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NADZORNI ODBOR 
 
Številka:   032-0007/2007 
Datum:     25. 2. 2009 

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

ki je bila v sredo, dne 25. 2. 2009,  od 15.00 do 16.30 ure, v sejni sobi Občine Dravograd, Trg 4. julija 7.  
 
PRISOTNI: 
1) Člani odbora: 
• Ivan GOLOB, predsednik 
• Marjana MURATOVIČ, članica 
• Samo PIKL, član 
• Ferdinand GNAMUŠ, član 
• Franc KADIŠ, član 
 
ODSOTNI: 

/ 
 
2) Vabljeni: 
• 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 14. seje Nadzornega odbora; 
3. Poročilo o notranji reviziji poslovanja Občine Dravograd in Osnovne šole Neznanih talcev Dravograd 

za leto 2007; 
4. Poročilo o opravljeni inventuri sredstev in obveznosti Občine Dravograd na dan 31.12.2008; 
5. Dogovor o tekočih nadzorih v letu 2009; 
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 14. seje Nadzornega odbora 
 
G. Golob je prisotne seznanil z zapisnikom 14. seje. Podal je pripombo k točki 2: Pregled zapisnika 13. seje 
Nadzornega odbora in sicer v delu, ki govori o tem, da izredni nadzor v letu 2009 ni načrtovan. Pove, da se bo 
izredni nadzor opravil, vendar le na pobudo članov NO, Občinskega sveta oziroma županje. Nadalje je podal 
pripombo k točki 3: Sprejem končnega poročila o izrednem nadzoru investicije »Rekonstrukcija ceste Trbonjski 
jarek-Vidakovič« v delu, ko je ga. Knez povedala, da je osnutek poročila o izrednem nadzoru že bil obravnavan 
na seji Občinskega sveta in da Občina že upošteva smernice NO.  
Predsednik NO je opozoril, da osnutek poročila o izrednem nadzoru investicije »Rekonstrukcija ceste Trbonjski 
jarek-Vidakovič« še ni bil obravnavan na seji OS. V 3. točki se besedilo »že bil obravnavan na seji OS » 
nadomesti s tekstom »še ni bil obravnavan«. 
 



Sprejet je bil  
  
SKLEP št. 2: 
Zapisnik 14. seje Nadzornega odbora z dne 15. 12. 2008 se sprejme in potrdi z navedenimi popravki.  
 
K točki 3: Poročilo o notranji reviziji poslovanja Občine Dravograd in Osnovne šole Neznanih talcev 
Dravograd za leto 2007 
 
G. Golob je najprej opozoril na to, da ga moti, da Občinski svet kot gradivo za svojo sejo ne prejme celotnega 
poročila o notranji reviziji Občine Dravograd oz. javnih zavodov, ampak samo izsek iz poročila. 
 
Ga. Knez pove, da je to praksa vseh dosedanjih let, Občinski svet prejme le povzetek, v katerem pa je zajeto 
bistvo revizijskega poročila. Gre za velike količine gradiva. 
 
G. Golob je nadalje opozoril, da poročilo o reviziji OŠ NT Dravograd na seji Občinskega sveta še ni bilo 
obravnavano. 
 
Ga. Knez je odgovorila, da bo to poročilo obravnavano na seji OS, skupaj s končnim poročilom določenega 
izvedenega nadzora NO. Ga. Kotnik je dodala, da je bila seja OS pred dnevom, ko je Občina prejela poročilo o 
opravljeni reviziji osnovne šole. G. Golob je predlagal, da Občinski svet obravnava poročilo o notranji reviziji 
poslovanja OŠ NT Dravograd na svoji seji. 
 
G. Golob je povedal, da je v poročilu o notranji reviziji poslovanja Občine Dravograd za leto 2007 na strani 11 v 3. 
odstavku navedeno, da o uporabi sredstev proračunske rezerve odloča županja do višine 30% in o tem s pisnimi 
poročili obvešča Občinski svet. Zanimalo ga je, če se Občinski svet o tem res obvešča. 
 
