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ZAPISNIK
4. seje Nadzornega odbora Obdine Kr5ko,
ki je bila v torek, 9.4.2019, ob 17.00. uri,
v sejni sobi >E< Obcine Kr5ko.

Prisotni dlani: Davorin Dimid, Zlata Gaj5ak PoZgaj, lrma Faflek, Janez Kerin, Ani
Nuia Masnik. Damian Reber5ek in David SlivSek
Ostali prisotni: Melita eopar (3. in 4. todka), Andrej Sluga (4. todka) in Ajda Strucl obdinska uorava.
Sejo je vodil Janez Kerin - predsednik Nadzornega odbora.
S sklicem je bil predlagan naslednji DNEVNI RED:

1.
2.
3.

4.
5.
6.

7.

Doloditev dnevnega reda
Potrditev zapisnika 3. redne seje Nadzornega odbora in pregled realizacije sklepov
Podrobnej5a seznanitev s predstavitvijo stopnje tveganja in odzivnim porodilom
Obdine Kr5ko na osnutek Letnega porodila izvaialca notranjega revidiranja za leto
2018
Prijava nepravilnosti razpolaganja z nepremidnim premo2enjem Obdine Kr5ko
pojasnitev okoli5din in trenutnega stanja glede sklenjene pogodbe o oddaji
nepremidnega premoZenja NK Kr5ko
Obravnava pobude za nadzor nad izvedbo javnega narodila, ki ureja vzdr2evanje
in investicijo v ceste
Seznanitev dlanov NO z aktivnostmi nezakljudenega nadzora iz mandala 2Q14 2018
Razno.

-

Predsednik nadzornega odbora Janez Kerin je najprej pozdravil prisotne in ugotovil
navzodnost vseh 6lanov, s dimer je bila sklepdnost zagotovljena.

K 1. tocki
Damjan Reberiek je predlagal umik 4. todke iz dnevnega reda zaradi nedavnih
dogodkov unidenja lastnine na stadionu v Kr5kem. Predsednik je predlog o umiku dal
na glasovanje. Za umik sta glasovala dva 6lana, pet jih je bilo proti.
elani Nadzornega odbora so nato sprejeli predlagan naslednji dnevni red:
1 . Doloe itev dnevnega reda
2. Potrditev zapisnika 3. redne seje Nadzornega odbora in pregled realizacije
sklepov

3. Podrobnej5a seznanitev nadzornega odbora z Letnim porocilom
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K 2. tocki
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V razoravi so sodelovali: Melita eopar'
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V razpravi so sodelovali: vsi prisotni

Po razpravi

je Janez Kerin -

odbora pa
predsednik predlagal' clani Nadzornega

soglasno sPrejeli naslednle:
in
v imenu Nadzornega odbora lrma Faflek za
Nadzorni odbor sPrejme skleP' da
vso potfubno dokumentacijo
Damian Reber5ek od NK Kriko
nepremidnega premoienja v lasti
raziisnitev okoliSdin domnevnega
ouiine frSto v nadaljnjo uPorabo'

;;;;;ii"
ffiil;,"

K 5. todki
Uvod k todkije podal Janez Kerin in obravnaval pobudo za nadzor nad izvedbo javnega
naro6ila, ki ureja vzdr2evanje in investicijo v ceste, natandneje javno narodilo >Ureditev
komunalne infrastrukture na Ulici Anke Salmic v Leskovcu<.

Y razpravi so sodelovali: vsi prisotni
Po razpravi so clani Nadzornega odbora soglasno sprejeli naslednje:

Nadzorni odbor sprejme sklep o izvedbi nadzora v Obcini Kr5ko - izvedba
javnega narocila, ki ureja vzdrievanje in investicijo v ceste (>Ureditev
komunalne infrastrukture na Ulici Anke Salmid v Leskovcu<).
Nadzorni odbor sprejme sklep, da se za porodevalki
NuSo Masnik in Zlato Gajiak Poigaj.

v nadzoru pooblasti Ani

K 6. todki
Uvod k todki je podal Janez Kerin in seznanil 6lane NO z aktivnostmi nezakljudenega
nadzora iz mandata 2014 2018 elanom predstavi vso dokumentacijo, ki je bila
naslovljena na nadzorni odbor po poteku prej5njega mandata nadzornega odbora in
pred sklicem novega. Janez Kerin 5e povzame, da z aktivnostmi, kot je bilo to dolodeno
na 2. seji nadzornega odbora, nadaljujeta Davorin Dimid in Janez Kerin, kot
^^-^x^.,^t^^
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V razpravi so sodelovali: vsi prisotni
Po razpravi so dlani Nadzornega odbora zakljudili todko brez sprejetih sklepov.

K 7. todki
V zvezi udeleZbe predstavnika Nadzornega odbora na 4. seji Obdinskega

sveta
predvidoma
Obdine Kr5ko, dne 11. 4. 2019 so se 6lani dogovorili, da se seje
udeleZi
Damjan ReberSek.
Predsednik predlaga, dlani pa se strinjajo, da se vsi potrjeni zapisniki sej (trenutno
2. in 3.) objavijo na spletni strani obdine Kr5ko.
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Po teh razpravah je predsednik Janez Kerin zakljudil 4. sejo Nadzornega odbora.
Seja je bila zakljudena ob 19. 15 uri.
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Zapisala:
Ajda Strucl
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