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NADZORNI ODBOR 
 
Številka:  032-02-1/2005 
Datum:    13. 12. 2006 
 

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

ki je bila v sredo, dne 13. 12. 2006,  od 15.00 do 16.00 ure, v sejni sobi Občine Dravograd, 
Trg 4. julija 7.  

 
 
PRISOTNI: 
1) Člani odbora: 
• Marija SLAVIČ 
• Tatjana KUPNIK 
• Marjana MURATOVIČ 
• Franc KADIŠ 
 
2) Vabljeni: 
• Marijana CIGALA, županja 
• Alfonz NABERŽNIK, podžupan 
• Anita BREC, svetovalka v Uradu županje 
 
3) Opravičeno odsotni: 
• Janko ŠTEHARNIK 
• Rosanda KOTNIK, vodja Referata za finance 
 
 
Za sejo je bil predlagan naslednji DNEVNI RED: 

1. Potrditev predlaganega dnevnega reda; 
2. Pregled in potrditev zapisnika 20. seje Nadzornega odbora; 
3. Pregled sklepov Nadzornega odbora v letu 2006; 
4. Poročilo o poslovanju Nadzornega odbora v štiriletnem mandatnem obdobju; 
5. Razno. 

 
K točki 1: Potrditev predlaganega dnevnega reda 
 
Ga. Slavič je ugotovila sklepčnost ter prisotne seznanila z dnevnim redom.   
Ga. Kupnik je na dnevni red podala pripombo in sicer je predlagala, da se v 4. točki dnevnega reda 
besedi » o poslovanju« nadomestita z besedama »o delu«. 
 
Člani Nadzornega odbora so sprejeli  
SKLEP št. 1: 
Predlog dnevnega reda se sprejme s predlagano spremembo. 
 
 
K točki 2: Pregled in potrditev zapisnika 20. seje Nadzornega odbora 
 
Pri pregledu sklepov zapisnika 20. seje člani Nadzornega odbora niso imeli pripomb, zato je bil sprejet 



SKLEP št. 2: 
Zapisnik 20. seje Nadzornega odbora se sprejme in potrdi. 
 
 
K točki 3: Pregled sklepov Nadzornega odbora v letu 2006 
 
Ga. Slavič je opravila pregled vseh sklepov Nadzornega odbora, sprejetih v letu 2006. Pripomnila je, 
da je delo Nadzornega odbora pretežno skoncentrirano na konec leta, ko se opravi pregled investicij 
in izplačanih plač. 
 
G. podžupan je člane Nadzornega odbora seznanil o tem, da Računsko sodišče izvaja pregled 
izplačila plač direktorja JKP Dravograd ter da je finančna komisija Evropske unije preverila koriščenje 
sredstev za izgradnjo kanalizacije in čistilne naprave Dravograd, ki jih je občina pridobila iz evropskih 
skladov. Nadalje je povedal, da je Ministrstvo za finance pohvalno ocenilo prehod proračuna občine 
na nov sistem.  
 
Nadzorni odbor je sprejel naslednji 
 
SKLEP št. 3: 
Člani Nadzornega odbora so pregledali sklepe, sprejete v letu 2006. 
 
K točki 4: Poročilo o delu Nadzornega odbora v štiriletnem mandatnem obdobju  
 
Predsednica je predstavila poročilo o delu Nadzornega odbora v štiriletnem mandatnem obdobju. 
Člani Nadzornega odbora so bili soglasni, da je bilo realizirano vse, kar je  bilo s sprejetimi programi 
dela zastavljeno v štirih letih.  
 
 
Nadzorni odbor je sprejel  
 
SKLEP št. 4: 
Nadzorni odbor je sprejel poročilo o svojem delu v štiriletnem mandatnem obdobju. 
 
K točki 5: Razno 
 
 
Pod točko Razno je g. Kadiš opozoril na dve pomanjkljivosti Pravilnika o sofinanciranju programov 
športa v Občini Dravograd. Prva se nanaša na nakazilo finančnih sredstev Športni zvezi, ki sredstva 
nakazuje društvom. Njegovo mnenje je, opozoril pa je tudi na dopis Ministrstva za šolstvo in šport, da 
bi sredstva morala biti nakazana direktno društvom. Tak način nakazovanja finančnih sredstev pa ne 
bi bil sporen, če bi občina ustanovila športni zavod. 
Nadaljnja pomanjkljivost je točkovnik omenjenega pravilnika, ki po njegovem mnenju ni skladen z 
Nacionalnim programom športa. Občina namreč ne sme financirati oz. točkovati udeležbe članov 
posameznega društva na raznih  tekmovanjih (na nivoju države idr.). 
 
Ga. Slavič se je na koncu zahvalila vsem članom Nadzornega odbora in občinski upravi za dobro delo. 
 
Županja je izrekla zahvalo vsem za uspešno delo v mandatnem obdobju in zaželela dobro 
sodelovanje tudi v bodoče. 
 
Seja Nadzornega odbora je bila zaključena ob 16.00 uri . 
 
 
 
 
 
 
 Zapisnik pisala:                              Predsednica Nadzornega odbora: 
 Anita BREC                                 Marija SLAVIČ, l.r. 


