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NADZORNI ODBOR 

 
Številka:   032-0007/2007 
Datum:     25.8.2010 

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

ki je bila v sredo, dne 25.8.2010, od 14.00 do 14.40 ure, v sejni sobi Občine Dravograd, Trg 4. julija 7.  
 
PRISOTNI: 
1) Člani odbora: 
• Ivan GOLOB, predsednik 
• Ferdinand GNAMUŠ, član  
• Marjana MURATOVIČ, članica 
 
2) Vabljeni: 
• Anita KOSMAČ, svetovalka v  Uradu županje 
• mag. Marko VERČNIK, vodja Referata za gospodarske dejavnosti in urejanje prostora  
 
ODSOTNI: 
• Franc KADIŠ, član – opravičil 
• Samo PIKL, član  
• Marijana CIGALA, dr. vet. med., županja – opravičila 
• Dominika KNEZ, direktorica občinske uprave -opravičila 
 
 
Za sejo je bil predlagan naslednji DNEVNI RED: 
 
1. Potrditev predlaganega dnevnega reda; 
2. Pregled zapisnika 23. seje Nadzornega odbora; 
3. Sprejem Končnega poročila nadzornega pregleda investicije »Kolesarska steza Dravograd-Slovenj 

Gradec«; 
4. Nadzorni pregled investicije »Občinski zbirni center in ekološki otoki«: 

- sprejem sklepa o komisiji za opravljanje nadzora 
- sprejem sklepa o izvedbi nadzora 

5. Pobude in vprašanja članov Nadzornega odbora; 
6. Razno. 
 
K točki 1: Potrditev predlaganega dnevnega reda 
 
Predsednik Nadzornega odbora je ugotovil sklepčnost ter prisotne seznanil s predlaganim dnevnim redom.  
 
Člani so se s predlogom strinjali in sprejeli 
 
SKLEP št. 1: 
Predlagani dnevni red se sprejme in potrdi. 
 
K točki 2: Pregled zapisnika 23. seje Nadzornega odbora 
 
G. Golob je prisotne seznanil s sklepi zapisnika 23. seje. Na zapisnik ni bilo pripomb. 
 
Nadzorni odbor je sprejel naslednji 
SKLEP št. 2: 
Zapisnik 23. seje Nadzornega odbora z dne 4.5.2010 se sprejme in potrdi. 



K točki 3: Sprejem Končnega poročila nadzornega pregleda investicije »Kolesarska steza Dravograd-
Slovenj Gradec« 
 
G. Golob je predstavil komisijo, ki je bila imenovana za izvedbo navedenega nadzora. Povedal je, da na osnutek 
poročila ni bilo pripomb. Pri pregledu in kontroli dokumentacije je bilo ugotovljeno, da bo investicija končana v letu 
2010, da Občina investicijo izvaja in vodi v skladu z veljavnimi predpisi, razpisom za izvedbo projekta in 
izvedbeno dokumentacijo. Dokumentacija je vzorno vodena, nepravilnosti do trenutno izvedene faze niso bile 
ugotovljene. 
 
Člani NO so sprejeli 
SKLEP št. 3:  
Nadzorni odbor sprejme Končno poročilo nadzornega pregleda investicije »Kolesarska steza Dravograd-
Slovenj Gradec«. 
 
K točki 4: Nadzorni pregled investicije »Občinski zbirni center in ekološki otoki«: 
- sprejem sklepa o komisiji za opravljanje nadzora 
- sprejem sklepa o izvedbi nadzora 
 
G. Golob je besedo predal g. Verčniku, ki je povedal, da je investicijo vodilo JKP Dravograd d.o.o., ki razpolaga 
tudi z vso dokumentacijo v zvezi s to investicijo. 
 
G. Gnamuš in g. Golob sta se strinjala, da delovna skupina Nadzornega odbora pregled opravi v prostorih JKP 
Dravograd d.o.o.  
 
NO je za nadzorni pregled oblikoval delovno skupino, v sestavi: 

- Ferdinand GNAMUŠ, vodja delovne skupine 
- Marjana MURATOVIČ, članica 
- Ivan GOLOB, član. 

 
Nadzor je opredeljen kot zelo zahteven.  
 
Delovna skupina Nadzornega odbora Občine Dravograd z nadzornim pregledom prične dne 13.9.2010 ob 13.00 
uri, v prostorih JKP Dravograd d.o.o. 
Občinska uprava Občine Dravograd in JKP Dravograd d.o.o., sta dolžna pripraviti naslednjo dokumentacijo: 

- projektno dokumentacijo 
- razpisno dokumentacijo 
- dokumentacijo o izbiri izvajalca (zapisnik,…) 
- poročila o tehničnem in finančnem nadzoru 
- finančne kartice. 

 
Člani NO so sprejeli 
 
SKLEP št. 3:  
Nadzorni odbor sprejme sklep o izvedbi nadzornega pregleda investicije »Občinski zbirni center in 
ekološki otoki«, v delovni skupini, ki jo sestavljajo Ferdinand GNAMUŠ, vodja delovne skupine, Marjana 
MURATOVIČ, članica, Ivan GOLOB, član. Nadzor opredeli kot zelo zahteven. Nadzorni pregled se začne 
dne 13.9.2010 ob 13.00 uri. 
 
K točki 5: Pobude in vprašanja članov Nadzornega odbora 
 
 
Člani Nadzornega odbora niso imeli pobud ali vprašanj. 
 
 
K točki 6: Razno 

Pod točko Razno ni bilo vprašanj. 

G. Golob se je prisotnim zahvalil in končal sejo. 
 
Seja Nadzornega odbora je bila zaključena ob 14.40 uri.  
 
  
Zapisnik pisala:                                       Predsednik Nadzornega odbora: 
Anita KOSMAČ                                              Ivan GOLOB 


