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ZADEVA:  Zapisnik  16. seje Nadzornega odbora Občine Vodice, ki  je bila v četrtek,  12. 6. 

2014, ob 18. uri, na naslovu Vesca 14, Vodice. 
 
 
PRISOTNI:  

 predsednica: Mateja Gubanec, 

 članici: Andreja Rahne, Maja Drešar 

 občinska uprava: Matjaž Gorčan pri vseh točkah,  
 

DNEVNI RED: 
1. Ugotavljanje prisotnosti 
2. Potrditev dnevnega reda 
3. Pregled in potrditev zapisnika 14. seje NO 
4. Pregled in potrditev zapisnika 15. seje NO 
5. Obravnava zadeve KPK – poslovanje Občine Vodice z občinskimi funkcionarji in nakup vinjete za 

župana 
6. Pregled odprtih zadolžitev s strani NO in stopnje izdelave poročil v delu v skladu s pravilnikom 
7. Pobude, predlogi in vprašanja  
 
Sejo nadzornega odbora je vodila predsednica nadzornega odbora Mateja Gubanec. 
 
1. Ugotavljanje prisotnosti 
Sklep: Predsednica nadzornega odbora ugotavlja, da je nadzorni odbor sklepčen. 

 
2. Potrditev dnevnega reda 
Sklep:  Dnevni red je bil potrjen soglasno. 
Sklep je bil sprejet soglasno. 
 
3. Pregled in potrditev zapisnika 14. seje NO 
Sklep: Dnevni red je bil potrjen soglasno. 
Sklep je bil sprejet soglasno. 
 
4. Pregled in potrditev zapisnika 15. seje NO 
Sklep: Dnevni red je bil potrjen soglasno. 
 
5. Obravnava zadeve KPK – poslovanje Občine Vodice z občinskimi funkcionarji in nakup vinjete 

za župana 
NO je točko prvič obravnaval na 13. seji NO, ki je bila 2.4.2014, z zaključkom, da mora občinska 
uprava pridobiti dodatna dokazila iz sodišča o udeležbi obravnavane direktorice in občinskega sveta. 
Občinska uprava  je pridobila podatke: 
- Izpis iz Okrožnega sodišča v Ljubljani, če so osebe direktorica OU Nataša Hribar in svetnik Marjan 

Podgoršek vpisana kot družbenika pri redno vpisanem subjektu.  
- Sklep o sestavi občinskega sveta. 
- Izpis iz AJPES-a za Marjana Podgorška, da je nosilec dopolnilne dejavnosti na kmetiji.  

 
 
 



Poslovanje podjetja  v lasti direktorice občinske uprave Nataše Hribar Perpetum mobile d.o.o. z 
Občino Vodice 
Nadzorni odbor ugotavlja, da je Občina Vodice poslovala s podjetjem direktorice Nataše Hribar v letu 
2010, vendar še predno je bila Nataša Hribar zaposlena na Občini Vodice.  
 
Sklep: Nadzorni odbor predlaga, da Matjaž Gorčan pridobi pogodbo o sodelovanju s podjetjem 
Perpetum mobile d.o.o. in vse račune, ki jih je prejela Občina Vodice na podlagi te pogodbe. 
Sklep je bil sprejet soglasno. 
 
Sklep: Nataša Hribar ima še vedno podjetje Perpetum mobile d.o.o. vendar OV ne posluje več s tem 
podjetjem, niti ni poslovala v času, ko je Nataša Hribar zaposlena na OV.  
Sklep je bil sprejet soglasno. 
 
Sklep: Nadzorni odbor predlaga, da Matjaž Gorčan pridobi informacijo o datumu zaposlitve Nataše 
Hribar na OV.  
Sklep je bil sprejet soglasno. 
 
Poslovanje podjetja v lasti svetnika Marjana Podgorška z Občino Vodice 
Nadzorni odbor ugotavlja, da svetnik Marjan Podgoršek ni vpisan kot družbenik pri redno vpisanem 
subjektu. Na podlagi javno dostopnih podatkov iz AJPESa je Nadzorni odbor ugotovil, da je svetnik 
Marjan Podgoršek nosilec dopolnilne dejavnosti na kmetiji.  
Nadzorni odbor ugotavlja, da je OV v letu 2012 sprejela načrt integritete, ki omejuje poslovanje 
Občine Vodice s funkcionarji in njihovimi povezanimi osebami. Svetniki so ob nastopu funkcije in ob 
vsaki spremembi dolžni OV posredovati podatke o povezanih osebah. 
 
Sklep: Nadzorni odbor predlaga, da Matjaž Gorčan pridobi podatke o dodelitvi nepovratnih sredstev 
svetniku Marjanu Podgoršku in razpisno dokumentacijo ter sklep o dodelitvi. 
Sklep je bil sprejet soglasno. 
 
Nakup vinjete  
Sklep: Nadzorni odbor predlaga, da Matjaž Gorčan pridobi podatke o nakupih vinjete v letih 2012 do 
2014 in evidence o opravljenih vožnjah, ki jih je župan opravil v letu 2013 in v 2014, do vključno 
16.6.2014. 
Sklep je bil sprejet soglasno. 
  
6. Pregled odprtih zadolžitev s strani NO in stopnje izdelave poročil v delu v skladu s pravilnikom 
Nadzorni odbor ugotavlja, da so posamezni pregledi, za katere so zadolžene članice nadzornega 
odbora v naslednjih fazah: 
Mateja Gubanec:  

 Pregled poslovanja OŠ Vodice – začetna faza 

 Pregled investicije za nadzidavo OŠ Vodice – obravnavan je osnutek poročila. Poročilo se 
ustrezno dopolni in posreduje OŠ Vodice in OV 
 
Andreja Rahne: 

 Razpolaganje z nepremičnim premoženjem - obravnavan je osnutek poročila. Poročilo se 
ustrezno dopolni in posreduje OV 

 Pregled poslovanja JP Komunala Vodice – začetna faza 
 
Maja Drešar: 

 Pregled poslovanja z društvi – v izvajanju (20%) 
 
7. Pobude, predlogi in vprašanja  
/ 
 
Zapisal:        Predsednica 
Matjaž Gorčan       Mateja Gubanec, l.r.    


