
OBČINA KIDRIČEVo
NADZORNI ODBOR
Kopališka ulica 14
2325 KIDRIČEVo

Štev.: OI3-2I20I4
Datum: 11. 03. 2016

Z A P I S N I K

1 1. seje rędne nadzomega odbora' dne l 1 . 03 ' 2016 ob 1 1.00 uri v prostorih občine
Kidričevo

Prisotni: nadzorni odboľ: Danica Bezjak, Marijana Vesenjak, Mateja Škol.'ik,
Karmen Vaupotič, J anez Čelofiga;
občinska uprava Tatjana Kačičnik

Dnevni red:

1. Pregled in potľditev zapisnika 10. seje-redne nadzornega odbora
2. obľavnava in potrditev končnega poľočila nadzornav podjetju Yzdrževanje in

gľadnje d.o.o. Kidľičevo
3. obľavnava in potľditev za|lpÍegaporočila nadzoraZR občine Kidričevo zaleto 2015
4. Dogovor o naslednjem nadzoru
5. Seznanitev s sejo občinskega sveta
6. Razno

Dnevni red je bil soglasno sprejet.

Ad. I
Pregled in potrditev zapisnika 10. seje-redne nadzomega odboľa;
Na zapisnik 1O.seje-redne ni bilo pripomb.

SKLEP:
Nadzorni odbor je soglasno za spľejel zapisnik l0. seje-redne nadzomega odbora.

Ad.2
obľavnava in potrditev koněnega poročila nadzorav podjetju Yzdrževaĺje in gradnje d.o.o
Kidričevo;



Na zaupno poročilo nadzoľni odboľ ni prejel nobene pripombe oz. ni bilo odziva, zato
spĘme spodnji sklep.

SKLEP:
Nadzomi odbor je soglasno sprejel končno poľočilo opravljenega ĺadzora v podjetju
Yzdrževanje in gradnje d.o.o. Kidričevo. Poročilo se pošlje odgovoľnim v podjetju in
županu občine Kidriěevo zaseznanitev občinskega sveta.

Ad.3
obravnava in potľditev zaupnegaporočila nadzoraZR oběine Kidričevo zalęto 2015;
Poročilo je predstavila ga. Maľijana Vesenjak.

SKLEP:
Nadzorni odbor sprejeme zaupno poročilo nadzotaZR občine Kidľičevo zaleto 2015.
Poľočilo se pošlje odgovoľnim na oběini Kidričevo v odziv do 17.3.2016.

Ad.4
Dogovor o naslednjem nadzoru;
Clani nadzoľnega odbora se niso dogovoľili za naslednjinadzor

Ad.5
Seznanitev s sejo oběinskega sveta;
od pĘšnje seznanitve do danes, ni bilo seje občinskega sveta.

Naslednja seja občinskega sveta je previdena 3I.3.2016 ob 17.00 uri. Predvidoma naj bi se
je udeleŽili ga. Marijana Vesenjak in ga. Karmen Vaupotič.

Ad.6
Razno;

Naslednja seja nadzoľnega odbora bo predvidoma 18.3.2016 ob 7.00 uľi.

Seja je bila zaključena ob 12.15 uri.
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