
oBČINA KIDRIčEVo
NADZORNI ODBOR
Kopališka ulica l4
2325 KIDRIČEVo

Stev.: 013-212014
Datum: 03.12.2015

Z A P I S N I K

9. seje redne nadzomega odbora, dne 03. 12. 2015 ob 8'00 uri v prostorih občine
Kidričevo

Prĺsotnĺ: nadzorni odbor: Danica Bezjak,Marijana Vesenjak' Mateja Školnik'
Karmen Vaupotič, J anez Čelofi ga;
občinska uprava Tatjana Kačičnik

Dnevni ľed:

l. Pľegled in potľditev zapisnika 8. seje-ľedne nadzomega odboľa
2. obľavnava in potrditev končnega poročila nadzomapolletne realizacije proračuna

občine Kidľiěevo zalęto 2015
3. Dogovor o naslednjem nadzoru
4. Seznanitev s sejo občinskega sveta
5. Razno

Dnevni red je bil soglasno sprejet.

Ad. I
Pregled in potrditev zapisnika 8. seje-redne nadzornega odbora;
Na zapisnik 8.seje-redne ni bilo pripomb.

SKLEP:
Nadzomi odbor je soglasno za sprejel zapisnik 8. seje-redne nadzornega odbora.

^d.2obravnava in potrditev koněnega poročila nadzorapolletne rea|izacije proračuna občine
Kidľiěevo zaleto 2015;



Na zaupno poročilo so dogovoľni na občinski upravi oběine Kidričevo poslďi odziv
odziv se upošteva v poročilu.

SKLEP:
Nadzoľni odbor je soglasno spĘel končno poročilo opravljenega nadzora polletne
realizacije proľačuna občine Kidričevo za leto 2015. Poročilo se pošlje odgovornim na
oběini Kidričevo v odziv.

Ad.3
Dogovor o naslednjem nadzoru;
Podani so bili predlogi: ZR oběine Kidričevo, Yz&ževarje in gľadnje d.o.o. Kidriěevo,
Gasilska Zveza.

SKLEP:
Nadzor v podjetju Yzdrževarlje in gradnje Kidričevo d.o.o. v skladu s svojimi pristojnostmi
opravi nadzorni odbor dne26.I.2015 s pričetkom ob 8.15 uri in v sestavi ga. MaĘa Škohik,
ga. Karmen Vaupotič in g. Janez Čelofiga.

Ad. 4
Seznanitev s sejo občinskega sveta;
Clani so se seznanili sejo z dĺe 22.10.2015.

Naslednja seja občinskega sveta je previdena l0.l2.20l5 ob 17.00 uľi. Načeloma se
naslednje seje udeleŽi ga. DanicaBezjak.

Ad. 5
Razno;

Naslednja seja nadzoľnega odbora bo pľedvidoma v drugi polovici februarja.

Seja je bila zaključena ob 10.00 uri.

Zapisnik sestavila:

Tatjana Kaěiěnik
Predsednica
Nadzoľni odbor
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