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NADZORNI ODBOR 
 
Številka:   032-0007/2007 
Datum:     25. 5. 2009 

Z  A  P  I  S  N  I  K 
17. seje Nadzornega odbora, 

ki je bila v ponedeljek, dne 25. 5. 2009,  od 14.00 do 14.40 ure, v sejni sobi Občine Dravograd, Trg 4. julija 7.  
 
PRISOTNI: 
1) Člani odbora: 
• Ivan GOLOB, predsednik 
• Marjana MURATOVIČ, članica 
• Ferdinand GNAMUŠ, član 
 
ODSOTNI: 
• Franc KADIŠ, član - opravičil 
• Samo PIKL, član 
• Marijana CIGALA, dr. vet. med., županja - opravičila 
 
2) Vabljeni: 
• Anita BREC, svetovalka v  Uradu županje 
 
 
Za sejo je bil predlagan naslednji DNEVNI RED: 
 
1. Potrditev predlaganega dnevnega reda; 
2. Pregled zapisnika 16. seje Nadzornega odbora; 
3. Sprejem končnega poročila o izvedbi nadzora poslovanja KS Libeliče; 
4. Nadzorni pregled poslovanja KS Dravograd: 

- sprejetje sklepa o komisiji za opravljanje pregleda 
- sprejetje sklepa o izvedbi nadzora; 

5. Razno. 
 
K točki 1: Potrditev predlaganega dnevnega reda 
 
Predsednik Nadzornega odbora je ugotovil sklepčnost ter prisotne seznanil s predlaganim dnevnim redom.  
 
SKLEP št. 1: 
Predlagani dnevni red se sprejme in potrdi. 
 
K točki 2: Pregled zapisnika 16. seje Nadzornega odbora 
 
G. Golob je prisotne seznanil s sklepi zapisnika 16. seje. Člani NO na zapisnik niso imeli pripomb. 
 
Sprejet je bil  
  
SKLEP št. 2: 
Zapisnik 16. seje Nadzornega odbora z dne 2. 4. 2009 se sprejme in potrdi. 
 
K točki 3: Sprejem končnega poročila o izvedbi nadzora poslovanja KS Libeliče 
 
G. Golob je povedal, da do določenega roka ugovorov na osnutek poročila ni bilo. Povedal je, da je NO pri 
pregledu ugotovil, da manjkata dva zapisnika iz leta 2007 in sicer 2. in 4. seje. Nadaljnja ugotovitev NO je bila ta, 
da je bil pri prejetem računu za analizo zdravstvene ustreznosti pitne vode napisan napačen naslov prejemnika 



računa. Račun je bil izstavljen vodni skupnosti Libeliče in ne Krajevni skupnosti Libeliče, ki je plačnik računa. 
Drugih nepravilnosti NO pri pregledu ni ugotovil in ugotavlja, da je poslovanje KS Libeliče v skladu z veljavno 
zakonodajo. 
 
Člani NO so sprejeli 
 
SKLEP št. 3: 
Nadzorni odbor je sprejel končno poročilo o izvedbi nadzora poslovanja KS Libeliče. 
 
K točki 4: Nadzorni pregled poslovanja KS Dravograd 
 
Nadzorni odbor je določil delovno skupino, ki bo izvedla pregled poslovanja KS Dravograd v sestavi: 
- Ferdinand GNAMUŠ, vodja 
- Ivan GOLOB, član 
- Marjana MURATOVIČ, članica. 
 
Nadzor je opredeljen kot zelo zahteven.  
 
Delovna skupina Nadzornega odbora Občine Dravograd bo z nadzornim pregledom poslovanja KS Dravograd 
pričela  dne 1.6.2009 ob 13. uri, v sejni sobi Občine Dravograd. 
 
Občinska uprava mora za pregled pripraviti naslednje gradivo: 
- finančni načrt poslovanja KS Dravograd za leti 2007 in 2008 
- zaključni račun za leti 2007 in 2008 
- seznam investicij za leti 2007 in 2008 
- zapisnike sej sveta KS Dravograd za leti 2007 in 2008 
- Odlok o ustanovitvi KS Dravograd, Statut KS Dravograd, Poslovnik o delu KS Dravograd 
- prikaz transferov neprofitnim organizacijam in društvom 
- bilanco stanja in izkaz prihodkov in odhodkov za leti 2007 in 2008 
- letno poročilo KS Dravograd za leti 2007 in 2008. 
 
 
SKLEP št. 5:  
Nadzorni odbor sprejme sklep o izvedbi nadzora poslovanja KS Dravograd, v delovni skupini, ki jo 
sestavljajo Ferdinand GNAMUŠ, vodja, Ivan GOLOB, član in Marjana MURATOVIČ, članica. Nadzor 
opredeli kot zelo zahteven nadzor. 
 
 
K točki 5: Razno 
 
Pod točko Razno člani NO niso imeli vprašanj ali pobud, zato se je predsednik vsem prisotnim zahvalil za 
sodelovanje in končal sejo. 
 
Seja Nadzornega odbora je bila zaključena ob 14.40 uri.  
 
  
Zapisnik pisala:                                       Predsednik Nadzornega odbora: 
Anita BREC                                              Ivan GOLOB 
 
 
 
 
 


