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NADZORNI ODBOR 
 
Številka:   032-0007/2007 
Datum:     05.09.2007 

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

ki je bila v sredo, dne 05.09.2007,  od 13.00 do 14.30, v sejni sobi Občine Dravograd, 
Trg 4. julija 7.  

 
 
PRISOTNI: 
1) Člani odbora: 
• Ivan GOLOB 
• Marjana MURATOVIČ 
• Samo PIKL 
• Franc KADIŠ 
  
UPRAVIČENO ODSOTNI: 
• Ferdinand GNAMUŠ 
 
 
2) Vabljeni: 
• Jerneja RAVNIK, Vodja referata za družbene dejavnosti 
• Marjetka SEVČNIKAR, svetovalec II v  Uradu županje 
 

 
Za sejo je bil predlagan naslednji DNEVNI RED: 
 
1. Potrditev predlaganega dnevnega reda; 
2. Pregled zapisnika 5. seje Nadzornega odbora; 
3. Sprejem Končnega  poročila o izvedbi nadzora - nadzor sredstev, ki jih Občina Dravograd dobi 

od države in EU ter pregled postopkov prodaje premoženja 
4. Polletno poročilo o delu Nadzornega odbora Občine Dravograd za obdobje od 12. marca 2007 

do 31. julija 2007 
5. Pregled delovanja in financiranja športnih društev 
6. Razno 
 
 
K točki 1: Potrditev predlaganega dnevnega reda 
 
 
 
Predsednik Nadzornega odbora je ugotovil sklepčnost, opravičil g. Gnamuša ter prisotne seznanil s 
predlaganim dnevnim redom.   
 
Člani Nadzornega odbora so sprejeli  
SKLEP št. 1: 
Predlog dnevnega reda se sprejme in potrdi. 
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K točki 2: Pregled zapisnika 5. 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 5. seje Nadzornega odbora z dne 11.07.2007 je pregledan in potrjen. 
 
K točki 3: Sprejem Končnega poročila o izvedbi nadzora – nadzor sredstev,  ki jih Občina 
Dravograd dobi od države in EU ter pregled postopkov prodaje premoženja 
 
Predsednik Nadzornega odbora pojasni članom, da so bili v osnutku narejeni popravki s soglasjem g. 
Gnamuša. Seznani jih s tem, kaj je bilo popravljeno. S strani članov nadzornega odbora ni pripomb. S  
končnim poročilom se strinjajo.  
 
Sprejet je bil  
 
SKLEP št. 3: 
 
Nadzorni odbor je potrdil in sprejel  Končno poročilo o izvedbi nadzora – nadzor sredstev, ki jih 
Občina Dravograd dobi od države in EU ter pregled postopkov prodaje premoženja 
 
S končnim poročilom se seznani občinski svet, županja in tajnik občinske uprave. 
 
 
K točki 4:  Polletno poročilo o delu Nadzornega odbora Občine Dravograd za obdobje od 12. 
marca 2007 do 31. julija 2007 
 
Predsednik nadzornega odbora na tem mestu prečita osnutek polletnega poročila o delu nadzornega 
odbora, v katerem je povzeto, kdaj je nadzorni odbor pričel z delovanjem, kolikokrat se je sestal, 
praksa nadzornega odbora… 
S člani nadzornega odbora obravnavajo osnutek . 
Predsednik Nadzornega odbora pojasni, da je v večini občin v Sloveniji v praksi, da se na prvi 
konstitutivni seji novega Nadzornega odbora poda poročilo o delu nadzornega odbora v preteklem 
mandatnem obdobju in da bo potrebno to storiti tudi v naši občini. 
Z go. Rosando Kotnik se bo potrebno dogovoriti za plan dela nadzornega odbora za prihodnje leto,da 
zopet ne bo težav z izplačili za delo članov nadzornega odbora. Na tem mestu se pojavi vprašanje 
postopka sprejemanja Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o plačah funkcionarjev in 
nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter članov občinskih organov ter o povračilih 
stroškov – prvo branje se je opravilo na seji občinskega sveta-kaj je zdaj s pravilnikom? 
Sledi razprava ali je potrebno v osnutku kaj dodati ali spremeniti ter sklep, da je osnutek pripravljen za 
končno poročilo. 
 
