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NADZORNI ODBOR 
 
Številka:   032-0007/2007 
Datum:     17.10.2007 

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

ki je bila v sredo, dne 17.10.2007,  od 12.00 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: 
 
 
2) Vabljeni: 
• Alfonz NABERŽNIK, podžupan 
• Dominika KNEZ, Tajnik občinske uprave 
• Rosanda KOTNIK, Vodja referata za finance 
• Nataša JEVŠNIKAR, višja referentka 
• Marjetka SEVČNIKAR, svetovalec II v  Uradu županje 
 
Za sejo je bil predlagan naslednji DNEVNI RED: 
 
1. Potrditev predlaganega dnevnega reda; 
2. Pregled zapisnika 6. seje Nadzornega odbora; 
3. Sprejem Končnega poročila o izvedbi nadzora – pregled delovanja in financiranja športnih 

društev v letu 2006 in 2007, pregled in delovanje društev OZ VVS, OZ ZSČ in OZ NOB 
Dravograd za leto 2006 in 2007; 

4. Obravnava Končnega poročila o izvedbi notranje revizije poslovanja Občine Dravograd za leto 
2006; 

5. Pregled premičnin, ki jih občina pridobiva, ali je predhodno bilo pridobljeno mnenje kakšne 
komisije; 

6. Pregled dokumentov – naročil zbranih na enem mestu ( povpraševanje, ponudbe, izbira, 
realizacija, računi, reklamacija) in zbirni spisek dokumentacije, ki spada k temu dokumentu; 

7. Pregled – ali referent za gospodarske dejavnosti in urejanje prostora vrši komunalni nadzor 
odlokov občine, pregled zapisnika tega nadzora 

8. Razno. 
 
 
K točki 1: Potrditev predlaganega dnevnega reda 
 
 
 
Predsednik Nadzornega odbora je ugotovil sklepčnost, ter prisotne seznanil s predlaganim dnevnim 
redom.   
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Člani Nadzornega odbora so sprejeli  
 
SKLEP št. 1: 
Predlog dnevnega reda se sprejme in potrdi. 
 
 
K točki 2: Pregled zapisnika 6. 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 6. seje Nadzornega odbora z dne 05.09.2007 je pregledan in potrjen. 
 
Na tem mestu g. Golob pove, da so člani nadzornega odbora imeli izredno sejo dne 12.10.2007 na 
Monterju . Udeležili so se je g. Golob, g. Gnamuš, in ga. Muratovič. 
Dnevni red izredne seje je bil naslednji: 
1. Izdelava finančnega načrta za leto 2008 
2. Obravnava pripomb na Osnutek poročila št. 3 o izvedbi nadzora 
3. Razno. 
 
g.Golob pove, da so na tej izredni seji izdelali predlog finančnega načrta za leto 2008, ki je priloga 
zapisniku o seji ter njegov sestavni del. Predlog naj dobi računovodstvo ter arhiv. 
Glede pripomb na Osnutek poročila št. 3 o izvedbi nadzora nadzorni odbor sprejme stališče, da se 
navedene pripombe ne sprejmejo, kar v pismeni obliki obrazloži in argumentira.  
 
K točki 3: Sprejem Končnega poročila o izvedbi nadzora – pregled delovanja in financiranja 
športnih društev v letu 2006 in 2007, pregled in delovanje društev OZ VVS, OZ ZSČ in OZ NOB 
Dravograd za leto 2006 in 2007 
 
