
 
Številka: 032-28/2014 
Datum: 13. februar  2017 

ZAPISNIK 
16. seje 

Nadzornega odbora občine Cerknica, 
ki je bila dne 2. februarja 2017 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 
 
Odsoten član: 

 
1. Edvard LENARČIČ - član 

 
Ostali prisotni: 

 
Marko RUPAR – župan občine, Bogdana BIZJAK – višja svetovalka za 
družbene dejavnosti in  Jasmina KRIŽANČIČ - občinska uprava.  

 
 
Ad 1 Ugotovitev sklepčnosti in sprejem dnevnega reda 
 
Namestnica predsednice, Marta GORNIK, je prisotne lepo pozdravila in ugotovila, da so prisotne 
tri članice odbora. Povedala je, da se bo predsednica, Lidija Jernejčič seji pridružila nekoliko 
kasneje. Nato je podala na  glasovanje predvideni dnevni red seje in sicer: 
 

1. Ugotovitev sklepčnosti in sprejem dnevnega reda 
 

2. Pregled in potrditev zapisnika 15. redne seje Nadzornega odbora 
 

3. Seznanitev z revizijskim poročilom o pravilnosti in smotrnosti poslovanja Občine Cerknica 
v delu, ki se nanaša na izvedbo investicije v objekt za Vrtec Cerknica 

 
4. Sprejem končnega Poročila poslovanja Vrtca Martin Krpan Cerknica za leto 2015 

 
5. Oblikovanje letnega programa dela  Nadzorne odbora za leto 2017  

 
6. Pregled sklepov za leto 2016 

 
7. Pobude in vprašanja 

 
Prisotne članice niso podale pripomb na dnevni red, zato ga je predsednica podala na 
glasovanje. 
 
SOGLASNO s TREMI  glasovi ZA so prisotni sprejeli: 
SKLEP ŠT. 16/1-86/2017 
Sprejet in potrjen je dnevni red 16. redne seje Nadzornega odbora.  
 
 
Ad2 Pregled zapisnika 15. redne seje Nadzornega odbora 
 
V tem času se je seji pridružila predsednica, Lidija JERNEJČIČ, ki je v nadaljevanju vodila sejo.  
Predsednica je podala v razpravo zapisnik 15. redne seje Nadzornega odbora Občine Cerknica.  
 



 

Marta GORNIK je opozorila na napako in sicer je 15. redna seja potekala na Občini Cerknica in 
ne v vrtcu Cerknica, kot je navedeno na zapisniku.  
 
Predsednica je podala zapisnik s popravkom na glasovanje. 
 
SOGLASNO s ŠTIRIMI glasovi ZA so prisotni člani sprejeli: 
SKLEP ŠT. 16/2-87/2017  
Sprejet in potrjen je zapisnik 15. redne seje Nadzornega odbora Občine Cerknica s 
popravkom in sicer je 15. redna seja potekala na Občini Cerknica.  
 
 
Ad3     Seznanitev   z revizijskim poročilom o pravilnosti in smotrnosti poslovanja Občine  
           Cerknica v delu, ki se nanaša na izvedbo investicije v objekt za Vrtec Cerknica 
 
Bogdana BIZJAK, višja svetovalka za družbene dejavnosti in župan, Marko RUPAR sta podala 
skrajšano uvodno obrazložitev kot je razvidna iz gradiva.  
 
Bogdana BIZJAK je povedala, da so se ugotovitve računskega sodišča nanašale na pripravo 
proračunov in zaključnih računov. Največ nepravilnosti je nastalo zaradi iskanja različnih 
možnosti, saj ni pa bilo jasno zastavljenih smernic. Očitek v poročilu računskega sodišča je bil 
drobljenje naročila, do katerega je prišlo zaradi arheološkega najdišča. Občina je imela veliko 
težav z izvajalcem, ki je zaključil v stečaju. Občina je za namen odprave morebitnih napak 
pridobila bančno garancijo. 
 
Župan, Marko RUPAR je povedal, da je bilo največ težav, ker je bilo potrebno delati v dveh fazah 
in sicer je vrtec vseskozi deloval, istočasno pa se je gradil nov vrtec. Gradnja se je zaradi 
arheologije začela v zimskem času. Selitev v nov vrtec pa je potekala ravno v času žleda.  
 
