ZAPISNIK
6. seje Nadzornega odbora Obdine Kr5ko,
ki je bila v sredo, 2. 10.2019, ob 17.30. uri,
v sejni sobi >E< Obcine Kr5ko.

Prisotni 6lani: Davorin Dimic, Zlata Gaj5ak PoZgaj, Janez Kerin, Ani Nu5a Masnik,
Damjan Reber5ek in David Sliv5ek

Odsotni dlani: lrma Faflek - opr.
Ostali prisotni: Ajda Strucl - obcinska uprava.
Sejo je vodil Janez Kerin - predsednik Nadzornega odbora.

S sklicem je bil predlagan naslednji DNEVNT RED:

1. Doloditev dnevnega reda
2. Potrditev zapisnika 5. redne seje Nadzornega odbora in pregled realizacije sklepov
3. Obravnava porocila porocevalcav zvezi izvedbe nadzora v Obdini Kr5ko in druZbi
Kostak, d.d., Kr5ko - izvajanje gospodarske javne sluZbe ravnanja z odpadki v obcini
Kr5ko

4.

Obravnava poro6ila porodevalca v zvezi izvedbe nadzora oddaje nepremidnega
premo2enja v lastni Obcine Kr5ko - Sportne povr5ine
5. Aktivnosti NO v dasu od 5. seje NO, pobude in predlogi dlanov NO Obdine Kr5ko

6. Razno.

Predsednik nadzornega odbora Janez Kerin je najprej pozdravil prisotne in ugotovil
navzocnost petih dlanov, s dimer je bila sklepdnost zagotovljena.

K 1. tocki
elani Nadzornega odbora so soglasno sprejeli s sklicem predlagani dnevni red.

K 2. tocki
Prisotni clani Nadzornega odbora so brez pripomb soglasno potrdili zapisnik 5. seje
Nadzornega odbora.

K 3. tocki
Uvod k tockije podal Janez Kerin in povzel potek sprejema koncnega porocila. elane
je obvestil, da bo pri predstavitvi koncnega porocila na obdinskem svetu sodelovaltudi
zunanji izvajalec, ki je izvajal nadzor, druZba KPMG. Vsebino osnutka porodila je
predstavil Davorin Dimid in pojasnil, da v prihodnjem tednu sledi 5e sestanek z dru2bo
KPMG. Oba porodevalca pozoveta dlane, da do ponedeljka, 7. 10. 2019, podajo
morebitne pripombe na prvi osnutek porocila. e lani se dogovorijo, da bo kondna verzlja
osnutka porocila sprejeta na naslednji seji.

V razpravi so sodelovali: Janez Kerin, Davorin Dimid, Ani NuSa Masnik.
Po razpravi so clani Nadzornega odbora sprejeli naslednje:

Nadzorni odbor je obravnaval prvi osnutek porodila o opravljenem nadzoru v
Obcini Kr$ko in druibi Kostak, d.d., KrSko - izvajanje gospodarske javne sluZbe
ravnanja z odpadki v obdini Kr5ko. Obravnavan osnutek bo glede na njegovo
obravnavno in ugotovitve sestanka s predstavniki druZbe KPMG d.o.o. ustrezno
dopolnjen in popravljen ter po ponovni obravnavi na seji NO, v skladu z 32.
dlenom ZLS, 33. e dlenom Statuta Obcine Kriko in 40. dlenom Poslovnika
Nadzornega odbora Obdine Kr5ko, kot kondni osnutek porodila, poslan
nadzorovanim osebam.

K 4. tocki
Na zadetku 4. todke se pridruZi 5e dlan David Sliv5ek.

Uvod k predlagani todkije podal Janez Kerin in besedo prepustil Damjanu Reber5ku,
enemu izmed porodevalcev v nadzoru. Damjan Reber5ek predstavi vsebino osnutka
porocila. Janez Kerin in Ani Nu5a Masnik podata pripombe na vsebino osnutka. elani
se dogovorijo, da se osnutek primerno dopolni in se kon6na verzija osnutka porocila
obravnava na naslednji redni seji.

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

Nadzorni odbor je obravnaval prvi osnutek porodila o opravljenem nadzoru
oddaje nepremicnega premoZenja v lasti Obcine KrSko - Sportne povr$ine,
na katerega so bile podane pripombe, ki jih bosta porodevalca primerno
dopolnila.

K 5. tocki
Janez Kerin je prisotne seznanil z zaprosilom kriminalisticne policije (PU Novo mesto)
po izstavitvi dolocene dokumentacije, ki se nana5a na delo NO v prej5njem mandatu.

Janez Kerin dlanom predstavi financni plan za delovanje nadzornega odbora za leti
2020 in 2021.
Janez Kerin obvesti dlane, da je s 1. 10.2019 pricel tedi enoletni rok za izvedbo
nadzora v Obdini Kr5ko - izvedba javnega narocila, ki ureja vzdrlevanje in investicijo
v ceste (Ulica Anke Salmid), katerega porodevalki sta Ani Nu5a Masnik inZlata Gaj5ak
PoZgaj.

Janez Kerin obvesti clane, da se bosta dlana Ani Nu5a Masnik in Davorin Dimic dne
3. 10. 2019 udeleZila seminarja. O vsebini bosta porocala na naslednji redni seji.
David Sliv5ek, ki se je seji pridruZil po tretji todki dnevnega reda, je zastavil vpraSanje
glede zakljuckov tretje todke dnevnega reda. Slednje mu je predstavil predsednik NO.

V razpravi so sodelovali: vsi prisotni
Po razpravi dlani Nadzornega odbora niso spreieli nobenih sklepov.

K 6. tocki
Pri tej todki ni bilo razprave.

Predsednik Janez Kerin je zakljudil 6. sejo Nadzornega odbora.
Seja je bila zakljudena ob 19.15 uri.
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