Številka: 032-28/2014
Datum: 8. januar 2016
ZAPISNIK
8. seje
Nadzornega odbora občine Cerknica,
ki je bila dne 15. decembra 2015 ob 19. uri, v drugem nadstropju Občine 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, Irena ZALAR - direktorica občinske uprave,
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, da se druga in tretja točka dnevnega reda seje zamenjajo,
tako da se dnevni red glasi:
1. Ugotovitev sklepčnosti in sprejem dnevnega reda
2. Odlok o proračunu Občine Cerknica za leto 2016 – DRUGA OBRAVNAVA,
poročevalka Leonida MATIČIČ, višja svetovalka za finance
3. Pregled zapisnika 7. redne seje Nadzornega odbora
4. Osnutek poročila o opravljenem nadzoru finančnega poslovanja v OŠ Notranjski
Odred Cerknica za leto 2014
5. Končno poročilo o opravljenem nadzoru finančnega poslovanja v RK Slovenije,
Območno združenje Cerknica – Loška dolina - Bloke za leti 2013 in 2014
6. Razno
Prisotni člani niso podali pripomb na spremenjeni dnevni red.
SOGLASNO s PETIMI glasovi ZA so prisotni sprejeli:
SKLEP ŠT. 8/1-38/2015
Sprejet in potrjen je spremenjeni dnevni red 8. redne seje Nadzornega odbora.

Ad2

Odlok o proračunu Občine Cerknica za leto 2016 – DRUGA OBRAVNAVA

Leonida MATIČIČ, višja svetovalka za finance, je povedala, da je Občinski svet Občine Cerknica
na 8. redni seji, dne 19. 11. 2015 prvič obravnaval in sprejel Odlok o proračunu Občine Cerknica
za leto 2016, ter ugotovil, da je primeren za drugo obravnavo. Na osnovi izvedbe javne razprave
o predlogu proračuna Občine Cerknica, obravnavajo proračun na odborih občinskega sveta, prvi

obravnavi občinskega sveta, oblikovanih predlogov in pobud je župan skupaj s strokovnimi
službami proučil izpostavljene predloge in oblikoval dopolnjen predlog proračuna za leto 2016.
Tako so prihodki za proračunsko leto 2016 v drugi obravnavi planirani v višini 11.677.750 €,
davčni prihodki v skupni vrednosti 7.429.300 €, kamor spada tudi prihodek od povprečnine, ki
predstavlja odstopljeni davek od državnega proračuna, s katerim se financirajo zakonsko
določene naloge občine. Nedavčni prihodki so planirani v skupni višini 2.492.084 €, sem spadajo
prihodki od najemnin komunalne infrastrukture, ki jo plačuje komunala Cerknica, ki sredstva
namensko porabi za obnove vodovodov in kanalizacij. Planirani so v višini 1.180.518 €.
Komunalni prispevek je planiran v višini 150.000 € za gradnjo ter 687.791 € ob novo zgrajeni
kanalizaciji. Iz naslova glob in drugih denarnih kazni je planiran priliv v občinski proračun v višini
51.000 €. Prihodki od stanarin so planirani v višini 150.000 €, od najemnin 17.200 € ter od
koncesij 67.600 €. Takse se plačujejo za dokumente v upravnih in drugih javnopravnih zadevah
in so načrtovane v višini 5200 € ter drugi nedavčni prihodki v višini 182.775 €. Kapitalski prihodki
so načrtovani v višini 429.636 €. Transferni prihodki so planirani v višini 1.326.730 €, transferni
prihodki iz drugih javnofinančnih institucij pa v višini 1.208.189 €, ter prejeta sredstva iz držav.
pror. iz sredstev proračuna EU v višini 118.541 €. Načrtovani odhodki so za leto 2016 v višini
11.836.095 € odhodkov iz posebnega dela po področjih proračunske porabe, ter 602.945 € za
odplačilo dolga iz naslova zadolževanja, skupaj torej v višini 12.439.040 €. Tekoči odhodki in
tekoči transferi, ki predstavljajo fiksne obveznosti proračuna in so načrtovani v višini 7.231.477 €,
kar predstavlja 59 % odhodkov proračuna. Investicijski odhodki in investicijski transferi v višini
4.513.883 €, ki predstavljajo 37 % odhodkov proračuna, ter odplačilo dolga v višini 602.545 €, kar
predstavlja 5 % vseh odhodkov planiranega proračuna za leto 2016. Iz predloga proračuna je
mogoče povzeti, da bo Občina Cerknica v letu 2016 ustvarila proračunski primanjkljaj v višini
158.345 €, ki ga bo pokrila s predvidenim presežkom iz leta 2015 ter tako uravnotežila proračun.
Stanje zadolženosti Občine Cerknica na dan 31. 12. 2015 bo 6.052.299,04 €. Občina se v letu
2016 ne bo dolgoročno zadolževala.
Predsednica, Lidija JERNEJČIČ je odprla razpravo.
Edvard LENARČIČ je povedal, da se prihodki zmanjšujejo in se bodo v prihodnosti še
zmanjševali. Poudaril je, da je v proračunu precej velik delež namenjen za šport, manjši delež pa
za socialo. Izpostavil je 4. člen odloka, kjer je zapisano: »Župan s polletnim poročilom o
izvrševanju proračuna obvesti občinski svet, razen, če se v navedem obdobju sprejme rebalans
proračuna. Z zaključnim računom poroča občinskemu svetu o veljavnem proračunu in njegovi
realizaciji.« Prosil je za obrazložitev.
Leonida MATIČIČ je odgovorila, da v kolikor je v tem času sprejet rebalans proračuna, potem je
avtomatsko prikazana realizacija do 30. 6.2016.
Edvard LENARČIČ je izpostavil projekt Rural Design in prosil za obrazložitev.
Župan, Marko RUPAR je povedal, da je to mednarodni projekt, s katerim bo občina pridobila
evropska sredstva in ki bodo porabljena za postavitev označevalnih tabel. Projekt je financiran s
strani Evropske unije v višini 90 % sredstev.
Edvard LENARČIČ je povedal, da bo predlagani proračun podprl. Za v bodoče je podal
priporočilo, da se k tabeli o prerazporejanju pravic porabe doda tudi obrazložitve.
Predsednico, Lidijo JERNEJČIČ je zanimal znesek povprečnine.
Leonida MATIČIČ je odgovorila, da bo občina Cerknica prejela dohodnino v višini 6.370.401 €,
ter finančno izravnavo v višini 386.826 €, skupaj torej 6.757.227 €. Občina pa je planirala
6.700.000 €.
Predsednica, Lidija JERNEJČIČ je izpostavila ureditev glasbene šole na Rakeku pri pošti in
prosila za obrazložitev.
Župan, Marko RUPAR je povedal, da bo v letu 2016 pridobljeno gradbeno dovoljenje za objekt pri
pošti, nato pa bo občinska uprava pripravila vse dokumente za prijavo na morebitni razpis.