Predsednica, Lidija JERNEJČIČ je odprla razpravo v kateri so bile izpostavljene napake na 
objektu, glede na to, da je gradnja potekala v zimskem času. Obrazloženo je bilo, da večjih napak 
ni bilo odkritih, vendar pa ima občina za ta namen bančno garancijo. Izpostavljena so bila tudi 
javna naročila za projekt gradnje vrtca in bilo je pojasnjeno, da je vsa javna naročila za gradnjo 
vrtca vodila Bogdana Bizjak, v času revizije pa je bil najet zunanji strokovnjak. Člane nadzornega 
odbora je zanimalo kakšni so načrti glede prostorov vrtcu. Pojasnjeno je bilo, da v letošnjem letu 
in za šolsko leto še ni prostorskih težav. V šolskem letu 2016/17 je bil v vrtcu v Grahovem odprt 
še polovični oddelek. 
 
Po končani razpravi je predsednica, Lidija JERNEJČIČ podala predlog sklepa na glasovanje. 
 
SOGLASNO s ŠTIRIMI glasovi ZA so prisotni sprejeli: 
SKLEP ŠT. 16/3-88/2017 
Nadzorni odbor občine Cerknica se je seznanil z revizijskim poročilom o pravilnosti in 
smotrnosti poslovanja Občine Cerknica v delu, ki se nanaša na izvedbo investicije v objekt 
za Vrtec Cerknica. 
 
 
Ad 4 Sprejem končnega Poročila poslovanja Vrtca Martin Krpan Cerknica za leto  
                    2015 
 
Predsednica, Lidija JERNEJČIČ je odprla razpravo. 
 
Predsednica, Lidija JERNEJČIČ je po končani razpravi podala osnutek poročila na glasovanje z 
dopolnitvijo kot jo je podala članica, Vilma Lončar.  
 
SOGLASNO s ŠTIRIMI  glasovi ZA so prisotni sprejeli: 
SKLEP ŠT. 16/4-88/2017 

Nadzorni odbor Občine Cerknica je obravnaval in sprejel končno Poročilo o poslovanju 

Vrtca Martin Krpan Cerknica za leto 2015. 
 
 
 
 



 

 
Ad 5 Oblikovanje letnega programa dela  Nadzorne odbora za leto 2017  
 
Predsednica, Lidija JERNEJČIČ, je odprla razpravo. Po končani razpravi je podala predlog 
sklepa na glasovanje. 
 
SOGLASNO s ŠTIRIMI glasovi ZA so prisotni člani sprejeli: 
SKLEP ŠT. 16/5-89/2017  
Nadzorni odbor Občine Cerknica je obravnaval in sprejel letni program dela Nadzornega 
odbora za leto 2017.  
 
 
Ad 6 Pregled sklepov za leto 2016 
 
Predsednica, Lidija JERNEJČIČ, je odprla razpravo. Po končani razpravi je podala predlog 
sklepa na glasovanje. 
 
SOGLASNO s ŠTIRIMI glasovi ZA so prisotni člani sprejeli: 
SKLEP ŠT. 16/6-90/2017  
Nadzorni odbor Občine Cerknica je obravnaval in sprejel poročilo o delu za leto 2016. 
 
 
Ad 7 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 ŠTIRIMI glasovi ZA sprejeli: 
SKLEP ŠT.: 16/7-91/2017 
Naslednja seja Nadzornega odbora bo  v torek, 14. marca 2017 ob 19. uri s predvidenim 
dnevnim redom: 
 

1. Ugotovitev sklepčnosti in sprejem dnevnega reda 
2. Pregled zapisnika 16. redne seje Nadzornega odbora 
3. Finančno poročilo za odbore krajevne skupnosti za leti 2015 in 2016 
4. Proračunski priročnik za pripravo občinskih proračunov 
5. Pobude in vprašanja 

 
Predsednica odbora, Lidija JERNEJČIČ, je po končani zadnji točki dnevnega reda ob 19:50 
zaključila sejo Nadzornega odbora in se prisotnim zahvalila za udeležbo in sodelovanje. 
 
 
 
Zapisnik zapisala: 
Jasmina KRIŽANČIČ  
 Nadzorni odbor 
 predsednica  
 Lidija JERNEJČIČ  

 


