
 
Številka: 032-28/2014 
Datum: 25. oktober  2017 

ZAPISNIK 
23. seje 

Nadzornega odbora občine Cerknica, 
ki je bila dne 24. oktobra 2017 ob 18. uri, v sejni sobi Občine Cerknica (II. 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: 

 
Bogdana BIZJAK – višja svetovalka za družbene dejavnosti, Polona 
GODEJŠA – referentka na področju družbenih dejavnosti 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 sledeči dnevni red seje: 
 

1. Ugotovitev sklepčnosti in sprejem dnevnega reda 
 

2. Pregled in potrditev zapisnika 22. redne seje Nadzornega odbora 
 

3. Financiranje ljubiteljske kulture za leto 2016 
 

4. 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. 23/1-123/2017 
Sprejet in potrjen je dnevni red 23. redne seje Nadzornega odbora.  
 
 
Ad2 Pregled zapisnika 22. redne seje Nadzornega odbora 
 
Predsednica, Lidija JERNEJČIČ je podala v razpravo zapisnik 22. redne seje Nadzornega odbora 
Občine Cerknica. 
 
Ker pripomb na zapisnik ni bilo, ga je predsednica, Lidija JERNEJČIČ podala na glasovanje.  
 
SOGLASNO s PETIMI glasovi ZA so prisotni člani sprejeli: 
SKLEP ŠT. 23/2-124/2017  
Sprejet in potrjen je zapisnik 22. redne seje Nadzornega odbora Občine Cerknica.  
 
 
 



 

 
Ad3    Financiranje ljubiteljske kulture za leto 2016 
 
Bogdana BIZJAK, višja svetovalka za družbene dejavnosti je podala skrajšano uvodno 
obrazložitev iz področja financiranja ljubiteljske kulture. 
 
Predsednica je odprla razpravo in prosila za obrazložitev postopka. 
 
Bogdana BIZJAK je povedala, da se sredstva, ki so namenjena za področje kulture lahko 
razdelijo po sprejetem in potrjenem proračunu Občine Cerknica za naslednje leto. V januarju se 
običajno objavi javni razpis, ki je objavljen 30 dni. V razpisni dokumentaciji so objavljeni vsi 
obrazci, ki se ne spreminjajo. Vloge morajo biti zapečatene do konca razpisa. Nato jih komisija 
odpre in ugotovi popolnost vlog, sicer jih pozove k dopolnitvi. Obrazložila je, da je vrednost točke 
odvisna od števila društev in od višine sredstev. Nato se izdajo sklepi o razdelitvi sredstev, na 
katere je mogoča pritožba. Ko so sklepi pravnomočni se sklenejo pogodbe z društvi.  
 
Vilmo LONČAR je zanimalo kje je objavljen razpis. 
 
Bogdana BIZJAK je odgovorila, da se razpis objavi v Slivniških pogledih in na spletni strani 
občine in dodala, da se po e-pošti obvesti o razpisu vse, ki so bili kdajkoli financirani na podlagi 
razpisa.  
 
Predsednica, Lidija JERNEJČIČ se je poročevalkama zahvalila za poročanje.  
 
Nadzorni odbor je v nadaljevanju seje opravil vpogled v gradivo in sicer tako, da je vsak član 
pogledal enega od prijavljenih društev. Nadzorni odbor je ugotovil, da je dokumentacija urejena in 
pregledna.  
 
Predsednica, Lidija JERNEJČIČ je podala na glasovanje sklep nadzornega odbora. 
 
SOGLASNO s PETIMI glasovi ZA so prisotni člani sprejeli: 
SKLEP ŠT. 23/3-125/2017 
Nadzorni odbor občine Cerknica se je seznanil s financiranjem ljubiteljske kulture za leto 
2016. Nadzorni odbor bo svoje ugotovitve predstavil v Poročilu o nadzoru nad 
financiranjem ljubiteljske kulture za leto 2016. 
 
 
Ad 4 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.: 23/4-126/2017 
Naslednja seja Nadzornega odbora bo  v torek, 21. novembra 2017 ob 18. uri s 
predvidenim dnevnim redom: 
 

1. Ugotovitev sklepčnosti in sprejem dnevnega reda 
2. Pregled zapisnika 23. redne seje Nadzornega odbora 
3. Kadrovski načrt občinske uprave v času 2014 do junija 2017 
4. Obravnava in sprejem osnutka Poročila o financiranju ljubiteljske kulture za leto 

2016 
5. Pobude in vprašanja 

 
Predsednica nadzornega odbora, Lidija JERNEJČIČ, je po končani zadnji točki dnevnega reda 
ob 19:10 zaključila sejo Nadzornega odbora in se prisotnim zahvalila za udeležbo in sodelovanje. 
 
Zapisnik zapisala: 
Jasmina KRIŽANČIČ  
 Nadzorni odbor 
 predsednica  
 Lidija JERNEJČIČ  