Edvard LENARČIČ je povedal, da je nadzorni odbor izvedel nadzor nad poslovanjem pustnega
društva Cerknica. V izdelanem končnem poročilu so v priporočilo zapisali, da bi bilo potrebno
sklicati sestanek, da bi se društvo okrepilo.
Župan, Marko RUPAR je povedal, da je bil sestanek s pustnim društvom že sklican in izveden in
da bo do sestanka ponovno prišlo, saj gre za pomemben dogodek v občini, v proračunu pa je
postavka za pust tudi večja, in sicer znaša 15.000 €. Težava, ki se pri tem pojavlja, pa so kadri.
Marta GORNIK je izpostavila splošno proračunsko postavko, ki znaša 240.000 €. Prosila je za
obrazložitev.
Leonida MATIČIČ je odgovorila, da so to sredstva, rezervirana za vrtec (bančna garancija).
Splošna proračunska postavka pa so tudi sredstva, rezervirana za športno dvorano Rakek.
Marta GORNIK je izpostavila druge nedavčne prihodke in zanimalo jo je zakaj so toliko višji v
primerjavi z letom 2015.
Leonida MATIČIČ je odgovorila, da je prišlo v letih 2014 in 2015 do obnove kanalizacije in do
nove čistilne naprave.
Marta GORNIK je izpostavila izdatke in sicer druge izdatke zaposlenih. Prosila je za obrazložitev.
Irena ZALAR je odgovorila, da gre v tem primeru za sprostitev napredovanj javnim uslužbencem,
ki so bili do sedaj zamrznjeni.
Vilma LONČAR je izpostavila dom na Slivnici in prosila za obrazložitev.
Župan, Marko RUPAR je povedal, da bo v letu 2016 potekla najemniška pogodba in zato bo
objavljen javni razpis. Dodal je, da se bo zelo težko našlo najemnika, saj imajo tudi planinska
društva pri tem veliko težav.
Po končani razpravi je predsednica, Lidija JERNEJČIČ podala predlog sklepa na glasovanje.
SOGLASNO s PETIMI glasovi ZA so prisotni člani sprejeli:
SKLEP ŠT. 8/2-39/2015
Nadzorni odbor občine Cerknica se je seznanil s predlogom Odloka o proračunu Občine
Cerknica za leto 2016 v drugi obravnavi in nanj z vidika pravilnosti nima pripomb.
Nadzorni odbor občine Cerknica priporoča županu, da k tabeli o prerazporejanju pravic
porabe doda tudi obrazložitve svetnikom.

