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Številka: 011-06/2012 
Datum: 5. 9. 2014 
 
 
Zadeva: ZAPISNIK 7. KORESPONDENČNE  SEJE NAZORNEGA ODBORA OBČINE VODICE, ki je 

potekala 4. 9. 2014 preko elektronske pošte. 
 

 
 
DNEVNI RED: 
 

1. Potrditev dnevnega reda 
 
2. Seznanitev in potrditev Predloga Pravilnika o delovanju Skupne notranjerevizijske 

službe Združenja občin Slovenije 
 

3. Seznanitev in potrditev Poročila o opravljenem izrednem nadzoru pregled zakonitosti 
in gospodarnosti sanacije in rekonstrukcije objekta Osnovna šola Vodice 

 
Gradivo za navedene točke je bilo poslano članicam Nadzornega odbora Občine Vodice po 
elektronski pošti in sicer na sledeče elektronske naslove: 

 Mateja Gubanec matebug@gmail.com 

 Andreja Rahne andreja_rahne@t-2.net  

 Maja Drešar  maja.dresar@gmail.com  
 
Dne 4. 9. 2014 so vse članice Nadzornega odbora Občine Vodice glasovale po elektronski 
pošti. 
 
 

1. Potrditev dnevnega reda 
Predlog sklepa:  
»Nadzorni odbor Občine Vodice je potrdil dnevni red 7. korespondenčne seje 
Nadzornega odbora Občine Vodice, ki bo potekala dne 4. 9. 2014 preko elektronske 
pošte. 
Sklep je bil sprejet soglasno. 
 

2. Seznanitev in potrditev Predloga Pravilnika o delovanju Skupne notranjerevizijske službe 
Združenja občin Slovenije. 

Predlog sklepa:  
»Nadzorni odbor Občine Vodice se je seznanil s predlogom Pravilnika o delovanju 
Skupne notranjerevizijske službe Združenja občin Slovenije. Nadzorni odbor Občine 
Vodice potrjuje predlog Pravilnika o delovanju Skupne notranjerevizijske službe 
Združenja občin Slovenije in predlaga županu Občine Vodice, da ga s pripombo, da se 
drugi odstavek  31. člen pravilnika dopolni tako da se glasi »Končno poročilo prejme 
župan občine ter odgovorne osebe revidiranega področja. Končno poročilo se pošlje v 
seznanitev tudi nadzornemu odboru občine«, pošlje Združenju občin Slovenije.« 
Sklep je bil sprejet soglasno. 
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3. Seznanitev in potrditev osnutka poročila o opravljenem izrednem nadzoru pregled 

zakonitosti in gospodarnosti sanacije in rekonstrukcije objekta Osnovna šola Vodice 
Predlog sklepa:  
»Nadzorni odbor Občine Vodice se je seznanil in potrjuje Poročila o opravljenem 
izrednem nadzoru pregled zakonitosti in gospodarnosti sanacije in rekonstrukcije 
objekta Osnovna šola Vodice. Poročilo se pošlje nadzorovanim osebam v pregled in za 
podajo odzivnega poročila.« 
Sklep je bil sprejet soglasno. 
 

 
Glasovnice – oziroma povratna elektronska sporočila, iz katerih je razvidno glasovanje , so priložena 
temu zapisniku. 
 
 
Zapisnik pripravil:     
Matjaž Gorčan 

Predsednica Nadzornega odbora  
                Mag. Mateja Gubanec 