Predsednik nadzornega odbora pojasni, da nadzorni odbor ne sprejme navedenih pripomb s strani 
tajnika občinske uprave, ki so bile podane na Osnutek poročila št. 3 o izvedbi nadzora. 
Nadzorni odbor je mnenja, da njegova sestava pregleda in delovanja športnih društev v  letu 2006 ter 
pregleda delovanja društev OZ ZVVS, OZZSČ ter OZ NOB Dravograd za leto 2006 ni sporen. 
Poslovnik nadzornega odbora 6. odst. 19. člen določa , da ima predsednik NO pravico in dolžnost 
spremljati navedene nadzore. Zadevne nadzore ni vodil predsednik NO, ampak njegov član. 
Iz Pravilnika o načinu in postopku sofinanciranja izvajalcu letnega programa o športu iz 3. odst. 3. 
člena ni mogoče razumeti, da interesna povezanost ne more biti izločitveni faktor, če komisije ni 
mogoče sestaviti drugače zaradi omejenega števila strokovnjakov na določenem področju. 
G.Golob pove, da je osebno govoril z računskim sodiščem v Ljubljani, ki je potrdilo njegovo mnenje, 
da ni pravilno, da so člani komisije tudi člani društva, ki kandidirajo za sredstva. Tako ni primerno, da 
je član komisije predsednik, podpredsednik ali sekretar društva. 
Glede na št. prebivalcev v naši občini ni mogoče sprejeti pogoja, da je v naši občini omejeno število 
strokovnjakov na določenem področju. NO je mnenja, da je upravičeno pričakovati, da bo vsak član 
komisije, ki je hkrati član društva, ki kandidira za sredstva, v vsakem primeru »navijal« za društvo, 
katerega član je. 
Zaradi navedenega NO ne sprejme pripomb na Osnutek poročila ter sprejme sklep, da se ugovor 
zavrne.  
 
g.Gnamuš pozove tudi ostale na besedo. 
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Ga. Knez omeni, da je pričakovala, da bo na sestanek povabljena tudi Jerneja Ravnik, ki je sodelovala 
pri pripombah na osnutek. Z obrazložitvijo g.Gnamuša se ne strinja v celoti. Mnenja je, da je potem 
Odlok narobe napisan in bi NO moral dati pobudo za spremembo Odloka. 
Opozori tudi na dejstvo, da iz sklepa o izvedbi nadzora ni razvidno, kdo kaj pregleduje, zato so te 
pripombe bile tudi podane. 
 
G. Golob pove, da poročil v dokumentaciji ni bilo. G. Kadiš ga dopolni, da je v tem delu bil le zapisnik 
komisije Športne zveze, v katerem je bilo navedeno, da je komisija gledala zapisnik. Osnutek poročila 
je bil dan, ni bilo pa končnega poročila 
 
Ga. Knez je prepričana , da Poročila o namenski porabi sredstev obstajajo, vendar je možno, da jih 
NO ni videl. Mnenja je, da bi prava pot NO bila ta, da bi pri izvedbi nadzora dodatno zahteval še 
poročila. 
 
