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NADZORNI ODBOR 
 
Številka:   032-0007/2007 
Datum:     27.10.2009 

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

ki je bila v torek, dne 27.10.2009,  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 
• Franc KADIŠ, član  
• Samo PIKL, član 
 
ODSOTNI: 
• Ferdinand GNAMUŠ, član - opravičil 
• Marijana CIGALA, dr. vet. med., županja - opravičila 
• Dominika KNEZ, direktorica občinske uprave - opravičila 
 
2) Vabljeni: 
• Anita KOSMAČ, 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 18. seje Nadzornega odbora; 
3. Obravnava in sprejem Finančnega načrta Nadzornega odbora Občine Dravograd za leto 2010; 
4. Seznanitev s Poročilom o opravljenem revidiranju poslovanja Občine Dravograd za leto 2008; 
5. 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. 
 
SKLEP št. 1: 
Predlagani dnevni red se sprejme in potrdi. 
 
K točki 2: Pregled zapisnika 18. seje Nadzornega odbora 
 
G. Golob je prisotne seznanil s sklepi zapisnika 18. seje.  
K sklepu št. 4 je prebral dopis predsednika KS Dravograd g. Vinka Krajnca, ki na ugotovitev Nadzornega odbora, 
da  KS Dravograd nima podpisanega statuta, odgovarja, da statut KS Dravograd, ki je bil predložen, ni bil sprejet 
na svetu krajevne skupnosti in da svet KS Dravograd pri svojem delu vseskozi uporablja Statut Občine 
Dravograd, v delu, ki opredeljuje delovanje ožjih delov Občine Dravograd (57. do 67. člena statuta). Mnenje g. 
Goloba je, da mora vsaka krajevna skupnost imeti potrjen in sprejet statut. Nekatere krajevne skupnosti imajo 
sprejet celo poslovnik. Člani NO so se s takim stališčem strinjali.  
 
Pri pregledu sklepa št. 5 je g. Golob povedal, da je na Osnutek poročila nadzornega pregleda investicije 
»Adaptacija podružnične šole Libeliče« bila podana pripomba s strani vodje Referata za finance ge. Kotnik in 
sicer glede podane ugotovitve NO pod točko 3. »Planirana sredstva v proračunu za izvedbo del so bila 



prekoračena«. Pojasni, da je Občina pridobila namenska sredstva za sofinanciranje investicije (Pogodba o 
sofinanciranju investicije št. 3311-09-218010, z dne 6.10.2009), ki jih je v proračun vključila z rebalansom 
proračuna za leto 2009 na podlagi sklepa št. 032-0004/2006-41-13 z dne 17.4.2008. Člani NO so podano 
pripombo sprejeli in bo upoštevana v končnem poročilu.  
 
Nadzorni odbor se je odločil in sprejel naslednji 
SKLEP št. 2/1: 
Nadzorni odbor je sprejel Končno poročilo nadzornega pregleda investicije »Adaptacija podružnične šole 
Libeliče« ob upoštevanju podane pripombe. 
 
Po opravljeni razpravi člani NO na zapisnik niso imeli pripomb. 
 
Sprejet je bil  
SKLEP št. 2/2: 
Zapisnik 18. seje Nadzornega odbora z dne 16.9.2009 se sprejme in potrdi. 
 
K točki 3: Obravnava in sprejem Finančnega načrta Nadzornega odbora Občine Dravograd za leto 2010 
 
G. Golob je predstavil predlog Finančnega načrta Nadzornega odbora za leto 2010. Ob tem je poudaril, da je NO 
za svoje delo za leto 2009 planiral sredstva v višini 8.774,27 €. Za leto 2010 Nadzorni odbor načrtuje udeležbo na 
10 sejah Občinskega sveta, izvedbo 7 sej Nadzornega odbora, 4 nadzore, od tega 2 zelo zahtevna, 1 zahtevnega 
in 1 manj zahtevnega ter sredstva za predsedovanje seji NO. Skupni znesek je tako za leto 2010 planiran v višini 
8.963,42 €. 
 
G. Pikl se je strinjal, da je tak plan realen. 
 
Ga. Kotnik je povedala, da je NO pri načrtovanju sredstev za svoje delo za leto 2010 upošteval 2% rast in je plan 
v realnih okvirih. 
 
Člani NO so sprejeli 
 
SKLEP št. 3:  
Nadzorni odbor je obravnaval in sprejel Finančni načrt Nadzornega odbora Občine Dravograd za leto 2010 
in predlaga, da ga Občinski svet Občine Dravograd potrdi. 
 
