Številka: 032-28/2014
Datum: 15. november 2016
ZAPISNIK
14. seje
Nadzornega odbora občine Cerknica,
ki je bila dne 8. novembra 2016 ob 18. uri, v Vrtcu Martin Krpan 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:

Gvido CIGALE – ravnatelj vrtca, Milka BENČAN – računovodkinja,
Erna ZABUKOVEC – svetovalna delavka, Erna MEDEN – poslovna
sekretarka 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 tretja točka dnevnega reda, pregled poslovanja Vrtca
Martin Krpan Cerknica za leto 2015, obravnava kot druga točka, druga točka dnevnega reda,
Pregled zapisnika 13. redne seje Nadzornega odbora, pa se obravnava kot tretja točka dnevnega
reda. Na glasovanje je podala spremenjeni dnevni red seje in sicer:
1. Ugotovitev sklepčnosti in sprejem dnevnega reda
2. Pregled poslovanja Vrtca Martin Krpan Cerknica za leto 2015
3. Pregled zapisnikov 13. redne seje Nadzornega odbora
4. Sprejem osnutka Poročila o opravljenem nadzoru pregleda nepremičnin v lasti Občine
Cerknica po stanju na dan 31. 12. 2015
5. Obravnava in sprejem uradno prečiščenega besedila Poslovnika Nadzornega odbora
Občine Cerknica
6. Oblikovanje finančnega načrta Nadzornega odbora
7. 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 sprejeli:
SKLEP ŠT. 14/1-74/2016
Sprejet in potrjen je spremenjeni dnevni red 14. redne seje Nadzornega odbora.

Ad2

Pregled poslovanja Vrtca Martin Krpan Cerknica za leto 2015

Gvido CIGALE, ravnatelj vrtca je podal skrajšano uvodno obrazložitev kot je razvidna iz gradiva.
Erna ZABUKOVEC, svetovalna delavka, je podrobno predstavila Odlok o sprejemu otrok v vrtec.
Predsednica, Lidija JERNEJČIČ je odprla razpravo v kateri so sodelovali vsi prisotni člani odbora.
V razpravi je bila izpostavljena slabitev terjatev, ki jih izvajajo po dejanskem stanju in ne v
odstotkih. Priporočilo nadzornega odbora je bilo, da se v 3. odstavku 90. člena Pravilnika o
računovodstvu popravi zapis in da se ažurira in posodobi omenjeni pravilnik. Izpostavljeni so bili
prihodki drugih občin, saj je v vrtcu tudi nekaj otrok, ki niso iz Občine Cerknica. Izpostavljen je bil
sistem nabave hrane, ki je preko javnega naročila. V razpravi je bilo podano tudi vprašanje glede
socialnega stanja otrok, ki obiskujejo vrtec. Svetovalna delavka je povedala, da ni čutiti
pomanjkanja in da se družine soočajo z drugimi težavami in razmerami v družini. Članica odbora
je izpostavila popoldansko malico, ki jo otroci ne odnašajo domov in bilo je pojasnjeno, da otroci
dobijo hrano v času bivanja v vrtcu in se jo razdeli na več igralnic. Vso hrano, ki ostane pa je
potrebno zavreči. Izpostavljena je bila stran 32, kjer je govora o tržnem deležu in iz katerega je
razvidno, da ni obračunana amortizacija. Odgovor s strani vrtca je bil, da v kolikor se kupi stroj iz
tržnega dela, se le-ta knjižni v breme sredstev v upravljanje. Izpostavljena je bila tudi opomba na
strani 30, kjer je zapisano: »Za zemljišče vrtec Rakek do 31. 12. 2015 še nismo pridobili ustrezne
dokumentacije za vknjižbo.« Pojasnjeno je bilo, da s strani ustanovitelja ni bila pridobljena
ustrezna dokumentacija za vknjižbo.
Po končani razpravi je predsednica, Lidija JERNEJČIČ podala predlog sklepa na glasovanje.
SOGLASNO s PETIMI glasovi ZA so prisotni sprejeli:
SKLEP ŠT. 14/2-75/2016
Nadzorni odbor Občine Cerknica se je seznanil s poslovanjem Vrtca Martin Krpan
Cerknica za leto 2015. Nadzorni odbor bo svoje ugotovitve podal v Poročilu o opravljenem
nadzoru poslovanja Vrtca Martin Krpan Cerknica za leto 2015.

