
 
Številka: 032-28/2014 
Datum: 11. oktober  2017 

ZAPISNIK 
22. seje 

Nadzornega odbora občine Cerknica, 
ki je bila dne 10. oktobra 2017 ob 18. uri, v sejni sobi Občine Cerknica (I. nadstropje). 

 
Prisotne članice: 1. Lidija JERNEJČIČ- predsednica 
 2. Marta GORNIK– namestnica predsednice  
 3. Vilma LONČAR – članica 

4. Ljudmila CANTARUTTI- članica 
 5. Edvard LENARČIČ-član 

 
Ostali prisotni: 

 
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 na dnevni red seje uvrsti nova 4. točka in sicer 
Obravnava in sprejem finančnega načrta za leti 2018 in 2019. Razširjeni dnevni red je podala na  
glasovanje in sicer: 
 

1. Ugotovitev sklepčnosti in sprejem dnevnega reda 
 

2. Pregled in potrditev zapisnika 21. redne seje Nadzornega odbora 
 

3. Obravnava pogostih vprašanj pri opravljanju nadzora Nadzornega odbora Občine 
Cerknica 
 

4. Obravnava in sprejem finančnega načrta za leti 2018 in 2019 
 

5. Pobude in vprašanja 
 
Prisotni člani niso podali pripomb na razširjeni dnevni red, zato ga je predsednica podala na 
glasovanje. 
 
SOGLASNO s PETIMI  glasovi ZA so prisotni člani sprejeli: 
SKLEP ŠT. 22/1-119/2017 
Sprejet in potrjen je razširjeni dnevni red 22. redne seje Nadzornega odbora.  
 
 
Ad2 Pregled zapisnika 21. redne seje Nadzornega odbora 
 
Predsednica, Lidija JERNEJČIČ je podala v razpravo zapisnik 21. redne seje Nadzornega odbora 
Občine Cerknica. Opozorila je na slovnično napako, ki je v zapisniku ustrezno korigirana. 
 
Predsednica, Lidija JERNEJČIČ je podala zapisnik na glasovanje.  
 
 
 



 

 
SOGLASNO s PETIMI glasovi ZA so prisotni člani sprejeli: 
SKLEP ŠT. 22/2-120/2017  
Sprejet in potrjen je zapisnik 21. redne seje Nadzornega odbora Občine Cerknica.  
 
 
Ad3    Obravnava pogostih vprašanj pri opravljanju nadzora Nadzornega odbora Občine  
           Cerknica 
 
Predsednica, Lidija JERNEJČIČ je podala nekaj poudarkov iz pogostih vprašanj glede 
imenovanja, statusa, nezdružljivosti funkcij in opravljanja nadzora nadzornega odbora občine. 
Nadzorni odbor je obravnaval tudi pravilnik o obveznih sestavinah poročila nadzornega odbora 
občine in ugotovil, da nadzorni odbor pri pripravi poročila o nadzoru upošteva vse sestavine 
določene v pravilniku.  
 
Predsednica je odprla razpravo, v kateri so sodelovali vsi člani nadzornega odbora. Po končani 
razpravi je podala na glasovanje predlog sklepa.  
 
SOGLASNO s PETIMI glasovi ZA so prisotni člani sprejeli: 
SKLEP ŠT. 22/3-121/2017 
Nadzorni odbor občine Cerknica je pri pregledu pogostih vprašanj in odgovorov ugotovil, 
da deluje v skladu z zakonskimi določili, ter pri svojem delu upošteva vse predpisane 
smernice s področja nadzornega odbora občine. 
 
 
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.: 22/5-122/2017 
Naslednja seja Nadzornega odbora bo  v torek, 24. oktobra 2017 ob 18. uri s predvidenim 
dnevnim redom: 
 

1. Ugotovitev sklepčnosti in sprejem dnevnega reda 
2. Pregled zapisnika 22. redne seje Nadzornega odbora 
3. Financiranje ljubiteljske kulture za leto 2016 
4. Pobude in vprašanja 

 
Predsednica nadzornega odbora, Lidija JERNEJČIČ, je po končani zadnji točki dnevnega reda 
ob 19:15 zaključila sejo Nadzornega odbora in se prisotnim zahvalila za udeležbo in sodelovanje. 
 
Zapisnik zapisala: 
Jasmina KRIŽANČIČ  
 Nadzorni odbor 
 predsednica  
 Lidija JERNEJČIČ  

 


