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NADZORNI ODBOR 
 
Številka:  032-02-1/2005 
Datum:    27. 3. 2006 
 

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

ki je bila v ponedeljek, dne 27. 3. 2006,  od 14.30 do 15.30 ure, v sejni sobi Občine Dravograd, 
Trg 4. julija 7.  

 
 
PRISOTNI: 
1) Člani odbora: 
• Marija SLAVIČ 
• Tatjana KUPNIK 
• Marjana MURATOVIČ 
• Franc KADIŠ 
 
2) Vabljeni: 
• Alfonz NABERŽNIK, podžupan 
• Igor FRIC, tajnik občinske uprave 
• Rosanda KOTNIK, vodja Referata za finance 
• Anita BREC, svetovalka v Uradu županje 
 
3) Opravičeno odsotni: 

• Marijana CIGALA, županja 
 

4) Neopravičeno odsotni 
• Janko ŠTEHARNIK 

 
Za sejo je bil predlagan naslednji DNEVNI RED: 

1. Potrditev predlaganega dnevnega reda; 
2. Pregled in potrditev zapisnika 18. seje Nadzornega odbora; 
3. Pregled zaključnega računa Občine Dravograd za leto 2005; 
4. Razno. 

 
K točki 1: Potrditev predlaganega dnevnega reda 
 
Ga. Slavič je ugotovila sklepčnost ter prisotne seznanila z dnevnim redom.   
 
 
Člani Nadzornega odbora so sprejeli  
SKLEP št. 1: 
Predlog dnevnega reda se sprejme in potrdi. 
 
 
K točki 2: Pregled in potrditev zapisnika 18. seje Nadzornega odbora 
 
Pri pregledu sklepov zapisnika 18. seje člani Nadzornega odbora niso imeli pripomb, zato je bil sprejet 



SKLEP št. 2: 
Zapisnik 18. seje Nadzornega odbora se sprejme in potrdi. 
 
 
K točki 3: Pregled zaključnega računa Občine Dravograd za leto 2005 
 
Podrobnejšo obrazložitev zaključnega računa Občine Dravograd za leto 2005 je podala ga. Rosanda 
KOTNIK, ki je povedala, da je občina dolžna do 28. 2.  na AJPES poslati letno poročilo, kar pa ne 
zadostuje zahtevam Ministrstva za finance. V zaključnem računu je prikazana primerjava med planom 
in realizacijo, v letnem poročilu pa primerjava med lanskim in letošnjim stanjem izkazov, ta pa vsebuje 
podatke o občini, ne pa tudi podatkov o krajevnih skupnostih. Nadalje je povedala, da je proračun 
razdeljen po ekonomski klasifikaciji (po kontih), pa še po proračunskih postavkah.  
 
Podala je naslednja pojasnila glede realizacije proračuna po proračunskih postavkah: 
 
PRIHODKI  

- prihodki iz primerne porabe niso dosegli predvidene porabe, saj občina ni dobila 
nakazanega deleža koncesijske dajatve v celoti 

- prihodki iz komunalnih prispevkov: izdanih je bilo veliko odločb, zavezanci pa niso 
poravnali vseh zneskov 

- prihodki od premoženja: prodaja stavbnih zemljišč ni bila realizirana v celoti iz razloga 
ureditve lastništva s Skladom stavbnih zemljišč 

- najemnine: so bile presežene zaradi večjega števila občinskih stanovanj 
- prihodki iz naslova financiranj: pridobljeni za osnovno šolo, zdravstveni dom, nabava 

rentgenskega aparata ter sofinanciranje zaposlitve na občini 
- komunalne takse: realizacija dosežena. 

 
ODHODKI 

- dejavnost občinskih organov: odhodki niso dosegli planirane višine sredstev (manj je 
bilo sej OS, ni bilo toliko odhodkov iz pokroviteljstev – korigirano je bilo z rebalansom, 
potem pa ni bilo toliko povpraševanja) 

- plače: v letu 2005 je bilo izplačanih 11 plač, za mesec december pa je bila plača 
izplačana v januarju 2006 

- politične stranke: realizacija je v skladu s proračunom 
- krajevne skupnosti: realizacija je v skladu s proračunom 
- druge javne potrebe: 85% realizacija 
- sodni stroški: ni bilo toliko potreb 
- šolstvo: v skladu s planiranimi sredstvi; proračunsko postavko so presegli le prevozi 

