ZAPISNIK
1. (konstitutivne) seje Nadzornega odbora Obcine Kr6ko,
ki je bila v 6etrtek, 7 .2. 2019, ob 15 30. uri, v seini sobi )E( Obdine Kr5ko.
Seja je bila snem"na.

Prisotni 6lani: Davorin Dimid, Zlata Gaj5ak Po2gaj, lrma Faflek, Janez Kerin, Ani
Nu5a Masnik, Damian Reber5ek
Odsotni: David SlivSek

Ostali prisotni: mag. Mrran Stanko, Melita eopar in Ajda Strucl - obdinska uprava
Za sejo je sklicatelj mag. Miran Stanko- Zupan Obcine Kr5ko, predlagal naslednji
DNEVNI RED:

1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.

ugotovitev sklepcnosti,
konstituiranje Nadzornega odbora z imenovanjem predsednika in podpredsednika
Nadzornega odbora,
dolocitev dnevnega reda,
predlog Sklepa o izdaji soglasja k imenovanju tajnika Nadzornega odbora,
predstavitev Odloka o prora6unu Obiine Kr5ko za leto 2019,
predstavitev programa dela notranje revizije Obdine Kr5ko za obdobje 2019-2023,
razno.

K 1. todki
Mag. Miran Stanko - Zupan Obcine Kr5ko je najprej pozdravil prisotne, ugotovil
navzocnost Sestih dlanov, s dimer je bila sklepdnost zagotovljena. Nato 1e
novoimenovanim dlanicam in clanom za2elel uspe5no delo, ob tem pa izrazll

prepridanje o dobrem sodelovanju med vsemi organi Obcine Kr5ko.
Vodenje seje je nato prevzela najstarej5a dlanica Ani NuSa Masnik.

K 2. tocki
V uvodu je Ani Nuia Masnik - predsedujoda pozvala prisotne clane, da predlagajo
kandidata za predsednika in podpredsednika Nadzornega odbora.

Ani Nu5a Masnik je za predsednika Nadzornega odbora predlagala Janeza Kerina.

Ker drugega predloga za predsednika ni bilo, je Ani Nu5a Masnik- predsedujoca
pozvala prisotne clane, da glasujejo za naslednji sklep:
Za predsednika Nadzornega odbora se imenuje Janez Kerin.
Predlagani sklep je bil soglasno sprejet.

Janez Kerin je za podpredsednika Nadzornega odbora predlagala Davorina Dimida.
Ker drugega predloga za podpredsednika ni bilo, je Ani NuBa Masnik- predsedujoca
pozvala prisotne dlane, da glasujejo za naslednji sklep'
Za podpredsednika Nadzornega odbora se imenuje Davorin Dimid.
Predlagani sklep je bil soglasno sprejet.

K 3. todki
elani Nadzornega odbora so soglasno sprejeli s sklicem predlagani dnevni red.

K 4. todki
Pri tej tocki je Janez Kerin - predsednik predlagal izdajo soglasja k imenovanju tajnika
Nadzornega odblra, in sicer je mag. Miran Stanko - Zupan za tajnika oziroma tajnico
predlagal Ajdo Strucl, v obdinski upravi zaposleno kot visjo svetovalko za pravne

Predlagani sklep o izdaji soglasja je bil soglasno sprejet.

K 5. tocki
uvod k predlagani todki je podala Melita eopar - direktorica obdinske uprave obdine
Krsko ter predstavila posredovano gradivo odloka o proradunu obdine Krsko za teto
2019.
V razpravi so sodelovali:

Janez Kerin. Melita Copar in Davorin Dimid.

Po razpravi je Janez Kerin - predsednik predlagal, 6lani Nadzornega odbora pa
soglasno sprejeli naslednji sklep:
Nadzorni odbor se je se znanil z odlokom o proradunu ob6ine Kriko za leto 2019.

K 6. tocki
Uvod k predlagani todki je podala Melita copar - direktorica obcinske uprave obcine
Kr5ko ter predstavila program dela notranje revizije ob6ine Krsko za obdobje 20192023.

Y razpravi so sodelovali:

PorazpravijeJanezKerrn-predsednikpred|aga|,d|aniNadzornegaodborapa
soglasno sprejeli naslednia sklepa:
Nadzorni odbor se je seznanil s programom dela notranje revizije obdine KrSko
za obdobje z}'lg-2d?3 in ga v predlagani obliki tudi potrdil'

K 7. todki
pri tocki razno predsednik Janez Kerin predlaga, ostali dlani pa se strinjajo, da tajnica

n;aa Sirucf poslje vsem dlanom kontakte (telefonsko Stevilko in mail) za lale
komuniciran.jeindasevsogradivozaobravnavonasejahposi|jaizk|jucnopo
elektronski poiti.

je
Davorini Dimid predlaga, da se do naslednje se.ie preveri, kako
6lanov nadzornega odbora na sejah obdinskega sveta

z

navzoenostjo

in
Janez Kerin predlaga, da se na naslednjo sejo uvrsti obravnava sprememb
program dela Nadzornega
Oopofnit"u poslovniki Nadzornega odbora obdine Kriko ter

odbora.

AniNusaMasnikpred|aga,dasepoe|ektronskipo5tipoS|jevsemd|anomrazpisana
izobraZevanja, namenjena 6lanom nadzornih odborov'

radunalnike za
Janez Kerin predlaga, da se 2upana z dopisom zaprcsi za prenosne
laZje delo nadzornega odbora

prisotni ilani so razpravliali o terminu nove seje Nadzornega odbora Prisotni 6lani se
00 uri'
dogovorijo, da bo naslednja seja potekala v torek, 19 2 201 9 ob 17

PotehrazpravahjeJanezKerin-predsednikzak|judi|1.(konstitutivno)SeJo
Nadzornega odbora

Seja je bila zakljudena ob 16.30 uri.
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