g. Golob vztraja, da predsednik, podpredsednik in sekretar društva ne morejo biti člani komisije. 
Ga. Knez pozove NO, da se v bodoče povabi odgovorne, ki bodo odgovarjali na njihova vprašanja. 
g. Kadiš zastopa mnenje, da je etično, da so člani takšnih komisij nepristranski. 
G. Naberžnik opozori, da so kriteriji določanja sredstev vnaprej določeni. G. Kadiš odgovori, da pri 
pregledu dokumentacije NO ni znal priti do točk, ki jih je komisija dala v skladu s Pravilnikom. Ne ve se 
kako komisija pride do teh točk. G. Golob pove, da je pri ostalih društvih točno navedeno, kako so 
prišli do teh točk, le pri športnih društvih ne.g. Pikl pojasni, da manjka vmesni račun. Ga. Knez je 
mnenja, da težko kaj reče na tem mestu, ker situacije ne pozna tako podrobno kot Jerneja, ki pa 
trenutno ni prisotna. 
g. Golob prosi, da se v prihodnje imenuje nova komisija,v kateri ne bodo člani predsednik, 
podpredsednik ali sekretar društva. 
g. Naberžnik je mnenja, da to ni problem ter da je v prihodnje potrebno priložiti točkovanje, saj to ni 
skrivno. Zastopa mnenje, da ti zapisniki obstajajo, vendar NO niso bili predstavljeni. 
g. Golob tudi opozori na dejstvo, da se morajo društva v prihodnje držati pravil in do 31.03. dati 
poročila o namenski porabi sredstev. 
g. Kadiš meni, da morajo biti kriteriji v skladu z Nacionalnim programom o športu. V Pravilniku je 
potrebno opredeliti, kateri stroški se upoštevajo.  
g. Gnamuš je mnenja, da kriterij števila članov društva ni pravi. Ni pomembno samo število članov 
društva ampak tudi aktivnost članov društva. Kot primer postavi društvo upokojencev, ki šteje 1500 
članov od katerih je le peščica aktivnih ter godbo, ki šteje 35 članov, od katerih pa so vsi aktivni. 
g. Naberžnik pojasni, da je razlika pripravljati aktivnost za 1500 članov ali pa za 35 članov. Zastopa 
mnenje, da je z večjo maso težje delati kot z manjšo, saj moraš pri pripravi aktivnosti upoštevati vse 
člane in ne le peščico. 
g. Gnamuš je ravno tako mnenja, da bi kot kriterij bilo potrebno opredeliti tudi čas obstoja društva. 
Na mnenje podžupana, da s tem »navija« za svoje društvo, g.Gnamuš odgovori, da hoče dokazati, da 
vsakdo vleče vodo na svoj mlin. 
g. Naberžnik vpraša ali so kriteriji za športna društva v redu. G. Kadiš mu odgovori, da so trenutno v 
skladu  s trenutno veljavno zakonodajo, saj je bil popravljen. Opozori na dejstvo, da je v zadnjem letu 
bila ekspanzija športnih društev v Občini Dravograd. Nastajale so lokalne skupine, v katerih imajo 
posamezniki veliko korist. Mnenja je, da bi občina za šport naredila več z kritjem stroškov kot da deli 
denar društvom. 
 
 
Sprejet je bil  
 
SKLEP št. 3: 
 
Nadzorni odbor zavrne Pripombe na Osnutek poročila št. 3 o izvedbi nadzora  in sprejeme 
Končno poročilo o izvedbi nadzora - pregled delovanja in financiranja športnih društev v letu 
2006 in 2007, pregled in delovanje društev OZ VVS, OZ ZSČ in OZ NOB Dravograd za leto 2006 
in 2007 v katerem zahteva, da se upoštevajo njegovi predlogi in odpravijo nepravilnosti. 
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S končnim poročilom se seznani občinski svet, županja, tajnik občinske uprave in vodja 
referata za družbene dejavnosti. 
 
 
K točki 4:  Obravnava Končnega poročila o izvedbi notranje revizije poslovanja Občine 
Dravograd za leto 2006  
 
Predsednik nadzornega odbora pove, da so vsi sprejeli Poročilo o reviziji ter da so poročilo tudi 
pregledali. G. Goloba moti dejstvo, da se je pri Knezovi zgodila napaka pri obračunavanju plače ter 
upa, da se je ta napaka sedaj odpravila. 
 
g. Gnamuš izrazi mnenje, da občina zelo napreduje pri spoštovanju zakonov in pravilnikov. 
Ugotovljenih je bilo 9 nepravilnosti, ki pa ne predstavljajo velike kršitve zakonov. Meni, da je Čelik 
kvalitetno opravil delo ter da je potrebno dati tej občinski upravi, županji, podžupanu in tajniku 
občinske uprave vso pohvalo. 
 
g. Pikl pove, da pri pregledu Poročila o reviziji bistvenih odstopanj ni opaziti, zato tudi nima posebnih 
pripomb. 
 
