
 
Številka: 032-28/2014 
Datum: 15. junij  2016 

ZAPISNIK 
11. seje 

Nadzornega odbora občine Cerknica, 
ki je bila dne 24. maja 2016 ob 18. uri, v drugem nadstropju Občine 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: 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. Opravičila je direktorico občinske uprave, Ireno Zalar, ki je bila na dopustu. Nato 
je  predlagala, da se 4. točka dnevnega reda, Seznanitev  s Poročilom o notranji reviziji v Občini 
Cerknica, prestavi na naslednjo sejo  nadzornega odbora. Vsi člani odbora so se s predlogom 
strinjali, zato ga je predsednica podala na glasovanje. 
 
SOGLASNO s PETIMI  glasovi ZA so prisotni sprejeli: 
SKLEP ŠT. 11/1-54/2016 
4. točka dnevnega reda, Seznanitev  s Poročilom o notranji reviziji v Občini Cerknica, se 
prestavi na 12. sejo  nadzornega odbora. 
 
Predsednica je nato predlagala nov dnevni red in sicer: 
  

1. Ugotovitev sklepčnosti in sprejem dnevnega reda 
 

2. Pregled zapisnika 10. redne seje Nadzornega odbora 
 

3. Obravnava delovnega osnutka sprememb in dopolnitev Poslovnika  Nadzornega 
odbora Občine Cerknica 
 

4. Pobude in vprašanja 
 

 
Prisotni člani niso podali pripomb na predlagani dnevni red.  
 
SOGLASNO s PETIMI  glasovi ZA so prisotni sprejeli: 
SKLEP ŠT. 11/1-55/2016 
Sprejet in potrjen je nov dnevni red 11. redne seje Nadzornega odbora.  
 
 
Ad2 Pregled zapisnika 10. redne seje Nadzornega odbora 

 
Predsednica, Lidija JERNEJČIČ, je podala v razpravo zapisnik 10. redne seje Nadzornega 
odbora Občine Cerknica. Ker pripomb na zapisnik ni bilo, ga je podala na glasovanje. 



 

 
SOGLASNO s PETIMI glasovi ZA so prisotni člani sprejeli: 
SKLEP ŠT. 11/2-56/2016  
Sprejet in potrjen je zapisnik 10. redne seje Nadzornega odbora Občine Cerknica.  
 
 
Ad 3 Obravnava delovnega osnutka sprememb in dopolnitev Poslovnika  Nadzornega  
             odbora Občine Cerknica 
 
 
Predsednica, Lidija JERNEJČIČ, je odprla razpravo. Člani nadzornega odbora so podali predloge 
in pripombe na Spremembe in dopolnitve Poslovnika Nadzornega odbora. Predsednica je po 
končani razpravi podala na glasovanje predlog sklepa. 
 
SOGLASNO s PETIMI glasovi ZA so prisotni člani sprejeli: 
SKLEP ŠT. 11/3-57/2016  
Nadzorni odbor Občine Cerknica je sprejel spremembe in dopolnitve Poslovnika  
Nadzornega odbora Občine Cerknica. 
 
 
Ad 4 Pobude in vprašanja 
 
Ljudmila CANTARUTTI je že na več sejah nadzornega odbora izpostavila pobudo za možnost 
ureditve prehoda za pešce na Rakeku in sicer od Gasilske ulice čez Postojnsko cesto. Prosila je 
za odgovor.  
 
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.: 11/4- 58/2016 
Naslednja seja Nadzornega odbora bo  v torek, 28. junija 2016 ob 19. uri s predvidenim 
dnevnim redom: 
 

1. Ugotovitev sklepčnosti in sprejem dnevnega reda 
2. Pregled zapisnika 11. redne seje Nadzornega odbora 
3. Pregled nepremičnin v letu 2015 
4. Seznanitev  s Poročilom o notranji reviziji v Občini Cerknica 
5. Obravnava delovnega osnutka sprememb in dopolnitev Poslovnika  Nadzornega 

odbora Občine Cerknica – prva obravnava 
6. Pobude in vprašanja 

 
Predsednica 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  

 


