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NADZORNI ODBOR 
 
Številka:   032-0007/2007 
Datum:     18.12.2007 

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

ki je bila v torek, dne 18.12.2007,  od 14.00 do 14.30, v sejni sobi Občine Dravograd, 
Trg 4. julija 7.  

 
 
PRISOTNI: 
1) Člani odbora: 
• Ivan GOLOB 
• Marjana MURATOVIČ 
• Samo PIKL 
• Franc KADIŠ 
•  Ferdinand GNAMUŠ 
 
UPRAVIČENO ODSOTNI: 

• Marijana CIGALA, dr.vet.med. 
 
 
2) Vabljeni: 
• Dominika KNEZ, Tajnik občinske uprave 
• Rosanda KOTNIK, Vodja referata za finance 
• Marjetka SEVČNIKAR, svetovalec II v  Uradu županje 
 
Za sejo je bil predlagan naslednji DNEVNI RED: 
 
1. Potrditev predlaganega dnevnega reda; 

2. Pregled zapisnika 7. seje Nadzornega odbora; 

3. Sprejem Končnega poročila o izvedbi nadzora – nadzor nad kontrolo izvrševanja odlokov ter 

nadzor namenske porabe sredstev, pridobljenih iz proračuna Občine Dravograd, na JKP 

Dravograd d.o.o. 

4. Poročilo o delu nadzornega odbora Občine Dravograd v letu 2007 

5. Seznanitev s predlogom proračuna Občine Dravograd za leto 2008 

6. Razno. 
 
K točki 1: Potrditev predlaganega dnevnega reda 

 
 
 
Predsednik Nadzornega odbora je ugotovil sklepčnost, ter prisotne seznanil s predlaganim dnevnim 
redom.  Podal je predlog, da se točke dnevnega reda obrnejo tako, da se točka 3 zamenja s točko 5. 
Člani nadzornega odbora so se s predlaganim strinjali. 
 
Člani Nadzornega odbora so sprejeli  
 



SKLEP št. 1: 
Predlog spremenjenega dnevnega reda se sprejme in potrdi. 
 
 

K točki 2: Pregled zapisnika 7. 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 7. seje Nadzornega odbora z dne 17.10.2007 je pregledan in potrjen. 
 

K točki 3: Seznanitev s predlogom proračuna občine za leto 2008 

 
Predsednik nadzornega odbora  pove, da je NO podal predlog, ki je vključeval 9 sej in 6 nadzorov. 
Pove, da je občina podala predlog proračuna 7900 EUR za delovanje NO. G. Golob pove,da je 
proračun usklajeval v Referatu za finance ter, da se je sprejela uskladitev, po kateri bo NO opravil 6 
sej ter 4 nadzore v letu 2008. Predsednik NO je o tem obvestil člane, kateri so se strinjali, da 
pristanejo na 7 sej in in 4 nadzore. 
Nadalje pove predsednik NO, da je NO avtonomen organ ter da občinska uprava nima pooblastila 
znižati predvidenih 9 sej na 6 sej – vendar se je le nekako dosegel sporazum. 
 
Ga. Kotnik pojasni, da je občinska uprava naredila primerjavo delovanja nadzornih odborov drugih 
občin ter je potem šla v usklajevanje. 
Pove še, da je občinska uprava predlagala spremembo Pravilnika o plačah in plačilih za opravljanje 
funkcije občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih 
organov ter o povračilih stroškov, ki je osnova za izplačilo dela članom NO. 
 
Nadalje ga Kotnik članom NO obrazloži Proračun Občine Dravograd za leto 2008. 
 
Po obrazložitvi g. Golob meni, da je proračun zelo investicijsko naravnan, vendar ga zanima kaj je s 
Trbonjami. Vse investicije se izvajajo samo na Viču in Šentjanžu. 
 
Ga. Kotnik pojasni, da je bil podan predlog ceste in razsvetljave v Trbonjskem grabnu, vendar žal to ni 
prišlo na prioritetno listo 
 
Ga. Knez pojasni, da izvajalec ni dospel dobaviti asfalta za pločnik ob cerkvi. Ker pa je cesta državna 
je potrebno pridobiti idejni projekt in ga poslati na Direkcijo za ceste ter jih prositi za soglasje. 
 
g. Golob je mnenja, da je veliko odvisno od svetnikov. V Trbonjah je cesta slaba, ravno tako vodovod, 
za katerega je potrebno najprej zgraditi nov bazen. 
 
Ga. Knez pojasni, da se bo v okviru projekta Drava reševala vodo oskrba na področju celotnega 
Dravograda. Pove, da nastajajo problemi pri pridobivanju služnostnih pogodb glede soglasij lastnikov 
zemljišč.g. Gnamuša zanima ureditev trga. Občina je izbrala eno izmed treh variant ureditve trga. 
Mnenja je, da bi bilo bolje počakati na obvoznico Dravograda, saj bi se potem lahko trg drugače uredil. 
 
