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NADZORNI ODBOR 
 
Številka:   032-0007/2007 
Datum:     2. 4. 2009 

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

ki je bila v četrtek, dne 2. 4. 2009,  od 14.00 do 15.00 ure, v sejni sobi Občine Dravograd, Trg 4. julija 7.  
 
PRISOTNI: 
1) Člani odbora: 
• Ivan GOLOB, predsednik 
• Marjana MURATOVIČ, članica 
• Ferdinand GNAMUŠ, član 
 
ODSOTNI: 
• Samo PIKL, član - opravičil 
• Franc KADIŠ, član - opravičil 

 
 
2) Vabljeni: 
• Marijana CIGALA, dr. vet. med., županja 
• Dominika KNEZ, direktorica občinske uprave 
• Anita BREC, svetovalka v  Uradu županje 
• Rosanda KOTNIK, vodja Referata za finance 
 
 
Za sejo je bil predlagan naslednji DNEVNI RED: 
 
1. Potrditev predlaganega dnevnega reda; 
2. Pregled zapisnika 15. seje Nadzornega odbora; 
3. Sprejem končnega poročila o izvedbi nadzora Zaključnega računa proračuna Občine Dravograd za 

leto 2008; 
4. Pregled skupnega poročila o opravljeni inventuri sredstev in obveznosti Občine Dravograd na dan 

31.12.2008 in Pravilnika o popisu; 
5. Nadzorni pregled poslovanja KS Libeliče: 

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

6. 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 15. seje Nadzornega odbora 
 
G. Golob je prisotne seznanil s sklepi zapisnika 15. seje.  
 
Sprejet je bil  
  
SKLEP št. 2: 
Zapisnik 15. seje Nadzornega odbora z dne 25. 2. 2009 se sprejme in potrdi z navedenimi popravki.  



K točki 3: Sprejem končnega poročila o izvedbi nadzora Zaključnega računa proračuna Občine Dravograd  
                 za leto 2008 
 
G. Golob je povedal, da do določenega roka ugovorov na osnutek poročila ni bilo. Pove, da je Nadzorni odbor 
obravnaval Zaključni račun proračuna Občine Dravograd, ki je pripravljen kvalitetno in vzorno, za kar gredo 
zasluge županji in občinski upravi. Nadzorni odbor na Zaključni račun proračuna Občine Dravograd nima 
pripomb. 
 
Ga. Muratovič je dodala, da je Zaključni račun proračuna pripravljen analitično zelo pregledno ter da sta tako 
oblika kot vsebina dobra. 
  
Člani NO so sprejeli 
 
SKLEP št. 3: 
Nadzorni odbor je sprejel končno poročilo o izvedbi nadzora Zaključnega računa proračuna Občine 
Dravograd za leto 2008. 
 
K točki 4: Pregled skupnega poročila o opravljeni inventuri sredstev in obveznosti Občine Dravograd na  
                 dan 31.12.2008 in Pravilnika o popisu 
 
Ga. Kotnik je podala obrazložitev o načinu poteka inventure sredstev in obveznosti Občine Dravograd na dan 
31.12.2008. 
 
G. Goloba je zanimalo kako poteka knjiženje nepremičnin. 
Ga. Kotnik je povedala, da se vknjižbe opravijo na osnovi prejete fakture ali sklenjene pogodbe. Osnova za 
knjiženje je tudi Knjigovodska listina za aktiviranje investicij v teku in postopek knjiženja poslovnih dogodkov v 
zvezi s sofinanciranjem v osnovna sredstva. Prejeta faktura se naknjiži v razred 0 in razred 9.  
 
G. Golob je nadalje vprašal ali komisija lahko predlaga sklep o izločitvi terjatve. 
Na osnovi utemeljenih razlogov komisija lahko predlaga sklep o izločitvi terjatve, pove ga. Kotnik.  
 
Naslednje vprašanje g. Goloba je bilo, kakšne predmete lahko občina brezplačno prenese. 
Ga. Kotnik pove, da tiste, kjer bi bili stroški upravljanja ali vzdrževanja višji od koristi nepremičnine za občino. 
 
G. Golob je vprašal ali je bil upoštevan drugi odstavek 7. čl. Pravilnika o načinu in stopnjah odpisa 
neopredmetenih dolgoročnih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev in sicer glede stopnje odpisa.  
Ga. Kotnik potrdi. 
 
Nadalje g. Golob vpraša, kdo je skrbnik osnovnih sredstev. 
Ga. Kotnik pove, da so to posamezni javni uslužbenci glede na vsebino njihovega dela. 
Drugače pa je to inventurna komisija ob podpori Referata za finance. 
 
G. Golob ob zaključku pove, da je inventura opravljena skladno s Pravilnikom o popisu, da je Nadzorni odbor 
obravnaval Končno poročilo inventurne komisije in nanj nima pripomb.  
 
Člani NO so sprejeli 
 
SKLEP št. 4:  
Nadzorni odbor se je seznanil s potekom inventurnega popisa sredstev in obveznosti Občine Dravograd 
na dan 31.12.2008 in obravnaval Končno poročilo inventurne komisije, na katero nima pripomb. 
 
K točki 5: Nadzorni pregled poslovanja KS Libeliče 
 
Nadzorni odbor je določil delovno skupino, ki bo izvedla pregled poslovanja KS Libeliče v sestavi: 

- Franc KADIŠ, vodja delovne skupine 
- Marjana MURATOVIČ, članica 
- Ivan GOLOB, član. 

Nadzor je opredeljen kot zelo zahteven.  
 
Delovna skupina Nadzornega odbora Občine Dravograd bo z nadzornim pregledom poslovanja KS Libeliče 
pričela  dne 22. 4. 2009 ob 14.00 uri, v sejni sobi Občine Dravograd. 
 
Občinska uprava mora za pregled pripraviti naslednje gradivo: 
- finančni načrt poslovanja KS Libeliče za leti 2007 in 2008 
- zaključni račun za leti 2007 in 2008 
- seznam investicij za leti 2007 in 2008 



- zapisnike sej sveta KS za leti 2007 in 2008 
- Odlok o ustanovitvi KS Libeliče, Statut KS Libeliče 
- prikaz transferov neprofitnim organizacijam in društvom 
- bilanco stanja in izkaz prihodkov in odhodkov za leto 2007 in 2008. 
 
 
SKLEP št. 5:  
Nadzorni odbor sprejme sklep o izvedbi nadzora poslovanja KS Libeliče, v delovni skupini, ki jo 
sestavljajo Franc KADIŠ, vodja,  Marjana MURATOVIČ, članica in Ivan GOLOB, član. Nadzor opredeli kot 
zelo zahteven nadzor. 
 
 
K točki 6:  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 15.00 uri.  
 
  
Zapisnik pisala:                                       Predsednik Nadzornega odbora: 
Anita BREC                                              Ivan GOLOB 
 
 
 
 