Ga. Muratovič se zdi prevelik 50 % porast cen za investicije pri točki 6, vendar je mnenja, da imajo 
strokovnjaki verjetni konkretne utemeljitve, zakaj je do tega prišlo. 
 
g. Gnamuš pove, da je bil član šolskega sveta v času izvajanja te investicije. Investicija je bila zelo 
velika, pojavilo se je veliko tehničnih problemov. Prišlo je tudi do kolizije med zahtevami šolskega 
sveta ter ministrstvom ter možnostmi izvedbe, tako da zastopa mnenje, da teh 50 % , ki predstavljajo 
dovoljena odstopanja, ni preveč. 
 
g. Naberžnik pove, da je NO revidiral osnovno šolo kot investicijo. Pojasni, da je bila revizija za leto 
2006 zelo podrobna ter zastopa mnenje, da je teh 13 zadev, pri katerih so revizorji ugotovili neskladja, 
resnično takih, da se pridružuje mnenju, da je poročilo za leto 2006 vseeno ugodno. Seveda pa se mu 
zdi pripomba ga. Muratovičeve upravičena. 
Pri tej investiciji je dejstvo, da že projektant ni zajel vsega, kar bi moral. 
Pri tem zastopa tudi mnenje, da mora biti revizijsko poročilo NO podlaga, kako naj planira preglede, da 
se zadeve ne bodo duplirale. Na nadzorni odbor se obrne s predlogom, da bi NO morda podal predlog 
za odpis kratkoročnih terjatev, ki so že zelo stare. Tudi podžupan deli mnenje z ostalimi, da je prikazan 
rezultet dela dober. 
 
Ga. Kotnik pojasni, da je bil obračun plač pri go. Knez pravilen, vendar delovno mesto ni bilo pravilno 
sistemizirano. Pojasni tudi, da oblika županjine plačilne liste ni več predpisana. Pojasni tudi 50 % 
porast investicije. 
 
g. Golob predstavi plan za za naslednje leto. Pove, da NO planira 9 sej ter da, je NO naredil 
primerjavo z ostalimi občinami glede sredstev, ki jih sprejme NO. Pove, da je porast pri predvidenih 
sredstvih, ki so potrebna za delo NO zaradi tega, ker prejšnji NO ni delal nadzorov.  
 
G. Naberžnik se strinja z nadzornim odborom, da je avtonomen organ , vendar se obrača na 
predsednika nadzornega odbora s apelom, da pri pripravi plana za naslednje leto, nadzorni odbor pazi 
na to, da se pregledi ne bi duplirali. 
 
g. Golob se s povedanim strinja ter vpraša ali še ima kdo kaj dodati k tej točki. 
 
Ker ni več pripomb, nadzorni odbor sprejme  
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SKLEP št. 4:  
 
Nadzorni odbor sprejme Končno poročilo o notranji reviziji poslovanja Občine Dravograd za 
leto 2006. 
 
K točki 5: Pregled premičnin, ki jih občina pridobiva ali je predhodno bilo pridobljeno mnenje 
kakšne komisije 
  
g. Golob pove, da je ta točka bila predvidena za nadzor, vendar je nadzorni odbor prišel do zaključka, 
da se zaradi reduciranja stroškov to pregleda na seji. Besedo preda g. Piklu. 
 
g. Pikl odpre  temo.  
 
Ga. Kotnik pove, da se s proračunom sprejme program načrta nabav in gradenj, kjer so planirane vse 
nabave. Veljal je Zakon o javnih naročilih in Pravilnik. Postopki in zneski so bili točno določeni z 
zakonom. Dejstvo je, da so tudi urgentne nabave – recimo, če odpove računalnik. 
Nabavilo se je: 
- žago za zaščito 
- fotoaparat 
- obnovil se je strežnik, zaradi težkih problemov 
- V Mladinskem centru se je nabavil monitor 
- fotokopirni stroj 
- regal s policami za arhiv 
- miza v cerkvi Sv. Vida 
- enemotorna kosa na vrvico 
 
Vsi nakupi so bili izvedeni po pravilniku o naročilih male vrednosti. 
 
g.Naberžnika zanima, kakšno komisijo ima nadzorni odbor v mislih. 
 
g. Pikl pove,da je nadzorni odbor imel v mislih večje nabavne vrednosti. 
 
Ga. Kotnik pove, da je večina teh stvari šla iz nabav in gradenj. 
 
g. Pikl torej vpraša ali so bile fomirane komisije in ga. Kotnik mu odgovori, da ne ker ni bilo potrebe. 
 