Člane NO zanima Cviterško sedlo- s katere strani se bo urejala cesta. Ga. Knez pove, da s smeri 
Begantovega grabna, saj se je tam že nekaj delalo in se morajo dela zaključiti.g. Pikl zanima izvedba 
del na kolesarski stezi. Ga. Knez pojasni, da so predvidena dela prestavljena v leto 2009-2010. 
g.Kadiš je mnenja, da občina preveč namenja za javno razsvetljavo, glede na to, da se dela na 
zmanjševanju svetlobnega onesnaževanja. Upa, da občina planira takšne svetilke , ki so v skladu z 
zakonodajo. 
Ga. Knez pove, da občina dobiva veliko obvestil o preosvetljenosti. Pojasni tudi, da bo v prihodnje 
potrebno nekatere stare in neustrezne luči zamenjati. 
G. Golob pove, da je slišal predlog svetnikov občinskega sveta, da naj bi NO  naredil nadzor nad 
investicijo rekonstrukcije lokalne ceste Vič. 
g. Pikl je mnenja, da NO ni pristojen za tehnični pregled. 



g.Golob postavi ga. Kotnik vprašanje, ali bo NO dobil plačan nadzor, s katerim je sedaj nadzoroval 
odloke in JKP – ali so sredstva za plačilo dela ? 
ga. Kotnik misli , da so. 
 
 
SKLEP št. 3: 
 
Nadzorni odbor se je seznanil s proračunom občine Dravograd za leto 2008. 
 
 

K točki 4:  Sprejem Končnega poročila o izvedbi nadzora – nadzor nad kontrolo izvrševanja odlokov 

ter nadzor namenske porabe sredstev, pridobljenih iz proračuna Občine Dravograd, na JKP 

Dravograd d.o.o. 

 
Ga. Kotnik pojasni svoje pripombe glede osnutka poročila. Pojasni, da je višina takse odvisna od vrste 
takse in znaša od 3 – 5 % in ne 5 % kot je navedeno v osnutku. 
Ga. Muratovič je mnenja, da je to le pismena napaka in da se bo popravila. 
g. Golob prizna pripombo kot utemeljeno.  
Ker ni več pripomb, nadzorni odbor sprejme  
 
SKLEP št. 4:  
 
7. Nadzorni odbor sprejme Končno poročilo o izvedbi nadzora – nadzor nad kontrolo 

izvrševanja odlokov ter nadzor namenske porabe sredstev, pridobljenih iz proračuna 
Občine Dravograd, na JKP Dravograd d.o.o v katerem se upošteva navedena pripomba s 
stani občinske uprave. 

 
K točki 5: Poročilo o delu nadzornega odbora občine Dravograd v letu 2007 

 
 
 
g. Golob pove, da je pripravil poročilo o delu nadzornega odbora Občine Dravograd ter pozove člane 
nadzornega odbora, da podajo svoje morebitne pripombe ter predloge  za dopolnitev oz. spremembo 
tega poročila.  Po manjših spremembah poročila nadzorni odbor sprejme  
 
SKLEP št. 5:  
Sprejme in potrdi se Poročilo o delu nadzornega odbora Občine Dravograd v letu 2007. 
 
K točki 6: Razno   

 
 
Pod točko razno je NO obravnaval vprašanje prisotnosti člana NO na seji občinskega sveta. Pri tem  je 
zavzel mnenje, da imajo člani NO pravico biti prisotni na vsaki seji občinskega sveta. 
G. Golob seznani člane NO, da je potrebno narediti plan dela za leto 2008. Pove, da je na naslednji 
seji potrebno obravnavati načrt dela ter da bo pripravil gradivo do naslednje seje. V načrt dela ima 
plan vključiti 4 nadzore( KS Šentjanž, Libeliče,  Vrtec Dravograd, Čistilna naprava). 
Na vprašanje g. Gnamuša ali ne bo čistilne naprave revidiral Čelik, g. Golob odgovori negativno. 
g. Kadiš je mnenja, da bi raje opravili nadzor nad cesto Vič namesto KS Libeliče. 
g. Golob torej povzame plan za leto 2008: 
- 4 nadzori ( cesta Vič, čistilna naprava, KS Šentjanž, Vrtec Dravograd) 
- 7 sej 
- potni stroški 
- strokovno izpopolnjevanje 
 
 
G. Golob še pove, da bodo v prihodnje sejnine članov NO izenačena s sejninami članov občinskega 
sveta, v kolikor bo sprejeta sprememba Pravilnika o plačah in plačilih za opravljeno delo funkcionarjem  
na seji občinskega sveta. 
 



S to temo je bila seja Nadzornega odbora tudi zaključena. Predsednik Nadzornega odbora se je 
zahvalil vsem prisotnim in končal sejo. 
 
Seja Nadzornega odbora je bila zaključena ob 15.30 uri.  
 
 
Zapisnik pisala:                              Predsednik Nadzornega odbora: 
Marjetka SEVČNIKAR                                  Ivan GOLOB,l.r. 

 