Ga. Kotnik je odgovorila, da je Občinski svet o tem redno obveščen.  
 
G. Gnamuš je temu pritrdil. 
 
Nadalje je g. Goloba zanimala razdelitev lastništva Koroških lekarn med koroške občine in sicer če je to že 
izvedeno (poročilo, str. 15). 
 
Ga. Knez je odgovorila, da zadeva še ni rešena. 
 
G. Golob je nadalje želel razlago glede nakazila sredstev občine kot ustanoviteljice za materialne stroške vrtca, 
kar je razvidno iz poročila o notranji reviziji poslovanja OŠ NT Dravograd (poročilo, str. 9, 4. odst., poglavje 
Prihodki od poslovanja). Zanima ga, zakaj občina sredstva za vrtec nakazuje šoli. 
 
Odgovorila je ga. Kotnik, ki pove, da namesto vrtcu, občina plačuje sredstva za materialne stroške direktno šoli 
zaradi plačila davka. 
 
G. Pikl je izpostavil ugotovitev revizorja, ki je pri poslovanju OŠ NT Dravograd ugotovil, da OŠ v letu 2007 ni 
vodila evidence javnih naročil, katerih vrednost je nižja od 10.000,00 € brez DDV za blago in storitve in 20.000,00 
€ brez DDV za gradnje. 
 
Ga. Knez je pojasnila, da se v tem primeru izdajo naročilnice, katerih evidenco pa vodijo. 
 
Ga. Kotnik pojasni, da najverjetneje OŠ ni oddala poročila na AJPES. Nadalje pove, da je to bila prva revizija OŠ 
in da se določena priporočila revizorja že upoštevajo. 
 
Člani NO so po kratki razpravi sprejeli 
 
SKLEP št. 3: 
Nadzorni odbor se je seznanil s poročilom o notranji reviziji poslovanja Občine Dravograd in OŠ NT 
Dravograd za leto 2007. 
 
K točki 4: Poročilo o opravljeni inventuri sredstev in obveznosti Občine Dravograd na dan 31.12.2008 
 
G. Golob je pripomnil, da bi poročilo o opravljeni inventuri moralo biti predmet obravnave Občinskega sveta. 
 
Ga. Kotnik je povedala, da je županja s sklepom imenovala tri komisije in sicer centralno komisijo za popis 
sredstev in obveznosti do virov sredstev, komisijo za popis terjatev in obveznosti ter komisijo za popis investicij v 
teku. Pripravljen je bil rokovnik popisnih aktivnosti in plan dela. Inventura je v velikem delu že zaključena, 
pripravljeni so zapisniki dveh komisij, razen komisije za popis terjatev in obveznosti, saj se terjatve in obveznosti 
usklajujejo skladno s 37. členom Zakona o računovodstvu. Računi se dostavljajo še do 15. februarja za preteklo 



leto. Občina ima sprejet Pravilnik o popisu, ki ga je sprejel župan dne 23.10.2000. Poudari, da do sedaj pri 
revizijskih pregledih nikoli ni bilo pripomb na delo inventurne komisije. Pove tudi, da Občinski svet ne obravnava 
inventure, ampak ustrezne akte (sklepe in poročilo) podpiše županja, kot je določeno v pravilniku. Občinska 
uprava je dolžna do 28.2. tekočega leta dostaviti poročila o zaključnem računu proračuna občine ter o 
inventurnem popisu AJPES-u.  
 
Ga. Muratovič se je s tem strinjala in povedala, da je to pri posameznih organih zelo različno urejeno. 
 
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. Končno poročilo inventurne komisije in Pravilnik o popisu bo NO obravnaval na svoji 
naslednji seji. 
 
K točki 5: Dogovor o tekočih nadzorih v letu 2009 
 
G. Golob pove, da so v letu 2009 planirani štirje nadzori: 
 
1. nadzor zaključnega računa proračuna Občine Dravograd za leto 2008 
 
2. nadzor poslovanja KS Libeliče 
 
3. nadzor poslovanja KS Dravograd 
 
4. nadzor investicij. 
 
