OBČINA DRAVOGRAD
Trg 4. julija 7, 2370 Dravograd, tel.: +386 2 872 35 60, faks: +386 2 872 35 74
http://www.dravograd.si;

e-mail: obcina@dravograd.si

NADZORNI ODBOR
Številka: 032-0007/2007
Datum: 12.05.2008

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

ki je bila v ponedeljek, dne 12.05.2008, od 14.00 do 15.00, v sejni sobi Občine Dravograd,
Trg 4. julija 7.
PRISOTNI:
1) Člani odbora:
• Ivan GOLOB
• Marjana MURATOVIČ
• Samo PIKL
• Franc KADIŠ
• Ferdinand GNAMUŠ
ODSOTNI:
Marijana CIGALA, dr.vet.med
2) Vabljeni:
• .
• Marjetka SEVČNIKAR, svetovalec II v Uradu županje
Za sejo je bil predlagan naslednji DNEVNI RED:

1.
2.
3.
4.

Potrditev predlaganega dnevnega reda;
Pregled zapisnika 10. seje Nadzornega odbora;
Sprejem končnega poročila o izvedbi nadzora – KS Šentjanž in KS Trbonje
Nadzorni pregled poslovanja VVZ Dravograd za leto 2007, imenovanje komisije za opravljanje
pregleda
5. Razno
K točki 1: Potrditev predlaganega dnevnega reda

Predsednik Nadzornega odbora je ugotovil sklepčnost, ter prisotne seznanil s predlaganim dnevnim
redom. Člani nadzornega odbora so se s predlaganim strinjali.
Člani Nadzornega odbora so sprejeli
SKLEP št. 1:
Predlog dnevnega reda se sprejme in potrdi.

K točki 2: Pregled zapisnika 9. seje Nadzornega odbora
G. Golob meni, da je zapisnik korektno zapisan. S strani članov ni pripomb na zapisnik.
Sprejet je bil
SKLEP št. 2:
Zapisnik 10. seje Nadzornega odbora z dne 17.03.2008 je pregledan in potrjen.
K točki 3: Sprejem končnega poročila o izvedbi nadzora-– KS Šentjanž in KS Trbonje
G. Golob pove, da s strani krajevnih skupnosti ni bilo podanih ugovorov oz. pripomb.
Predlaga, da se zato sprejme končno poročilo, v katerega se pri KS Trbonje doda še 4. točka, v kateri
se opredeli, da naj KS Trbonje bolj dosledno piše zapisnike sej.
Nadzorni odbor sprejme sklep
SKLEP št. 3:
Nadzorni odbor sprejme Končno poročilo o izvedbi nadzora KS Šentjanž in KS Trbonje.
Končno poročilo se vroči KS Šentjanž in KS Trbonje, županji ter občinskemu svetu.
K točki 4: Nadzorni pregled poslovanja VVZ Dravograd za leto 2007, imenovanje komisije za

opravljanje pregleda
G. Golob pove, da je opravljanje tega pregleda v planu dela nadzornega odbora za leto 2008
predvideno šele v jeseni, vendar predlaga, da se pregled opravi v mesecu junija, saj se bo v drugem
polletju opravljal pregled čistilne naprav, ki bo zahteval veliko časa.
Člani nadzornega odbora se strinjajo s tem, da se pregled opravi sedaj.
Nadzorni odbor opredeli pregled VVZ Dravograd kot zelo zahteven nadzor. Imenuje se delovna
skupina za pregled poslovanja VVZ Dravograd v kateri so vsi člani nadzornega odbora. Vodja delovne
skupine je ga. Muratovič.
Člani delovne skupine bodo opravili nadzor v samem VVZ Dravograd. S pregledom bodo začeli
27.05.2008 ob 14. uri ter ga zaključili predvidoma do konca junija.
SKLEP št. 4:
Nadzorni odbor sprejme sklep o izvedbi nadzora VVZ Dravograd, v delovni skupini, v kateri so
vsi člani nadzornega odbora, vodja delovne skupine je ga. Muratovič. Nadzor opredeli kot
zahteven nadzor.

K točki 5: Razno
Pod točko razno je g.Golob predstavil članom nadzornega odbora potek zadnje seje občinskega
sveta.
Predsednik Nadzornega odbora se je zahvalil vsem prisotnim in končal sejo.
Seja Nadzornega odbora je bila zaključena ob 15.00 uri.
Zapisnik pisala:
Marjetka SEVČNIKAR

Predsednik Nadzornega odbora:
Ivan GOLOB, l.r.

