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NADZORNI ODBOR 
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                    fax: 01/833-26-30 
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obcina@vodice.si  
 

 
Datum:   19. 5 2016 

 
  
  
Zadeva:  ZAPISNIK 7. SEJE NADZORNEGA ODBORA OBČINE VODICE,  

ki je bila v četrtek, 19 . 5. 2016, ob 18:00 uri 

Prisotni člani odbora:  
1. Andreja Rahne - predsednica 
2. Mateja Gubanec – namestnica predsednice 
3. Maja Drešar 
4. Jana Baliž 
5. Tomaž Merše 
 
Na seji je bil še prisoten: 

 Matjaž Gorčan, občinska uprava 
 
Sejo je vodila Andreja Rahne, predsednica nadzornega odbora,  zapisnik je pisal 
Matjaž Gorčan. 
 
UGOTOVITEV SKLEPČNOSTI 
====================================================================== 
 
Predsednica odbora je pozdravila vse navzoče in ugotovila, da je na odboru prisotnih 5 
članov odbora in da je odbor sklepčen. Lista prisotnih je priložena originalu zapisnika.  
 
 
AD 1) POTRDITEV DNEVNEGA REDA 
====================================================================== 
 
Predsednica je prisotne seznanila z naslednjim DNEVNIM REDOM: 
 

1. Potrditev dnevnega reda 
2. Potrditev zapisnika 6. redne seje nadzornega odbora 
3. Informacija o prejeti prošnji za pojasnilo v zvezi z več plačili občine Vodice 

Ljubljanskemu urbanističnemu zavodu, posredovana s strani Civilne iniciative 
Repnje 

4. Informacija o poteku nadzorov v letu 2016 
5. Razno 

 
Razprave ni bilo, sprejet je bil sprejet naslednji 
Glasovanje: 
Prisotnih: 5 članov; 
ZA: 5 članov; 
PROTI: / 
 
Dnevni red je bil sprejet soglasno. 
 



 AD 2) Potrditev zapisnika 6. redne seje nadzornega odbora 
====================================================================== 
Razprave ni bilo, sprejet je bil sprejet naslednji 

 
SKLEP: 

 
Nadzorni odbor Občine Vodice potrdi zapisnik 6. redne seje nadzornega odbora. 
 
 
Glasovanje: 
Prisotnih: 5 članov; 
ZA: 5 članov; 
PROTI: / 
 
Sklep je bil sprejet soglasno. 
 
 
 
 
AD 3) Informacija o prejeti prošnji za pojasnilo v zvezi z več plačili občine Vodice 
Ljubljanskemu urbanističnemu zavodu, posredovana s strani Civilne iniciative Repnje 
 
====================================================================== 
Po razpravi so bili sprejeti naslednji  
 

SKLEP: 
»Nadzorni odbor Občine Vodice se je seznanil s prejeto prošnjo za pojasnilo v zvezi z 
več plačili občine Vodice Ljubljanskemu urbanističnemu zavodu, posredovana s strani 
Civilne iniciative Repnje.« 
  
»Nadzorni odbor Občine Vodice sprejme sklep, da se prejeta prošnja uvrsti v program 
dela nadzornega odbora za leto 2016 kot izredni pregled.« 
  
»Nadzorni odbor Občine Vodice sprejme sklep, da se Progam dela nadzornega odbora 
za leto 2016 dopolni z izrednim pregledom »Poslovanje Občine Vodice s podjetjem 
LUZ. Pregled bosta izvedli Maja Drešar in Mateja Gubanec.« 
 
 
 
Glasovanje: 
Prisotnih: 5 članov; 
ZA: 5 članov; 
PROTI: / 
 
Sklepi so bili sprejeti soglasno. 
 
 
 
 
AD 4)  Informacija o poteku nadzorov v letu 2016 
====================================================================== 
Po razpravi so bili sprejeti naslednji  

 
SKLEP: 

 
Nadzorni odbor Občine Vodice se je seznanil s potekom nadzorov v letu 2016. 



 
Nadzorni odbor sprejme osnutek poročila o opravljenem nadzoru »Pregled 
namenskosti in smotrnosti porabe sredstev občinskega proračuna pri povračilu 
stroškov zaposlenim (potni nalogi in podobno)Informacija o poteku nadzorov v letu 
2016« 
 
 
Nadzorni odbor sprejme osnutek poročila o opravljenem nadzoru »Nadzor varnosti in 
zanesljivosti informacijske tehnologije v Občini Vodice« 
 
 
Glasovanje: 
Prisotnih: 5 članov; 
ZA: 5 članov; 
PROTI: / 
 
Sklepi so bili sprejeti soglasno. 
 
 
====================================================================== 
 
 
Seja je bila zaključena ob 20:00 uri. 
 
 
      Zapisal:                   Andreja Rahne 
 Matjaž Gorčan                                               Predsednica nadzornega odbora  
  


