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Datum:  8. 6. 2018 
 
 
Zadeva:  ZAPISNIK 3. DOPISNE SEJE NADZORNEGA ODBORA OBČINE VODICE, 

ki je potekala v petek, 8. 6. 2018 med 9.30 in 12. uro. 
 
Gradivu je bilo priloženo vabilo z dnevnim redom, gradivo in glasovnica z navodilom za 
glasovanje. Gradivo je bilo poslano vsem članom odbora po elektronski pošti. 
 
====================================================================== 
 

Ugotovitev sklepčnosti 
 
V skladu z določili tretjega odstavka 21. člena Poslovnika Nadzornega odbora Občine Vodice (Uradno 
glasilo Občine Vodice, št. 10/2015) je dopisna seja sklepčna, če je bilo vabilo poslano vsem članom, 
od katerih jih je vročitev potrdilo več kot polovica. Šteje se, da so vročitev potrdili člani, ki so glasovali.  
  
Do petka, 8. 6. 2018 do 12. ure je bilo vrnjenih 5 glasovnic. 
 
Dopisna seja  je sklepčna. 
 
====================================================================== 
 
Izid glasovanja je sledeč: 
 
1. Potrditev dnevnega reda 

 
Predlog sklepa:  
»Nadzorni odbor Občine Vodice potrdi dnevni red 3. dopisne seje Nadzorni odbor Občine 
Vodice, ki bo potekala v petek, 8. 6. 2018 med 9.30 in 12. uro.« 
 
Glasovanje: 
ZA: 5 člani; 
PROTI: / 
Sklep je sprejet. 
 
 
2. Potrditev končnega poročila o opravljenem nadzoru »Pregled namenskosti in smotrnosti 

investicije v dozidavo ter rekonstrukcijo obstoječega vrtca Škratek Svit Vodice« 
 
Predlog sklepa:  
»Nadzorni odbor Občine Vodice potrdi končno poročilo o opravljenem nadzoru »Pregled 
namenskosti in smotrnosti investicije v dozidavo ter rekonstrukcijo obstoječega vrtca Škratek 
Svit Vodice« 
 
Glasovanje: 
ZA: 5 člani; 
PROTI: / 
Sklep je sprejet. 
 
 
3. Dodatni pregled v okviru že opravljenega in Občinskemu svetu Občine Vodice poročanega 

končnega poročila »Pregled namenskosti in smotrnosti porabe sredstev občinskega 
proračuna v gasilskih društvih«. 
 

Predlog sklepa:  
»Nadzorni odbor Občine Vodice sprejme sklep, da se dodatni pregled za Prostovoljno gasilsko 
društvo Polje v okviru že opravljenega in Občinskemu svetu Občine Vodice poročanega 
končnega poročila »Pregled namenskosti in smotrnosti porabe sredstev občinskega proračuna 
v gasilskih društvih« ne opravi.« 



 
Glasovanje: 
ZA: 5 člani; 
PROTI: / 
Sklep je sprejet. 
 
 
 
====================================================================== 
Glasovnice, so priloga tega zapisnika. 
 
Zapisal:      
 
Matjaž Gorčan  Andreja Rahne 
  Predsednica Nadzornega odbora 


