
 
Številka: 032-28/2014 
Datum: 29. januar 2018 

ZAPISNIK 
26. seje 

Nadzornega odbora občine Cerknica, 
ki je bila dne 23. januarja 2018 ob 18. uri, v sejni sobi Občine Cerknica (I. nadstropje). 

 
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: 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 sledeči dnevni red seje: 
 

1. Ugotovitev sklepčnosti in sprejem dnevnega reda 
 

2. Pregled in potrditev zapisnika 25. redne seje Nadzornega odbora 
 

3. Osnutek poročila Kadrovskega načrta občinske uprave v času od leta 2014 do junija 
2017 
 

4. Obravnava in sprejem končnega Poročila o financiranju ljubiteljske kulture za leto 2016 
 

5. Pregled sklepov od 1. redne seje do 25. redne seje nadzornega odbora 
 

6. Pobude in vprašanja 
 
Prisotni člani niso podali pripomb na dnevni red, zato ga je predsednica podala na glasovanje. 
 
SOGLASNO s PETIMI  glasovi ZA so prisotni člani sprejeli: 
SKLEP ŠT. 26/1-138/2018 
Sprejet in potrjen je dnevni red 26. redne seje Nadzornega odbora.  
 
 
Ad2 Pregled zapisnika 25. redne seje Nadzornega odbora 
 
Predsednica, Lidija JERNEJČIČ je podala v razpravo zapisnik 25. redne seje Nadzornega odbora 
Občine Cerknica. 
 
Marta GORNIK je opozorila na napako na četrti strani, pod 7. točko – pobude in vprašanja, kjer je 
naveden dnevni red za naslednjo sejo in je pod tretjo točko navedena obravnava proračuna 
občine Cerknica za leto 2018 v drugi obravnavi, ki je bila obravnavana na 24. redni seji, zato jo je 
potrebno izbrisati.  
 



 

Po končani razpravi je predsednica, Lidija JERNEJČIČ podala zapisnik s pripombo na 
glasovanje.  
 
SOGLASNO s PETIMI glasovi ZA so prisotni člani sprejeli: 
SKLEP ŠT. 26/2-139/2018  
Sprejet in potrjen je zapisnik 25. redne seje Nadzornega odbora Občine Cerknica s 
pripombo in sicer je potrebno na strani štiri, pod sedmo točko pobude in  vprašanja brisati 
tretjo točko dnevnega reda - obravnava proračuna občine Cerknica za leto 2018 v drugi 
obravnavi. 
 
 
Ad3    Osnutek poročila Kadrovskega načrta občinske uprave v času od leta 2014 do junija  
           2017 
 
Predsednica, Lidija JERNEJČIČ je odprla razpravo. Po končani razpravi je podala na glasovanje 
predlog sklepa.  
 
SOGLASNO s PETIMI glasovi ZA so prisotni člani sprejeli: 
SKLEP ŠT. 26/3-140/2018 
Nadzorni odbor občine Cerknica je sprejel Osnutek poročila Kadrovskega načrta občinske 
uprave v času od leta 2014 do junija 2017. 
 
 
Ad 4      Obravnava in sprejem končnega Poročila o financiranju ljubiteljske kulture za leto  
              2016 
 
Predsednica, Lidija JERNEJČIČ je odprla razpravo. Po krajši razpravi je podala na glasovanje 
predlog sklepa. 
 
SOGLASNO s PETIMI glasovi ZA so prisotni člani sprejeli: 
SKLEP ŠT. 26/4-141/2018 
Nadzorni odbor občine Cerknica je sprejel končno poročilo o financiranju ljubiteljske 
kulture za leto 2016.  
 
 
Ad 5     Pregled sklepov od 1. redne seje do 25. redne seje nadzornega odbora 
 
Predsednica, Lidija JERNEJČIČ je odprla razpravo.  
 
Marta GORNIK je predlagala, da se pri vseh sklepih dopiše ali so bili realizirani ali ne. 
 
Po krajši razpravi je predsednica, Lidija JERNEJČIČ podala na glasovanje predlog sklepa. 
 
SOGLASNO s PETIMI glasovi ZA so prisotni člani sprejeli: 
SKLEP ŠT. 26/5-142/2018 
Nadzorni odbor občine Cerknica je sprejel pregled sklepov od 1. redne seje do 25. redne 
seje nadzornega odbora. 
 
 
Ad 6     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.: 26/6-143/2018 
Naslednja seja Nadzornega odbora bo  v torek, 6. marca 2018 ob 18. uri v Osnovni šoli 
Jožeta Krajca Rakek, s predvidenim dnevnim redom: 
 

1. Ugotovitev sklepčnosti in sprejem dnevnega reda 
2. Pregled zapisnika 26. redne seje Nadzornega odbora 
3. Pregled poslovanja Osnovne šole Jožeta Krajca Rakek za leto 2016 



 

4. Končno poročilo Kadrovskega načrta občinske uprave v času 2014 do junija 2017 
5. Pobude in vprašanja 

 
Predsednica nadzornega odbora, Lidija JERNEJČIČ, je po končani zadnji točki dnevnega reda 
ob 19:30 zaključila sejo Nadzornega odbora in se prisotnim zahvalila za udeležbo in sodelovanje. 
 
Zapisnik zapisala: 
Jasmina KRIŽANČIČ  
 Nadzorni odbor 
 predsednica  
 Lidija JERNEJČIČ  

 


