
 
Številka: 032-28/2014 
Datum: 29. september  2017 

ZAPISNIK 
21. seje 

Nadzornega odbora občine Cerknica, 
ki je bila dne 28. septembra 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 
  

Opravičeno 
odsoten: 
 
Ostali prisotni: 

 
Edvard LENARČIČ – član 
 
Irena ZALAR – direktorica občinske uprave in Jasmina KRIŽANČIČ - 
občinska uprava.  

 
 
Ad 1 Ugotovitev sklepčnosti in sprejem dnevnega reda 
 
Predsednica, Lidija JERNEJČIČ, je prisotne lepo pozdravila in ugotovila, da so prisotne štiri 
članice odbora. Nato je podala na  glasovanje predvideni dnevni red seje in sicer: 
 

1. Ugotovitev sklepčnosti in sprejem dnevnega reda 
 

2. Pregled in potrditev zapisnika 20. redne seje Nadzornega odbora 
 

3. Oblikovanje končnega poročila javnega zavoda Notranjski regijski park za leto 2016 
 

4. Obravnava Pravilnika o plačilih občinskih funkcionarjev, nagradah članov delovnih teles 
občinskega sveta, nadzornega odbora ter drugih občinskih organov in odborov 

 
5. Pobude in vprašanja 

 
Prisotne članice niso podale pripomb na dnevni red, zato ga je predsednica podala na 
glasovanje. 
 
SOGLASNO s ŠTIRIMI  glasovi ZA so prisotne članice sprejele: 
SKLEP ŠT. 21/1-114/2017 
Sprejet in potrjen je dnevni red 21. redne seje Nadzornega odbora.  
 
 
Ad2 Pregled zapisnika 20. redne seje Nadzornega odbora 
 
Predsednica, Lidija JERNEJČIČ je podala v razpravo zapisnik 20. redne seje Nadzornega odbora 
Občine Cerknica. Opozorila je na manjši slovnični napaki, ki sta bili v zapisniku ustrezno 
korigirani. 
Predsednica, Lidija JERNEJČIČ je podala zapisnik na glasovanje.  
 
 



 

 
 
SOGLASNO s ŠTIRIMI glasovi ZA so prisotne članice sprejele: 
SKLEP ŠT. 21/2-115/2017  
Sprejet in potrjen je zapisnik 20. redne seje Nadzornega odbora Občine Cerknica.  
 
 
Ad3     Oblikovanje končnega poročila javnega zavoda Notranjski regijski park za leto 2016 
 
Predsednica, Lidija JERNEJČIČ je odprla razpravo in opozorila na dve slovnični napaki v 
končnem poročilu. Nato je podala na glasovanje predlog sklepa.  
 
SOGLASNO s ŠTIRIMI glasovi ZA so prisotne članice sprejele: 
SKLEP ŠT. 21/3-116/2017 
Nadzorni odbor občine Cerknica je sprejel končno poročilo javnega zavoda Notranjski 
regijski park za leto 2016. 
 

 
Ad 4  Obravnava Pravilnika o plačilih občinskih funkcionarjev, nagradah članov delovnih  
          teles občinskega sveta, nadzornega odbora ter drugih občinskih organov in odborov 
 
Predsednica, Lidija JERNEJČIČ je v uvodu povedala, da so člani nadzornega odbora na sejo 
uvrstili točko o nagradah članov delovnih teles občinskega sveta zato, ker jim izvedba nadzora 
vzame kar nekaj časa. Prosila je za obrazložitev postopka sprejema sprememb in dopolnitev 
pravilnika. Za poročanje je prosila direktorico občinske uprave, Ireno Zalar. 
 
Irena ZALAR  je  povedala, da je Nadzorni odbor Občine Cerknica v preteklih letih že večkrat 
opozoril na vprašanje sistemske ureditve plačil za opravljeno delo članov tega organa, vendar pa 
do obravnave na seji občinskega sveta ni prišlo. Občinska uprava se zaveda, da delo, ki ga 
opravljajo člani nadzornega odbora zahteva tako strokovno usposobljenost kot tudi angažiranost 
pri izvedbi konkretnih nadzorov in sprejemanju poročil, ki se obravnavajo na sejah nadzornega 
odbora. Obrazložila je, da je občinska uprava po pregledu veljavne zakonodaje iz predlaganega 
področja in po primerljivosti sejnin s sosednjimi občinami zavzela stališče, da se v Pravilnik  o 
plačilih občinskih funkcionarjev, nagradah članov delovnih teles občinskega sveta, nadzornega 
odbora ter drugih občinskih organov in odborov, ki ureja sejnine in nagrade, doda tudi opcija:  
Plačilo za izvedbo nadzora po programu dela ali sklepu nadzornega odbora in dodala, da naj bi 
se dodatna opcija uporabljala v izjemnih primerih in pri obsežnih in zelo zahtevnih nadzorih.  
 
Članice nadzornega odbora so se z obrazložitvijo strinjale in zavzele stališče, da se v 7. člen 
Pravilnika  o plačilih občinskih funkcionarjev, nagradah članov delovnih teles občinskega sveta, 
nadzornega odbora ter drugih občinskih organov in odborov, dodata novi alinei in sicer:  

- »za udeležbo na nadaljevalnem delu v višini 50 % sejnine.« 
- »Plačilo za izvedbo nadzora po programu dela ali sklepu nadzornega odbora«, ki se  

         ovrednoti v višini 180,00 € neto.  
 
Predsednica, Lidija JERNEJČIČ je podala na glasovanje predlog sklepa. 
 
SOGLASNO s ŠTIRIMI glasovi ZA so prisotne sprejele: 
SKLEP ŠT. 21/4-117/2017 
V 7. člen Pravilnika  o plačilih občinskih funkcionarjev, nagradah članov delovnih teles 
občinskega sveta, nadzornega odbora ter drugih občinskih organov in odborov, se dodata 
novi alinei in sicer:  

- »za udeležbo na nadaljevalnem delu v višini 50 % sejnine.« 
- »Plačilo za izvedbo nadzora po programu dela ali sklepu nadzornega odbora«,   

         ki se  ovrednoti v višini 180,00 € neto.  
 
 
Ad 5 Pobude in vprašanja 
 
Članice nadzornega odbora so se dogovorile o vsebini naslednje seje nadzornega odbora in 
določile datum in čas seje.  
 
Članice nadzornega odbora so SOGLASNO s ŠTIRIMI glasovi ZA sprejele: 



 

SKLEP ŠT.: 20/5-118/2017 
Naslednja seja Nadzornega odbora bo  v torek, 10. oktobra 2017 ob 18. uri s predvidenim 
dnevnim redom: 
 

1. Ugotovitev sklepčnosti in sprejem dnevnega reda 
2. Pregled zapisnika 21. redne seje Nadzornega odbora 
3. Obravnava pogostih vprašanj pri opravljanju nadzora Nadzornega odbora Občine 

Cerknica 
4. Pobude in vprašanja 

 
Predsednica nadzornega odbora, Lidija JERNEJČIČ, je po končani zadnji točki dnevnega reda 
ob 19:05 zaključila sejo Nadzornega odbora in se prisotnim zahvalila za udeležbo in sodelovanje. 
 
Zapisnik zapisala: 
Jasmina KRIŽANČIČ  
 Nadzorni odbor 
 predsednica  
 Lidija JERNEJČIČ  

 


