
 
Številka: 032-28/2014 
Datum: 5. maj  2015 

ZAPISNIK 
2. seje 

Nadzornega odbora občine Cerknica, 
ki je bila dne 16. aprila 2015 ob 18. uri, v prostorih Občine 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: Irena ZALAR – direktorica občinske uprave, Leonida MATIČIČ – višja 

svetovalka za finance Olga SMODILA – višja svetovalka za 
premoženjsko pravne zadeve 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 1. redne seje  
 
Zaključni račun proračuna Občine Cerknica za leto 2014 – poročevalka Leonida MATIČIČ, višja 
svetovalka za finance 
 
Letni program dela Nadzornega odbora Občine Cerknica za leto 2015 
 

5. Razno 
 
 

Prisotni člani niso podali pripomb na predlagani dnevni red.  
 
SOGLASNO s petimi glasovi ZA so prisotni sprejeli: 
SKLEP ŠT. 2/1-5/2015 
Sprejet in potrjen je dnevni red 2. redne seje Nadzornega odbora.  
 
 
Ad2 Pregled in potrditev zapisnika 1. redne seje  

 
Predsednica, Lidija JERNEJČIČ, je podala v razpravo zapisnik 1. 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. 2/2-6/2015  
Sprejet in potrjen je zapisnik 1. redne seje Nadzornega odbora Občine Cerknica. 
 



 

 
Ad 3  Zaključni račun proračuna Občine Cerknica za leto 2014 
 
Leonida MATIČIČ, višja svetovalka za finance,  je podala skrajšano uvodno obrazložitev kot je 
razvidna iz gradiva.  
 
Predsednica, Lidija JERNEJČIČ, je odprla razpravo.  
 
Vilmo LONČAR je zanimala bančna garancija pri vrtcu. Prosila je za obrazložitev. 
 
Leonida MATIČIČ je odgovorila, da je bil vrtec v celoti zgrajen. Podjetje Imos bi moralo izdati 
bančno garancijo za dobro izvedbo dela, vendar pa je niso bili sposobni izdati, zato je občina 
unovčila garancijo, ki je bila na razpolago. Sredstva so na računu in v kolikor bo potrebno vrtec 
sanirati, se bodo porabila ta sredstva. V kolikor napak ne bo, pa sredstva zadržala občina.  
 
Edvard LENARČIČ je izpostavil dom na Slivnici in prosil za obrazložitev. 
 
Leonida MATIČIČ je odgovorila, da se pogodba z trenutnim najemnikom izteče v letu 2016.  
 
Edvard LENARČIČ je povedal, da je pri pregledu evidence sklepov o prerazporeditvi 
proračunskih sredstev ugotovil, da je bilo pol proračuna prerazporejenega. Nadzorni odbor je v 
prejšnjem mandatu sprejel sklep, da mora župan najmanj enkrat letno poročati občinskemu svetu 
o prerazporeditvi sredstev. Prosil je za obrazložitev. 
 
Leonida MATIČIČ je odgovorila, da župan vsako leto poroča občinskemu svetu na dan 30.6.  
 
Vilma LONČAR je ponovno izpostavila dom na Slivnici in predlagala, da se v bodoče nameni 
sredstva za vzdrževanje doma. Dom je v zelo slabem stanju in v kolikor ga občina želi oddati v 
najem komurkoli, je to nujno potrebno.  
 
Olga SMODILA je pojasnila da pogodba z sedanjim najemnikom poteče 31. 3. 2016. Občinska 
uprava je imela pred kratkim sestanek s sedanjim najemnikom in povedali so mu tako pisno kot 
tudi ustno, da mu pogodba po 20 letih najema poteče. V naslednjem letu bo potrebno razmisliti 
kaj se bo v bodoče naredilo z omenjenim objektom.  
 
Po končani razpravi je podala na glasovanje predlog sklepa. 
 
SOGLASNO s PETIMI glasovi ZA so člani nadzornega odbora sprejeli: 
SKLEP ŠT. 2/3-7/2015 
Nadzorni odbor Občine Cerknica se je seznanil z zaključnim računom proračuna Občine 
Cerknica za leto 2014 in nanj z vidika pravilnosti nima pripomb. Občinskemu svetu Občine 
Cerknica predlaga, da sprejme zaključni račun proračuna Občine Cerknica za leto 2014 v 
predlagani obliki.  
 
 
Ad 4  Letni program dela Nadzornega odbora Občine Cerknica za leto 2015 
 
Predsednica, Lidija JERNEJČIČ, je odprla razpravo. Po krajši razpravi je podala na glasovanje 
predlog sklepa. 
 
SOGLASNO s PETIMI glasovi ZA so člani nadzornega odbora sprejeli: 
SKLEP ŠT. 2/4-8/2015 
Nadzorni odbor  je sprejel Letni program dela  Nadzornega odbora Občine Cerknica za leto 
2015. 
 
 
Ad 5 Razno   
 
Člani nadzornega odbora so SOGLASNO s PETIMI glasovi ZA sprejeli: 
SKLEP ŠT.: 2/5 - 9/2015 
Naslednja seja Nadzornega odbora bo  v četrtek, 21. maja 2015 ob 19. uri s predvidenim 
dnevnim redom: 



 

1. Ugotovitev sklepčnosti in sprejem dnevnega reda 
2. Pregled zapisnika 2. redne seje Nadzornega odbora 
3. Pregled finančnega poslovanja v Glasbeni šoli Frana Gerbiča Cerknica za leto 2014 
4. Razno 

 
Predsednica 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  
 


