna seja, 30.6.2010
3.točka dnevnega reda
Zaključni račun Občine Cerknica za leto 2009
SKLEP ŠT. 31/3-169/2007
Nadzorni odbor se je seznanil z zaključnim računom Občine
Cerknica za leto 2009, vključno s tremi projekti, ki iz različno
opravičljivih razlogov v proračunskem letu 2009 niso bili
realizirani.
Nadzorni odbor pri zaključnem računu Občine Cerknica za leto
2009 ni ugotovil nepravilnosti.
4. točka dnevnega reda
Poročilo o vzdrževanju cest in poti v obdobju 2008-2009
SKLEP: 31/4-170/2007
Sprejme se poročilo o vzdrževanju cest in poti v obdobju 20082009.
5.točka dnevnega reda
Poročilo o delu Nadzornega odbora v mandatnem obdobju 2006 –
2010
SKLEP: 31/5-171/2010
Poročilo o delu Nadzornega odbora v mandatnem obdobju 20062010 je Nadzorni odbor sprejel na svoji 31.redni seji, dne 30.6.2010.
Poročilo se posreduje Občinskemu svetu Občine Cerknica kot
točka dnevnega reda na 19.redni seji Občinskega sveta Občine
Cerknica, ki bo 8.7.2010.
Pripravila:Helena Šlajnar
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