šolskih otrok 
- sociala: presežek je bil pri pokrivanju stroškov za družinskega pomočnika 
- otroško varstvo: presežek je bil pri sredstvih za varstvo otrok izven občine 
- kultura: 95% realizacija (investicije niso zaključene) 
- šport: presežek v višini 3% (pomožno nogometno igrišče) 
- zdravstvo: 38% realizacija (konec leta 2005 je občina imela likvidnostne težave in niso 

bili pokriti stroški sofinanciranja nabave rentgena in obnove zdravstvenega doma) 
- dejavnost mladih: realizirano po proračunu 
- kmetijstvo: za melioracije je bilo planiranih 6 mio, potreb pa ni bilo toliko 
- turizem: poravnane so vse obveznosti, pri sofinanciranju pospeševanja razvoja 

kmečkega turizma pa zaradi nepravočasne dostave dokazil, ni bilo mogoče izplačati 
sredstev in so bila prenesena v leto 2006; nekaj od teh je že poravnanih  

- cestno komunalno gospodarstvo: preseženo je bilo redno vzdrževanje in zimska 
služba; investicija cest je realizirana 80% (nista dokončani cesti Križ in Ojstrica) 

- urejanje hudournikov: ni doseglo 18 mio; urejen hudournik pri Aldrijanu 
- kolektivna komunalna raba: realizirano po proračunu; krajevne skupnosti so za 

komunalno dejavnost prejele sredstva skladno s planom 
- investicije na področju komunalnega gospodarstva: vodovodi realizirani 70% 

(Robindvor), izvedena sanacija zajetja pitne vode na Ojstrici, urejene mrliške vežice 
(zamenjava stekla in strehe, pokopališki zid v Trbonjah in parkirišče) 

- urejanje prostora in stavbnih zemljišč: realizirano po planu, z izjemo parkirišča TPC na 
Meži 



- stanovanjsko gospodarstvo: presežek je bil pri upravljanju stanovanj, prejetih pa je 
bilo več najemnin; deloma je odplačana Bačeva hiša; obnovljeno je bilo stanovanje 
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- varstvo pred naravnimi nesrečami: sredstva namenjena za dejavnost CZ in gasilstvo. 
 

Ga. KOTNIK je nadalje povedala, da je bila oblikovana rezerva v višini 6,5 mio, proračunska rezerva je 
znašala 3 mio, splošna proračunska rezervacija, ki je namenjena za pokrivanje nepokritih prihodkov, 
pa je bila porabljena v višini 1,9 mio. 

 
Ga. SLAVIČ se je za predstavitev zahvalila in pozvala člane Nadzornega odbora, da postavijo 
vprašanja. 

 
Go. KUPNIK je zanimalo, če se je že spremenila zakonodaja glede plačevanja vrtca za otroke izven 
občine Dravograd. Odgovorjeno ji je bilo, da sprememb ni. 

 
Go. SLAVIČ je zanimala višina sredstev za računalniško vzdrževanje. Ga. KOTNIK je povedala, da le 
to zajema vse računalniške programe, npr. finančne, spletno stran, program za elektronsko knjiženje 
pošte, so pa s tem zagotovljene vse nadgradnje in spremembe programov. Nadaljnje vprašanje se je 
nanašalo na sredstva za pogodbeno delo. Odgovorila je ga. KOTNIK, ki je povedala, da je hišnik - 
vzdrževalec zaposlen na JKP Dravograd, dela pa opravlja za Občino in Vrtec Dravograd; občina 
sredstva za posojo delavca nakazuje JKP Dravograd.  
Nadalje je go. SLAVIČ zanimala razlika med investicijskim transferom in investicijskim odhodkom. Ga. 
KOTNIK je razložila, da gre za investicijski transfer v primeru, če občina nakaže sredstva drugi pravni 
oz. fizični osebi, da izvede investicijo, za investicijski odhodek pa v primeru, če je občina sama 
izvajalec investicije. 
Zanimalo jo je tudi, kaj zajema dobroimetje pri banki, ki znaša 51 mio. Ga. KOTNIK je pojasnila, da je 
to bilanca stanja občine, vključen je stanovanjski sklad ter vsi redni računi. 
 
 
Ker ni bilo več vprašanj, je Nadzorni odbor sprejel naslednji 
 
SKLEP št. 3: 
Nadzorni odbor je sprejel informacijo o zaključnem računu Občine Dravograd za leto 2005 in na 
gradivo ni imel pripomb. 
 
 
K točki 4: Razno  
 
 
Pod točko Razno ni bilo vprašanj ali pobud, zato je bila seja Nadzornega odbora ob 15.30 uri 
zaključena. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Zapisnik pisala:                              Predsednica Nadzornega odbora: 
 Anita BREC                                 Marija SLAVIČ 
 
 
 