SKLEP št. 5:  
Pri pridobivanju premičnega premoženja ni ugotovljenih nepravilnosti. 
 
K točki 6: Pregled dokumentov-naročil zbranih na enem mestu ( povpraševanje, ponudbe, 
izbira, realizacija, računi, reklamacija) in zbirni spisek dokumentacije, ki spada k temu 
dokumentu   
 
 
Ga. Jevšnikar pojasni, da dokumentacija ni zbrana na enem mestu, ampak je razpršena na več krajev. 
g.Goloba zanima, ali obstaja zbirni spisek. 
Ga. Jevšnikar  pojasni, da zbirni spisek obstaja za manjša naročila. Za ostala večja naročila nad 
80.000 EUR pa meni, da ima spisek g. Epšek Črtomir. 
Ga. Kotnik pojasni, da se v računovodstu vse zlaga po računovodskih standardih. 
 
SKLEP št. 6:  
Na osnovi dokumentacije in izjav nadzorni odbor ugotovi, da je dokumentacija zbrana na enem 
mestu. 
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K točki 7: Pregled – ali referent za gospodarske dejavnosti vrši komunalni nadzor odlokov 
občine, pregled zapisnika tega nadzora. 
 
g. Gnamuš pove, da ima občina 50 odlokov ter da nadzorni odbor zanima, kako se ti odloki izvajajo. 
Pojasni, da je z izrazom komunalni nadzor , mišljeno vse kar spada pod komunalo. 
 
g. Naberžnikmeni, da bi bila nujna prisotnost go. Knez. Pove, da je nekaj odlokov že po naravi takšnih, 
da se nadzor vrši s strani komunalnega inšpektorja. Pove, da nastaja malo problemov pri izvajanju 
Odloka o plakatiranju. Odlok se je sprejel, ni pa še pravilnika. Pojavlja se problem jumbo plakatov, saj 
DURS tega ne obračunava in bo to potrebno urediti. Zadeva je torej v tem trenutku pomanjkljiva. 
 
Po krajši debati nadzorni odbor sprejme  
 
SKLEP št. 7:  
Nadzorni odbor bo v mesecu novembru opravil nadzor nad izvajanjem izbranih odlokov, za kar 
se izda sklep o izvedbi nadzora.  
 
K točki 8: Razno 
 
 
Predsednik nadzornega odbora pove, da nadzorni odbor odstopa od sklepa o nadzoru Nogometnega 
kluba Dravograd, ker ni prejemnik finančnih sredstev iz proračuna Občine Dravograd. 
Pove, da se je nadzorni odbor odločil za nadzor JKP Dravograd d.o.o. 
 
Ga. Kotnik pove, da JKP Dravograd d.o.o. izstavlja občini račune po pogodbi.  
Odpre se debata o tem, kaj vse je nadzorni odbor pooblaščen pregledati. 
 
Nadzorni odbor sprejme  
SKLEP št. 7:  
Nadzorni odbor sprejme sklep o izvedbi nadzora v JKP Dravograd d.o.o. o namenski porabi 
sredstev, pridobljenih iz proračuna Občine Dravograd. Sklep se pošlje na JKP Dravograd d.o.o. 
 
Na vprašanje predsedujočega, če ima še kdo kaj, g. Gnamuš povpraša, kako je z gradnjo vodovoda 
Vič. 
G. Naberžnik pove, da so nastopile strateške težave ter pojasni, da je vodovod Vič vključen v skupni 
projekt zaradi sofinanciranja. 
Ga. Knez razloži projekt Drave. G. Pikla zanima, ali se pridobiva gradbeno dovoljenje, na kar mu ga. 
Knez pove, da še ne , saj je to šele idejna zasnova. 
 
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 14.30 uri.  
 
 
Zapisnik pisala:                              Predsednik Nadzornega odbora: 
Marjetka SEVČNIKAR                                  Ivan GOLOB,l.r. 
 


