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AP I S N I K

7. seje Nadzornega odbora Obcine Kr5ko,
kije bila v sredo, 20. 11.2019, ob 17.00. uri,
v sejni sobi >E< Obcine Kr5ko.

Prisotni dlani: Davorin Dimic, Zlata Gajiak Polgaj, Janez Kerin, Ani NuSa Masnik,
Damjan Reber5ek in lrma Faflek

Odsotni dlani: David Sliv5ek

-

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 1. izredne seje Nadzornega odbora in pregled realizacije sklepov
3. Obravnava odzivnega porocila Obcine Kr5ko in druZbe Kostak, d.d. v zvezi izvedbe
nadzora v Obcini Kr5ko in druZbi Kostak, d.d., Kr5ko
sluZbe ravnanja z odpadki v obcini Kr5ko

- izvajanje gospodarske

javne

4. Seznanitev dlanov NO s potekom izvedbe nadzora oddaje nepremi6nega
premoZenja v lasti Obcine Kr5ko - Sportne povr5ine
5. Seznanitev dlanov z vsebino izobralevanja na seminarju dne 3. 10.2019
6. Razno.
Predsednik nadzornega odbora Janez Kerin je najprej pozdravil prisotne in ugotovil
navzodnost Sestih dlanov, s 6imer je bila sklepdnost zagotovljena.

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

K 2. to6ki
Prlsotni clani Nadzornega odbora so brez pripomb soglasno potrdili zapisnik
izredne seje Nadzornega odbora.

1.

K 3. tocki
Uvod k tocki je podal Janez Kerin in povzel potek dogajanja v zvezi s sprejemom
koncnega porocila nadzora. Odzivno porocilo sta poslali obe nadzorovani osebi, tako
Obcina Kr5ko, kot druZba Kostak d.d. Sedajje potrebno pripraviti koncno porodilo.

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

Nadzorni odbor je obravnaval odzivno porodilo nadzorovanih oseb druZbe
Kostak d.d. in Obdine Kr5ko v zvezi izvedbe nadzora v Obdini Kr5ko in druZbi
Kostak, d.d., Kr5ko - izvajanje gospodarske javne sluibe ravnanja z odpadki v
obdini Kr5ko ter bo ugotovitve iz obeh odzivnih porodil, v skladu z 42.dlenom
Poslovnika Nadzornega odbora Obdine Kr5ko, odloditve o dokondnem porodilu,
skupaj s priporodili in predlogi, sprejel na korespondendni seji.

K 4. todki
Uvod k predlagani tocki je podal Janez Kerin in besedo prepustil Damjanu Reber5ku
in lrmi Faflek, porodevalcema v nadzoru. Pojasnila sta, da je potrebno pocakati na
odgovor obdinske uprave in NK Kr5ko, da se bo lahko pripravil osnutek kondnega
porocila nadzora.

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

Nadzorni odbor

se seznani s potekom nadzora oddaje nepremidnega

premoienja v lasti Obdine KrSko - Sportne povr5ine.

K 5. tocki
Janez Kerin k besedi pozove dlana, ki sta se udeleZila seminarja, Davorin Dimic in Ani
Nu5a Masnik. Povzela sta vsebino seminarja. e lani se dogovorijo, da se gradivo po5lje
vsem dlanom na mail.

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

K 6. todki
Janez Kerin je obvestil dlane, da je seja Odbora za finance v sredo, 27. 11. 2019, kjer
bo obravnavana tudi tocka glede nadzora GJS.
Predsednik Janez Kerin je zakljudil 7. sejo Nadzornega odbora.
Seja je bila zakljudena ob 18.35 uri.

Zapisala:
Aida Strucl
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