
OBČINA VODICE                           
NADZORNI ODBOR 

 Kopitarjev trg 1, 1217 Vodice 
tel: 01/833-26-10 

                    fax: 01/833-26-30 
 www.vodice.si                                                                     

obcina@vodice.si  
 

 
Številka:                                                    
Datum:    12. 12. 2016 

 
   
Zadeva:  ZAPISNIK 10. SEJE NADZORNEGA ODBORA OBČINE 

VODICE, ki je bila v ponedeljek, 12. 12. 2016 ob 18:30, ki je 
potekala na naslovu  Tacenska 95, Ljubljana. 

Prisotni člani odbora:  
1. Andreja Rahne - predsednica 
2. Maja Drešar 
3. Tomaž Merše 
4. Jana Baliž 
5. Mateja Gubanec 
 
 
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 9. redne seje nadzornega odbora 

3. Končno poročilo o opravljenem nadzoru »Nadzor namenskosti in smotrnosti 

porabe proračunskih sredstev v Vrtcu Škratek Svit« 

4. Končno poročilo o opravljenem nadzoru »Poslovanje Občine Vodice s 

podjetjem LUZ« 

5. Končno poročilo o opravljenem nadzoru »»Pregled namenskosti in 

smotrnosti porabe sredstev občinskega proračuna v gasilskih društvih« 

6. Program dela Nadzornega odbora Občine Vodice v letu 2017 

7. Informacija o poteku nadzorov 

8. Razno 

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



 AD 2) Potrditev zapisnika 9. redne seje nadzornega odbora 
====================================================================== 
Razprave ni bilo, sprejet je bil sprejet naslednji 

 
SKLEP: 

 
Nadzorni odbor Občine Vodice potrdi zapisnik 8. redne seje nadzornega odbora. 
 
 
Glasovanje: 
Prisotnih: 5 članov; 
ZA: 5 članov; 
PROTI: / 
 
Sklep je bil sprejet soglasno. 
 
 
AD 3) Končno poročilo o opravljenem nadzoru »Nadzor namenskosti in smotrnosti 
porabe proračunskih sredstev v Vrtcu Škratek Svit« 
====================================================================== 
Razprave ni bilo, sprejet je bil sprejet naslednji  
 

SKLEP: 
 
Nadzorni odbor Občine Vodice potrdi končno poročilo o opravljenem nadzoru »Nadzor 
namenskosti in smotrnosti porabe proračunskih sredstev v Vrtcu Škratek Svit« 
 
Glasovanje: 
Prisotnih: 5 članov; 
ZA: 5 članov; 
PROTI: / 
 
Sklep je bil sprejet soglasno. 
 
 
AD 4)  Končno poročilo o opravljenem nadzoru »Poslovanje Občine Vodice s 
podjetjem LUZ« 
====================================================================== 
Razprave ni bilo, sprejet je bil sprejet naslednji  

 
SKLEP: 

 
Nadzorni odbor Občine Vodice potrdi končno poročilo o opravljenem nadzoru 
»Poslovanje Občine Vodice s podjetjem LUZ« 
 
Glasovanje: 
Prisotnih: 5 članov; 
ZA: 5 članov; 
PROTI: / 
Sklep je bil sprejet soglasno. 
 
 
 
 



AD 5) Končno poročilo o opravljenem nadzoru »»Pregled namenskosti in smotrnosti 
porabe sredstev občinskega proračuna v gasilskih društvih« 
====================================================================== 
Razprave ni bilo, sprejet je bil sprejet naslednji  

 
SKLEP: 

 
Nadzorni odbor Občine Vodice potrdi končno poročilo o opravljenem nadzoru 
»Pregled namenskosti in smotrnosti porabe sredstev občinskega proračuna v 
gasilskih društvih« 
 
Glasovanje: 
Prisotnih: 5 članov; 
ZA: 5 članov; 
PROTI: / 
Sklep je bil sprejet soglasno. 
 
 
 
AD 6) Program dela Nadzornega odbora Občine Vodice v letu 2017 
===================================================================== 
Po razpravi je bil sprejet naslednji  

 
SKLEP: 

 
Nadzorni odbor Občine Vodice sprejme Program dela Nadzornega odbora Občine 
Vodice v letu 2017. 
 
Glasovanje: 
Prisotnih: 5 članov; 
ZA: 5 članov; 
PROTI: / 
Sklep je bil sprejet soglasno. 
 
 
AD 7) Informacija o poteku nadzorov 
====================================================================== 
Stanje posameznih nadzorov: 

1. Pregled postopka razpisa programa športa v Občini Vodice za leto 2016 in 
postopek dodelitve sredstev – v začetni fazi 

2. Pregled namenskosti in smotrnosti porabe sredstev občinskega proračuna pri 
izplačilu plač v vrtcu – v začetni fazi 

 
SKLEP: 

 
Nadzorni odbor Občine Vodice se je seznanil z Informacijo o poteku nadzorov. 
 
Glasovanje: 
Prisotnih: 5 članov; 
ZA: 5 članov; 
PROTI: / 
 
Sklep je bil sprejet soglasno. 
 
 



AD 8) Razno 
====================================================================== 
/ 
 
 
 
Seja je bila zaključena ob 20:30 uri. 
 
Zapisal:                   Andreja Rahne 
Matjaž Gorčan                                               Predsednica nadzornega odbora  


