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NADZORNI ODBOR 
 
Številka:   032-0007/2007 
Datum:     11.07.2007 

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

ki je bila v torek, dne 11.07.2007,  od 13.00 do 14 ure, v sejni sobi Občine Dravograd, 
Trg 4. julija 7.  

 
 
PRISOTNI: 
1) Člani odbora: 
• Ivan GOLOB 
• Ferdinand GNAMUŠ 
• Marjana MURATOVIČ 
• Samo PIKL 
• Franc KADIŠ 
 
2) Vabljeni: 
• Dominika KNEZ, tajnik občinske uprave 
• Marjetka SEVČNIKAR, svetovalec II v  Uradu županje 
 
 

 
Za sejo je bil predlagan naslednji DNEVNI RED: 
 

1. Potrditev predlaganega dnevnega reda; 
2. Pregled zapisnika 4. seje Nadzornega odbora; 
3. Pregled nadzora sredstev, ki jih občina dobi od države in EU 
4. Predlog nadzora postopkov premoženja ali so pregledni in vključeni ter sprejeti v letnem 

programu 
5. Razno 

 
K točki 1: Potrditev predlaganega dnevnega reda 
 
Predsednik Nadzornega odbora pove, da je bila seja sklicana na predlog dveh članov, ki sta pri 
pregledu dela ugotovila, da nista realizirani 8. in 9. točka terminskega plana dela Nadzornega odbora.  
Predsednik Nadzornega odbora je ugotovil sklepčnost ter prisotne seznanil s predlaganim dnevnim 
redom.   
 
Člani Nadzornega odbora so sprejeli  
SKLEP št. 1: 
Predlog dnevnega reda se sprejme in potrdi. 
 
 
K točki 2: Pregled zapisnika 4. seje Nadzornega odbora 
 
Pri pregledu zapisnika predsednik Nadzornega odbora pove, da je Poslovnik o delu Nadzornega 
odbora občine Dravograd predstavil na seji občinskega sveta. Razprave s strani občinskega sveta ni 
bilo. Predsednik pove tudi, da je g. Gnamuš seznanil občinski svet s končnim poročilom o investicijah 
izvajanih v letu 2006. Svetniki so dali nekaj utemeljenih pripomb. Končno poročilo so svetniki prejeli in 
potrdili. 
Pri pregledu sklepov zapisnika 4. seje Nadzornega odbora ni bilo pripomb.  
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Sprejet je bil   
SKLEP št. 2: 
Zapisnik 4. seje Nadzornega odbora z dne 5.6.2007 je pregledan in potrjen.  
 
 
K točki 3: Pregled nadzora sredstev, ki jih občina dobi od države in EU 
 
 
 
 
Predsednik predlaga, da se točki 3 in 4 združita. Točki 8 in 9 po terminskega plana dela Nadzornega 
odbora še nista bili realizirani, čeprav sta bili predvideni za mesec junij, zato bi ju bilo potrebno 
realizirati še v mesecu juliju. To je nadzor sredstev, ki jih občina Dravograd pridobi od države in EU ter 
nadzor postopkov predaje premoženja – ali so postopki predaje premoženja pregledni in vključeni ter 
sprejeti v letnem programu. 
Predsednik nadzornega odbora v tej točki pove, da zaradi dejstva zamenjave svetovalke v Uradu 
županje, ni več ustaljene prakse, ki je bila prej z go. Anito Brec. Ga. Brec je predsedniku pripravila 
sklep o izvedbi nadzora vnaprej, kar je ga. Sevčnikar zavrnila.  
Predsednik Nadzornega odbora v tej točki še enkrat poudari pristojnosti Nadzornega odbora. 
V zvezi s tem sprejme Nadzorni odbor Sklep o izvedbi nadzora iz 8. in 9. točke terminskega plana dela 
Nadzornega odbora ter sklene, da se sklep vroči nadzorovani stranki- občini Dravograd.  
Za izvršitev nadzora Nadzorni odbor sprejme sklep, s katerim imenuje za opravljanje nadzora celoten 
odbor. 
Vsi člani Nadzornega odbora se glede tega strinjajo. 
Predsednik opredeli nadzor kot zelo zahteven nadzor. 
Predsednik Nadzornega odbora prosi go. Knez Dominiko, da se za izvedbo nadzora Nadzornemu 
odboru omogoči dostop do sejne sobe, kjer se bo opravljal nadzor in do računalnika, saj bo ga. 
Muratovič stvari sproti zapisovala. 
Predsednik tudi zahteva od uprave, da se zagotovi delavec uprave, ki bo vsak dan po opravljenem 
delu Nadzornega odbora zaklenil prostore občine, tako da člani Nadzornega odbora za papirje potem 
ne odgovarjajo. 
Predsednik se v tem delu uskladi z člani nadzornega odbora ( kdaj imajo čas za izvedbo nadzora) ter 
z tajnikom občinske uprave go. Knez Dominiko glede vprašanja, koliko časa je potrebnega za pripravo 
materiala za nadzor.  Po vseh uskladitvah se Nadzorni odbor odloči, da bo z nadzorom začel v 
ponedeljek, 16.07.2007 ob 13 uri, nadzor bo trajal predvidoma dva dni, delali pa bodo vsak dan 
predvidoma do 17.00 ure.  
 