Ad 3

Pregled in potrditev zapisnika 7. redne seje

Predsednica, Lidija JERNEJČIČ, je podala v razpravo zapisnik 7. redne seje Nadzornega odbora
Občine Cerknica. Ker pripomb na zapisnik ni bilo, ga je predsednica podala na glasovanje.
SOGLASNO s PETIMI glasovi ZA so prisotni člani sprejeli:
SKLEP ŠT. 8/3-40/2015
Sprejet in potrjen je zapisnik 7. redne seje Nadzornega odbora Občine Cerknica.
Ad 4 Osnutek poročila o opravljenem nadzoru finančnega poslovanja v OŠ Notranjski
Odred Cerknica za leto 2014
Predsednica, Lidija JERNEJČIČ, je odprla razpravo.
Marta GORNIK je opozorila na napako na prvi strani poročila in sicer je pod poročevalca
zapisana Aleksandra Šega.

Po končani razpravi je predsednica podala na glasovanje predlog sklepa s popravkom in sicer se
na strani dva, pod drugo točko briše poročevalka Aleksandra Šega in se kot poročevalki zapiše
Bernardo Dolničar, ravnateljico šole in Sabino Kebe, računovodkinjo.
Člani nadzornega odbora so SOGLASNO s PETIMI glasovi ZA sprejeli:
SKLEP ŠT.: 8/4 - 41/2015
Nadzorni odbor Občine Cerknica je sprejel osnutek Poročila o opravljenem nadzoru
finančnega poslovanja v OŠ Notranjski Odred Cerknica za leto 2014 s popravkom in sicer
se na strani dva, pod drugo točko briše besedilo: »Aleksandra Šega« in se kot poročevalki
zapiše Bernarda Dolničar, ravnateljica šole in Sabina Kebe, računovodkinja.

Ad 5

Končno poročilo o opravljenem nadzoru finančnega poslovanja v RK
Slovenije, Območno združenje Cerknica – Loška dolina - Bloke za leti 2013 in 2014

Predsednica, Lidija JERNEJČIČ, je odprla razpravo. Povedala je, da je iz odzivnega poročila
razvidno, da je negativno poslovanje nastalo zaradi posledic žleda in ne zaradi letovanja otrok.
Predlagala je, da se v ugotovitveni del, pod podnaslov finančno poslovanje, v drugem stavku
prvega odstavka izbriše besedna zveza; »programu letovanja otrok.« Besedilo se nadomesti s
sledečim besedilom: «Presežek odhodkov nad prihodki je bil zaradi nepokritih izdatkov zaradi
naravne nesreče Žled 2014.« Po končani razpravi je podala na glasovanje predlog sklepa.
Člani nadzornega odbora so SOGLASNO s PETIMI glasovi ZA sprejeli:
SKLEP ŠT.: 8/5 - 42/2015
Nadzorni odbor Občine Cerknica je sprejel končno Poročilo o opravljenem nadzoru
finančnega poslovanja v RK Slovenije, Območno združenje Cerknica – Loška dolina Bloke za leti 2013 in 2014, s popravkom v ugotovitvenem delu, pod podnaslovom
finančno poslovanje, kjer se v drugem stavku prvega odstavka izbriše besedna zveza;
»programu letovanja otrok.« Besedilo se nadomesti s sledečim besedilom: «Presežek
odhodkov nad prihodki je bil zaradi nepokritih izdatkov zaradi naravne nesreče Žled
2014.«

Ad 6

Razno

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.: 8/6 - 43/2015
Naslednja seja Nadzornega odbora bo v četrtek, 11. februarja 2016 ob 19. uri s
predvidenim dnevnim redom:
1. Ugotovitev sklepčnosti in sprejem dnevnega reda
2. Pregled zapisnika 9. redne seje Nadzornega odbora
3. Končno poročilo o opravljenem nadzoru finančnega poslovanja v Osnovni šoli
Notranjski Odred Cerknica za leto 2014
4. Pregled sklepov Nadzornega odbora od 1. redne seje do vključno 8. redne seje
5. Plan dela za leto 2016
6. Razno
Predsednica odbora, Lidija JERNEJČIČ, je po končani zadnji točki dnevnega reda ob 20. 40
zaključila sejo Nadzornega odbora in se prisotnim zahvalila za udeležbo in sodelovanje.
Zapisnik zapisala:
Jasmina KRIŽANČIČ
Nadzorni odbor
predsednica
Lidija JERNEJČIČ

