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Številka:  
Datum:   17. 8. 2015 

 
   
 
 
Zadeva:  ZAPISNIK 1. KORESPONDENČNE SEJE NADZORNEGA ODBORA OBČINE 

VODICE, ki je bila v ponedeljek, 17. 8. 2015, in je potekala preko elektronske 
pošte. 

 
 
Gradivu je bilo priloženo vabilo z dnevnim redom, osnutek poročila o opravljenem nadzoru 
»Nadzor delovanja finančne funkcije v občini Vodice« in glasovnica za glasovanje z 
navodilom za glasovanje. 
 
 
Predlagan je bil naslednji DNEVNI RED: 

1. Potrditev dnevnega reda 
2. Potrditev osnutka poročila o opravljenem nadzoru »Nadzor delovanja finančne 

funkcije v občini Vodice« 
 
 
Gradivo je bilo poslano vsem članom nadzornega odbora na elektronske naslove: 

 andreja.rahne@sava-re.si 

 Tomaz.merse@gmail.com 

 Maja.dresar@gmail.com 

 janabaliz@gmail.com 

 mategub@gmail.com 
 
 

Glasovnica je vsebovala sledeče navodilo za glasovanje: Glasuje se tako, da na glasovnici 
pod vsakim predlogom sklepa zapiše POTRJUJEM oziroma NEPOTRJUJEM, in se potem to 
elektronsko posreduje predsednici Nadzornega odbora Občine Vodice Andreji Rahne na 
elektronski naslov andreja.rahne@sava-re.si in za potrebe vodenje evidenc glasovanja 
Matjažu Gorčanu na elektronski naslov matjaz.gorcan@vodice.si. Izpolnjene glasovnice je 
potrebno poslati na zgoraj navedena naslova, do 17. 8. 2015 do 22. ure. 

 
====================================================================== 
 
Dne, 17. 8. 2015 so vsi člani Nadzornega odbora Občine Vodice glasovali in preko 
elektronske pošte poslali svoje glasovnice in sicer 

 Andreja Rahne, ob 12: 57, 

 Mateja Gubanec, ob 12:59, 

 Tomaž Merše, ob 17:46, 

 Maja Drešar, ob 17:57 in  

 Jana Baliž, ob 18:29. 
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Na podlagi prejetih glasovnic se ugotavlja sledeče: 
 
1. Potrditev dnevnega reda 

 

Predlog sklepa:  

»Nadzorni odbor Občine Vodice je potrdil dnevni red 1. korespondenčne seje Nadzornega 
odbora Občine Vodice, ki bo potekala dne 17. 8. 2015 preko elektronske pošte. 
 
Glasovanje: 
 
ZA: 5 članov; PROTI: / 
 
Sklep je bil sprejet soglasno. 
 

 

2. Seznanitev in potrditev osnutka poročila o opravljenem o opravljenem nadzoru 
»Nadzor delovanja finančne funkcije v občini Vodice« 

 
Predlog sklepa:  

»Nadzorni odbor Občine Vodice se je seznanil in potrjuje osnutek poročila o 

opravljenem nadzoru »Nadzor delovanja finančne funkcije v občini Vodice«. Poročilo 

se pošlje nadzorovanim osebam v pregled in za podajo odzivnega poročila.« 

Glasovanje: 
 
ZA: 5 članov; PROTI: / 
 
Sklep je bil sprejet soglasno. 
 
 
====================================================================== 
 
 
Glasovnice oziroma povratna elektronska sporočila iz katerih je razvidno glasovanje, so 
priloga tega zapisnika. 
 
 
 
 
      Zapisal:                        Andreja Rahne 
 Matjaž Gorčan                                               Predsednica nadzornega odbora  
  
 