Pri vsakem nadzoru je bila imenovana delovna skupina. Vodje delovnih skupin se vabijo na seje Občinskega 
sveta. Vsi nadzori so opredeljeni kot zelo zahtevni. 
 
Ga. Kotnik pove, da je občinska uprava Občinskemu svetu dolžna predložiti zaključni račun proračuna občine do 
konca meseca marca. 
 
G. Golob je poudaril, da je skladno z 41. členom Statuta Občine Dravograd NO dolžan obravnavati oz. izvesti 
nadzor zaključnega računa proračuna občine.  
 
Po uskladitvi terminov je bilo dogovorjeno, da se delovna skupina za nadzor zaključnega računa proračuna 
Občine Dravograd za leto 2008 sestane 24. marca 2009 ob 13. uri. Nadzor je opredeljen kot zelo zahteven. 
 
Sprejet je bil 
 
SKLEP št. 5:  
Nadzorni odbor sprejme sklep o izvedbi nadzora zaključnega računa proračuna Občine Dravograd za leto 
2008, v delovni skupini: Marjana MURATOVIČ – vodja, Ferdinand GNAMUŠ – član in Ivan GOLOB – član. 
Nadzor opredeli kot zelo zahteven nadzor.  
 
Nadzorni odbor nadalje sklene, da se v letu 2009 izvedejo še naslednji nadzori in določi delovne skupine: 

• nadzor poslovanja KS Libeliče 
Delovna skupina: 
Franc KADIŠ – vodja 
Samo PIKL – član 
 

• nadzor poslovanja KS Dravograd 
Delovna skupina: 
Ferdinand GNAMUŠ – vodja 
Ivan GOLOB – član 
Marjana MURATOVIČ – članica 
 

• nadzor investicij 
Delovna skupina: 
Samo PIKL – vodja 
Ferdinand GNAMUŠ – član. 
 
 
K točki 6:  Razno    
 



Pod točko Razno so g. Gnamuša zanimale aktivnosti pri projektu »Drava«. 
 
Odgovor je podala ga. Knez, ki pove, da je za občino prioriteta izgradnja vodovodov. Zadnja informacija 
Ministrstva za okolje in prostor (ga. Podlipnik) je, da je prioriteta pri sofinanciranju EU in države izgradnja 
kanalizacije, kar pa je v nasprotju z vsemi dogovori in informacijami, ki jih je občina imela, saj je v projekt 
pristopila z namenom prioritetne ureditve vodooskrbe v Občini Dravograd. 
 
G. Gnamuša je nadalje zanimala možnost zasebnega financiranja v izgradnjo vodovoda, nato pa odkup s strani 
občine. 
 
Ga. Knez pojasni, da o tej možnosti občina zaenkrat ne razmišlja, saj ima s potencialnim financerjem že slabe 
izkušnje zaradi neupoštevanja danih projektnih pogojev posameznika. 
 
G. Gnamuša je zanimalo tudi vzdrževanje občinskih cest, ki so na splošno v slabem stanju (npr. cesta Žlof – Vič). 
 
Ga. Knez pove, da se krpanje izvaja, ker pa je v večini problem neurejeno odvodnjavanje, popravila cest ne 
vzdržijo dolgo. Takoj po odprtju prve asfaltne baze bodo problematične ceste zakrpane s toplim asfaltom. Ceste v 
preteklosti niso bile ustrezno rekonstruirane, v večini je bila izvedena samo asfaltna prevleka, odvodnjavanja niso 
bila ustrezno urejena. Ceste niso bile grajene za takšne obremenitve, kot so današnje. 
 
Člani NO niso imeli več vprašanj ali pobud, zato se je predsednik vsem prisotnim zahvalil za sodelovanje in 
končal sejo. 
 
Seja Nadzornega odbora je bila zaključena ob 16.30 uri.  
 
 
Zapisnik pisala:                              Predsednik Nadzornega odbora: 
Anita BREC                                              Ivan GOLOB 
 
 
 


