
OBCINA KIDRICEVO 
NADZORNI ODBOR 
Ulica Borisa Kraighetja 25 
2325 KIDRICEVO 

gtev.: 013-1/2013 
Datum: 19. 09. 2013 

Z APISNIK 
23. seje nadzornega odbora, dne 19.09.2013 ob 13.00 uri 

 v  sejni sobi Obeine Kiciri6evo 

Prisotni: 
Danica Bezjak, Marija Ciglar, Viktor Dolenc, Marijana Vesenjak; 

Obe'inska uprava: Tatjana Kaei6nik 

Odsotni: Mirjana Maloi6 

Dnevni red: 

1. Pregled in potrditev zapisnika 22. redne  seje  Nadzornega odbora; 

2. Kon6no porailo opravljenega nadzora v PGD Apaee; 

3.
Kon6no poroeilo opravljenega nadzora v PGD Sikole; 

4.
Zaupno poroello opravljenega nadzora v javnem podjetju Vzdfievanje in gradnje 

Kidri6evo d.o.o. 
5. Dogovor o naslednjem nadzoru; 

6. Razno 

Dnevni red je bil soglasno sprejet. 

Ad. 1 
Pregled in potrditev zapisnika 22. redne seje Nadzornega odbora; 

SKLEP: Prisotni 61ani nadzornega odbora so soglasno sprejeli zapisnik 22. redne seje Nadzornega 

odbora. 



Ad. 2 
Konen° poroollo nadzora v PGD Apa6e; 

SKLEP: 
S gtirimi glasovi za je Nadzorni odbor sprejel konCno porailo nadzora v PGD Apge. 
KonCno porailo se pogje dru§tvu in siupanu za seznanitev obeinskega sveta. 

Ad. 3 
Kon'eno poro6ilo opravljenega nadzora v PGDSikole; 
Obravnavali odzivno pogto PGD Sikole. 

SKLEP: 
S gtirimi glasovi za je nadzomi odbor sprejel koneno poroCilo opravljenega nadzora v PGD 
Sikole. Konen() porailo se palje odgovornim v PGD Sikole in 2upanu za seznanitev 
obdinskega sveta 

Ad. 4 
Zaupno porailo opravljenega nadzora v javnem podjetju Vzdilevanje in gradnje Kidrieevo 
d.o.o.; 
Poroeilo je predstavila ga. Marija Ciglar. 

SKLEP: 
S §tirimi glasovi za je nadzorni odbor sprejel zaupno poro6ilo opravljenega nadzora v 
javnem podjetju Vzdr2evanje in gradnje Kidri6evo d.o.o. Zaupno porailo se palje v odziv 
podjetju Vzdr2evanje in gradnje Kidri6evo d.o.o. 

Ad. 5 
Dogovor o naslednjem nadzoru; 
Naslednji nadzor po letnem planu dela je nadzor Polletne realizacije proraeuna 2013. 

SKLEP: 
Nadzomi odbor opravi nadzor polletne realizacije prorguna Obeine Kidri6evo za leto 2013 
dne 10.10.2013  s  priCetkom ob 9.00 uri v sestavi g. Dolenc Viktor, ga. Vesenjak Marijana in 
ga. Danica Bezjak. 

Ad. 6 
Razno; 
Razgovor o finanC'nem planu za leto 2014. 
Obravnava dopisa Komisije za prepreCevanje korupcije — Dolhiost izogibanja nasprotja 
interesov. 



SKLEP: 
tlani nadzornega odbora s §tirimi glasovi za sprejmejo finan6ni 

plan v isti vi§ini 4.000 EUR 

kot je v letu 2013. 

SKLEP: 
tlani nadzornega odbora so seznanjeni z mnenjem Komisije za prepreeevanje korupcije — 
Do12.nost izogibanja nasprotja interesov in ga vzamejo na znanje. 

Naslednja seja nadzornega odbora je predvidena v eetrtek dne 24.10.2013 
ob 13 uri. 

Seja je bila zakljueena ob 15.00 uri. 

Zapisnik sestavila: 

Tatj a is K 'i6nik 

Marija Ciglar, 1.r. 
Predsednica 

Nadzorni odbor 
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