OBeINA KIDRIeEVO
NADZORNI ODBOR
Ulica Borisa Kraigherja 25
2325 KIDRIeEVO

Stev.: 013-1/2013
Datum: 22.10.2013

ZAPISNIK
24. seje nadzornega odbora, dne 22.10.2013 ob 13.00 uri v sejni sobi Obeine Kidrieevo
Prisotni: Danica Bezjak, Marija Ciglar, Viktor Dolenc, Marijana Vesenjak;
Obeinska uprava: Tatjana Kaei'enik
Odsotni: Mirjana Maloi6

Dnevni red:
1. Pregled in potrditev zapisnika 23. redne seje Nadzornega odbora;
2. Kon6no poroeilo opravljenega nadzora v javnem podjetju Vzddevanje in gradnje
Kidrieevo d.o.o.
3. Zaupno poro6ilo opravljenega nadzora polletne realizacije prorguna Obeine
Kidridevo za leto 2013;
4. Seznanitev s seminarjem Delovanje nadzornih odborov Ob6in (26.9.13 Nebra
5. Dogovor o naslednjem nadzoru;
6. Razno
Dnevni red je bil soglasno sprejet.

Ad. 1
Pregled in potrditev zapisnika 23. redne seje Nadzornega odbora;
SKLEP:
Prisotni elani nadzornega odbora so soglasno sprejeli zapisnik 23. redne seje Nadzornega
odbora.

Ad. 2
Konen° poroeilo opravljenega nadzora v javnem podjetju Vzddevanje in gradnje
Kidrie'evo d.o.o.; Prejeli smo odziv podjetja Vzddevanje in gradnje Kidrie'evo d.o.o. Ga.
Ciglar Marije je predstavila odziv. Z majhnimi popravki vezano na odziv podjetja je nadzorni
odbor sprejel koneno poroeilo nadzora.

SKLEP:
S §tirimi glasovi za je Nadzorni odbor sprejel koneno porodilo nadzora v podjetju
VzdrIevanje in gradnje Kidridevo d.o.o., se poglje dratvu in 2upanu za seznanitev
obeinskega sveta.

Ad. 3
Zaupno porodilo opravljenega nadzora polletne realizacije proraduna Obeine Kidridevo za
leto 2013; Podrobno je bilo predstavljeno zaupno porodilo nadzora polletne realizacije
proraduna Obeine Kidridevo in sprejet je bil naslednji sklep.
SKLEP:
S stirimi glasovi za je nadzorni odbor sprejel zaupno porodilo o nadzoru polletne realizacije
proraduna Obeine Kidridevo za leto 2013. Porodilo se poglje odgovornim v Obeini Kidridevo
v odziv.

Ad. 4
Seznanitev s seminarjem Delovanje nadzornih odborov Obein (26.9.13 Nebra L.1);
Seminarja se je skupaj s predstavnico obdinske uprave ga. Tatjano Kadienik udelelila ga.
Marijana Vesenjak, ki ga je tudi podrobno predstavila.

Ad. 5
Dogovor o naslednjem nadzoru;
Za naslednji nadzor ni bilo dogovora.

Ad. 6
Razno;
Clani nadzornega odbora so se seznanili, da je v predlogu proraduna za leto 2013 za delovanje
nadzornega odbora planirano 4.000,00 EUR, kar je isto kot v letu 2013 in kot so sami
predlagali.

Naslednja seja nadzornega odbora je predvidena v

6etrtek dne 5.12.201 3 ob 14.00 uri.

Seja je bila zakljudena ob 15.00 uri.

Zapisnik sestavila:
Ta aria Kadidnik

Marija Ciglar, 1.r.
Predsednica
Nadzorni odbor