Ga. Knez prosi za natančnejšo opredelitev dokumentov, ki jih Nadzorni odbor želi pregledati. Pojasni, 
da sta točki 8 in 9 terminskega plana Nadzornega odbora preobsežni in da je potrebna natančnejša 
formulacija pregleda. 
g. Gnamuš prosi, da se glede na točke pregleda pripravijo naslednji dokumenti : 
 
Za nadzor 8. točke terminskega plana: 

• vloge, ki jih je občina dala na ministrstva 
• sklepe ministrstev, da so sredstva odobrena in v kakšni višini 
• konte – debit/kredit 
• izvrševanje porabe sredstev – kako in kje so bila porabljena 

 
Za nadzor 9. točke terminskega plana: 
 

• nakup – prodaja premoženja ( premičnega in nepremičnega) – dokumentacija, pogodbe, 
sklepi občinskega sveta 

• pogodbe in sklepi občinskega sveta glede stanovanj 



 
 

OBČINA DRAVOGRAD 
 

Trg 4. julija 7, 2370 Dravograd, tel.: +386 2 872 35 60, faks: +386 2 872 35 74  
http://www.dravograd.si; e-mail: obcina@dravograd.si 

 
V tej točki se pojavi vprašanje, ali je Celik že dal program revizij? 
 
 
SKLEP št. 3: 
Točki 3 in 4 dnevnega reda se združita, Nadzorni odbor sprejme sklep o izvedbi nadzora 
sredstev, ki jih občina Dravograd dobi od države in EU ter o pregledu postopkov predaje 
premoženja – ali so postopki vključeni in pregledni ter sprejeti v letnem planu. Nadzorni odbor 
sprejme tudi sklep o izvajalcih nadzora. 
 
 
K točki 4:  Predlog nadzora postopkov premoženja ali so pregledni in vključeni ter sprejeti v 
letnem programu 
 
 
SKLEP št. 4:  
Točka 4. dnevnega reda se je združila s točko 3. dnevnega reda 
 
 
K točki 5: Razno  
 
Predsednik Nadzornega odbora zahteva, da se člane Nadzornega odbora obvešča tudi o seminarjih in 
predavanjih, ki jih organizira računsko sodišče. 
28.06.2007 je bila svečana seja, za katero niso dobili vabila vsi člani Nadzornega odbora – vabilo naj 
dobijo vsi člani . 
Prav tako nekateri člani Nadzornega odbora niso dobili vabila na proslavo Od lipe do lipe. Ga. Knez 
predlaga, da v kolikor nekdo dobi vabilo kot nagrajenec ali pa pod drugim naslovom, potem ne bi rabil 
dobivati vabila še kot član Nadzornega odbora za isto stvar. S predlaganim se vsi člani Nadzornega 
odbora strinjajo. 
Predsednik prosi, da se spremembe Pravilnika o plačah občinskih funkcionarjev in o nagradah članov 
delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov dajo 
vsem članom nadzornega odbora. Sevčnikarjeva pove, da sprememba pravilnika ne gre na julijsko 
sejo, saj jo je zopet potrebno uskladiti zaradi nove spremembe Zakona o lokalni samoupravi. 
Glede objave Poslovnika o delu Nadzornega odbora pove, da le ta še ni bil objavljen, je pa bil poslan 
na Uradni list in se objava pričakuje. 
Ga. Knez še pove, da jo je računovodkinja opozorila, da je Nadzorni odbor porabil že 90 % sredstev in 
bo zato treba čakati rebalans.  
 
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 14.00 uri.  
 
 
Zapisnik pisala:                              Predsednik Nadzornega odbora: 
Marjetka SEVČNIKAR                                  Ivan GOLOB,l.r. 