Ad3

Pregled zapisnika 13. redne seje Nadzornega odbora

Predsednica, Lidija JERNEJČIČ, je podala v razpravo zapisnik 13. redne seje Nadzornega
odbora Občine Cerknica. Ker razprave ni bilo, je zapisnik podala na glasovanje.
S ŠTIRIMI glasovi ZA in NOBENIM glasom PROTI so prisotni člani sprejeli:
SKLEP ŠT. 14/2-75/2016
Sprejet in potrjen je zapisnik 13. redne seje Nadzornega odbora Občine Cerknica in
nadaljevanje zapisnika 13. redne seje Nadzornega odbora Občine Cerknica.

Ad 4

Sprejem osnutka Poročila o opravljenem nadzoru pregleda nepremičnin v lasti
Občine Cerknica po stanju na dan 31. 12. 2015

Predsednica, Lidija JERNEJČIČ, je odprla razpravo. Po končani razpravi je podala na glasovanje
osnutek Poročila o opravljenem nadzoru pregleda nepremičnin v lasti Občine Cerknica po stanju
na dan 31. 12. 2015.
SOGLASNO s PETIMI glasovi ZA so prisotni člani sprejeli:
SKLEP ŠT. 14/4-76/2016
Nadzorni odbor Občine Cerknica je obravnaval in sprejel osnutek Poročila o opravljenem
nadzoru pregleda nepremičnin v lasti Občine Cerknica po stanju na dan 31. 12. 2015.

Ad 5

Obravnava in sprejem uradno prečiščenega besedila Poslovnika Nadzornega
odbora Občine Cerknica

Predsednica, Lidija JERNEJČIČ je odprla razpravo. Po končani razpravi je podala na glasovanje
uradno prečiščeno besedilo Poslovnika Nadzornega odbora Občine Cerknica.

SOGLASNO s PETIMI glasovi ZA so prisotni člani sprejeli:
SKLEP ŠT. 14/5-77/2016
Nadzorni odbor Občine Cerknica je sprejel uradno prečiščeno besedilo Poslovnika
Nadzornega odbora Občine Cerknica.

Ad 6

Oblikovanje finančnega načrta nadzornega odbora

Predsednica, Lidija JERNEJČIČ je odprla razpravo. Po končani razpravi je podala na glasovanje
finančni načrt Nadzornega odbora Občine Cerknica.
SOGLASNO s PETIMI glasovi ZA so prisotni člani sprejeli:
SKLEP ŠT. 14/6-78/2016
Nadzorni odbor Občine Cerknica je sprejel finančni načrt Nadzornega odbora Občine
Cerknica za leto 2017.

Ad 7

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.: 14/7-79/2016
Naslednja seja Nadzornega odbora bo v torek, 13. decembra 2016 ob 18. uri s
predvidenim dnevnim redom:
Ugotovitev sklepčnosti in sprejem dnevnega reda
Pregled zapisnika 14. redne seje Nadzornega odbora
Odlok o proračunu Občine Cerknica za leto 2017 – DRUGA OBRAVNAVA
Osnutek Poročila poslovanja Vrtca Martin Krpan Cerknica za leto 2015
Sprejem končnega Poročila o opravljenem nadzoru pregleda nepremičnin v lasti
Občine Cerknica po stanju na dan 31. 12. 2015
6. Pobude in vprašanja
1.
2.
3.
4.
5.

Predsednica 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