K točki 4: Seznanitev s Poročilom o opravljenem revidiranju poslovanja Občine Dravograd za leto 2008 
 
G. Golob je povedal, da po pregledu Poročila o opravljenem revidiranju poslovanja Občine Dravograd ugotavlja, 
da se poročilo Valute družbe za revizijo d.o.o., Maribor, razlikuje od predhodnih revizijskih poročil revizorjev iz 
Velenja, Slovenske Bistrice in Šentjurja, ki so svoja mnenja bolje razložili. Iz poročila izhaja, da je poslovanje 
Občine Dravograd brez napak. 
 
Ga. Muratovič je povedala, da je to razumljivo, saj je Občina Dravograd revidirana vsako leto in napake, ki so bile 
prej, se z leti odpravljajo. 
 
Ga. Kotnik je pojasnila, da je bil pregled Valute družbe za revizijo d.o.o. usmerjen predvsem v računovodske 
postopke in meni, da bi bilo hudo, če bi se tu pojavljale napake. Prisotne je tudi seznanila, da se pripravlja 
diplomska naloga na temo izvedbe revizij na Občini Dravograd in bo to prikaz za več let. 
 
G. Goloba je zanimalo, kako je z revidiranjem javnih zavodov. 
 
Ga. Kotnik je pojasnila, da so vsi javni zavodi že bili revidirani, da se to izvaja na tri leta, medtem, ko se za 
Zdravstveni dom izvede skupni razpis za izbiro revizorja. 
 
G. Kadiš je pripomnil, da je ugotovljeno stanje tako, kot to izhaja iz revizijskega poročila. 
 
Člani NO so sprejeli 
 
SKLEP št. 4: 
Nadzorni odbor se je seznanil s Poročilom o opravljenem revidiranju poslovanja Občine Dravograd za 
leto 2008. 
 
 
K točki 5: Razno 
 



Pod točko Razno je g. Goloba zanimal Rebalans proračuna v delu, ki zajema NO in izvedbo revizij in sicer je želel 
izpostaviti dejstvo, da NO planiranih sredstev ni prekoračil. 
 
Ga. Kotnik je odgovorila, da je na 42. strani obrazložitev, iz katere je razvidno, da gre za poplačilo opravljene 
revizije za Osnovno šolo Neznanih talcev Dravograd.  
 
G. Goloba je nadalje zanimal razpis za direktorja javnega zavoda Dravit. 
 
Ga. Kosmač je povedala, da mora imenovanega direktorja, ki je podal odstop, svet zavoda najprej razrešiti, nato 
bo imenovan v.d. direktor zavoda, Občinski svet pa mora k razrešitvi in imenovanju podati svoje soglasje. 
Predvidoma bo razpis za direktorja v začetku naslednjega leta. 
 
G. Golob je želel informacijo o preostanku sredstev za delo NO za leto 2009. 
 
Ga. Kotnik bo to preverila. 
 
G. Goloba je nadalje zanimalo, koliko avtomobilov ima Občina Dravograd in povedal, da bo NO v mesecu 
novembru 2009 izvedel manj zahteven nadzor pregleda celotne dokumentacije glede prevozov s službenimi vozili 
in sicer: pregled kilometrine, potnih nalogov, izplačanih dnevnic za leto 2009 za uporabo vseh avtomobilov. 
V ta namen je Nadzorni odbor določil delovno skupino, ki bo izvedla nadzorni pregled »Uporabe službenih 
avtomobilov Občine Dravograd v letu 2009« v sestavi: 
- Ferdinand GNAMUŠ, vodja 
- Ivan GOLOB, član 
- Marjana MURATOVIČ, članica 
- Franc KADIŠ, član. 
 
Nadzor je opredeljen kot manj zahteven.  
 
Delovna skupina Nadzornega odbora Občine Dravograd bo z nadzornim pregledom pričela dne 25.11.2009 ob 
14. uri, v sejni sobi Občine Dravograd. 
 
Občinska uprava mora za pregled pripraviti naslednje gradivo: 

- dokumentacijo, iz katere je razvidna prevožena kilometrina, relacije, uporabniki 
- potne naloge 
- dokumentacijo, iz katere je razviden obračun dnevnic. 

 
SKLEP št. 5:  
Nadzorni odbor sprejme sklep o izvedbi nadzornega pregleda »Uporabe službenih avtomobilov Občine 
Dravograd v letu 2009«, v delovni skupini, ki jo sestavljajo Ferdinand GNAMUŠ, vodja, Ivan GOLOB, član, 
Marjana MURATOVIČ, članica in Franc KADIŠ, član. Nadzor opredeli kot manj zahteven nadzor. 
 
 
G. Golob se je prisotnim zahvalil in končal sejo. 
 
Seja Nadzornega odbora je bila zaključena ob 15.00 uri.  
 
  
Zapisnik pisala:                                       Predsednik Nadzornega odbora: 
Anita KOSMAČ                                              Ivan GOLOB, l.r. 
 
 
 
 