Sprejet je bil  
 
SKLEP št. 4:  
 
Sklene se, da se člani nadzornega odbora udeležijo izobraževanj, namenjenih nadzornim 
odborom. 
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SKLEP št. 5:  
Občinska uprava naj v roku 15 dni poda odgovor nadzornemu odboru, kdaj bo obravnavan 
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o plačah funkcionarjev in nagradah članov 
delovnih teles občinskega sveta ter članov občinskih organov ter o povračilih stroškov na seji 
občinskega sveta. 
 
 
 SKLEP št. 6:  
 
Sprejme se polletno poročilo o delu nadzornega odbora s katerim se seznani občinski svet, 
županjo Občine Dravograd ter tajnika občinske uprave. 
 
 
K točki 5: Pregled delovanja in financiranja športnih društev  
 
 
Na sejo se je povabilo vodjo Referata za družbene dejavnosti z namenom, da jo nadzorni svet seznani 
z nadzorom, ki ga bo opravil v zvezi z delom na tem referatu.  
 
Na tej točki nadzorni odbor sprejme Sklep o izvedbi nadzora: 

- pregled in delovanje športnih društev v letu 2006 
- pregled in delovanje društev OZ VVS, OZ ZSČ in OZ NOB v letu 2006 

 
Pregled se bo opravil 11 in 12.09.2007. Predsednik nadzornega odbora se z go. Ravnik dogovori o 
potrebni dokumentaciji, ki nas se pripravi za nadzor. 
 In sicer se zahteva: 

- razpisna dokumentacija za sofinanciranje programov športa v letu 2006 
- predlog proračuna na področju športa 8 za šport je v proračunu predvidenih…sit) 
- pravilnik ovrednotenju športnih programov v Občini Dravograd 
- imenovanje komisij 
- število sklenjenih pogodb za program športa v letu 2006 
- število športnih društev-izvajalcev letnega programa športa 
- število drugih izvajalcev letnega programa športa 
- št. udeležencev v letnem programu športa 
- št. strokovnih kadrov v športnih društvih 
- št. zaposlenih v društvih, financiranje iz proračuna 
- št. športnikov, ki so vključeni v tekmovalne sisteme 
- datum sprejetja meril za izvajanje letnega programa športa v letu 2006 
- javni razpis- sofinanciranje programa športa v letu 2006 
- pravilnik o notranji kontroli, ki določa vrste notranjih kontrol in delovna mesta, zadolžitev 

za njihovo izvajanje pri dodeljevanju transferjev na področju športa, kulture in ostalih 
društvenih dejavnosti 

- status društva, ki deluje v javnem interesu na področju športa 
- za dodelitev sredstev zaprosi izvajalec občina z pisno vlogo, vlogo obravnava komisija in 

pripravi predlog o dodelitvi sredstev 
- pravilnik o sofinanciranju programov drugih društev in  organizacij v občini Dravograd 
- Potrdilo Upravne enote ( odločba o vpisu v register – leto) 
- Bilanca stanja oz. letno poročilo blagajnika 
- Seznam članstva, potrjen z žigom društva in podpisan s strani predsednika 
- Javni razpis – za zbiranje predlogov za sofinanciranje programov športa za leto 2006, ki 

jih je občina Dravograd sofinancirala iz proračuna za lero 2006  
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SKLEP št. 5:  
 
Nadzorni odbor sprejme sklep o izvedbi nadzora delovanja špotnih društev v  letu 2006 ter 
delovanje društev OZ VVS, OZ ZSČ in OZ NOB v letu 2006. 
Nadzorni odbor sprejme tudi sklep o izvajalcih nadzora. 
 
 
K točki 6: Razno 
 
 
Predsednik nadzornega odbora je seznanil nadzorni odbor z vsebino dopisa g. Gnamuša v zvezi z 
prireditvijo Truba Guče in folklora » Od šanka do šanka« v Dravogradu.  
 
 
 
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. 
 


