
OBČINA DRAVOGRAD 
NADZORNI ODBOR 
Trg 4. julija 7         
2370 DRAVOGRAD 
 
 
Številka:  032-02-1/2004 
Datum:    22.10.2004 
 
 
 

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

 
ki je bila v petek, dne 22.10.2004  od 8.00 do 9.50 ure v sejni sobi Občine Dravograd, 

Trg 4. julija 7.  
 
 
 
PRISOTNI: 
1) Člani odbora: 
 Marija SLAVIČ, 
 Marjana MURATOVIČ, 
 Tatjana KUPNIK, 
 Franc KADIŠ 

 
2) Vabljeni: 
• Marijana CIGALA, županja 
• Alfonz NABERŽNIK, podžupan 
• Rosanda KOTNIK, vodja Referata za finance 
• Anita BREC, svetovalka v Uradu županje 
 
3) Opravičeno odsotni: 
• Marijana CIGALA, županja 
• Alfonz NABERŽNIK, podžupan 
 
4) Neopravičeno odsotni: 
• Janko ŠTEHARNIK 
 
 
 
Za sejo je bil predlagan naslednji DNEVNI RED: 

1. Pregled dokumentacije za investicije v občini Dravograd za leto 2004: 
• Cesta Gosnikova bajta – Rečnik 
• Športni center / Mladinski center 
• Zbirni center 

 
 
 
G. Kadiš je podal zahtevo po dopolnitvi imenovanja investicije Cesta Gosnikova bajta – 
Rečnik – tromeja. 
 
Ga. Slavič je pojasnila, da pregled investicij zajema seznanitev s potekom posamezne 
investicije ter pregled celotne dokumentacije, vse od javnega razpisa do končne izvedbe. 



1. investicija:   Cesta Gosnikova bajta – Rečnik - tromeja 
 
Ga. Kotnik je okvirno predstavila investicijo. Pripravljen je bil popis del, izdan zahtevek za 
začetek postopka ter odločba o komisiji v sestavi: Lasič Drago, Alfonz Naberžnik, Irena 
Petelin. Prispele so tri veljavne ponudbe naslednjih ponudnikov: CM Celje, VOC Celje in 
Gradnje IGEM Slovenj  Gradec. Izdan je bil sklep o izbiri najugodnejšega ponudnika, ki je 
Gradnje IGEM Slovenj Gradec. Ponudil je najnižjo ceno v višini 15,907.720,50 SIT. Ponudnik 
VOC Celje je podal ceno v višini 16,908.000,00 SIT, CM Celje pa v višini 17,570.000,00 SIT. 
Pogodba z izbranim ponudnikom je bila sklenjena 08.10.2003, z deli so začeli takoj po 
podpisu pogodbe, dela so bila zaključena pred zimo. 
 
Člani Nadzornega odbora so pogledali celotno dokumentacijo za investicijo cesta Gosnikova 
bajta – Rečnik – tromeja, od razpisne dokumentacije do izstavitve končnih situacij in 
ugotovili: 
- da je bil javni razpis izveden v skladu z Zakonom o javnih naročilih in Pravilnikom o javnih 

naročilih male vrednosti; 
- da so se na razpis prijavili trije (3) ponudniki: CM Celje, VOC Celje in Gradnje IGEM 

Slovenj Gradec; 
- da je bilo merilo za izbiro najnižja cena; 
- da je kot najugodnejši ponudnik bilo izbrano podjetje Gradnje IGEM Slovenj Gradec; 
- da je izvajalec izstavil tri (3) situacije, ki so bile plačane v zakonitem 60 dnevnem roku in 
- da so računi podpisani s strani odgovorne osebe. 
 
 
 
2. investicija: Športni center / Mladinski center 
 
Ga. Kotnik je predstavila investicijo Mladinski center in članom Nadzornega odbora predložila 
na vpogled vso dokumentacijo. Sredstva za omenjeno investicijo so bila zajeta v proračunski 
postavki 2115 v višini 18 mio tolarjev, z rebalansom je bilo to potem spremenjeno na 21,5 
mio tolarjev. Končna vrednost investicije, vključno z opremo, je znašala 25,200.000,00 SIT. 
 
Go. Kupnik je zanimala dejavnost Mladinskega centra. Izrazila je dvom o podvajanju 
dejavnosti Mladinskega centra z dejavnostjo Knjižnice Dravograd. 
 
Ga. Kotnik je pojasnila, da je Mladinski center organiziran kot društvo, registriran in s svojim 
programom, ki zajema pripravo raznih predavanj, predvajanje filmov, izvedbo razstav ipd. 
Pojasnila je, da je javni razpis obsegal izvedbo gradbenih del. Povabilo k oddaji ponudbe je 
bilo poslano 01.10.2003. Prispele so ponudbe štirih ponudnikov: Gradnje IGEM, Gradbeno 
podjetje Radlje, Pokeržnik Zlatko s.p. in IGEM ZOD. Izbrani ponudnik je bilo podjetje IGEM 
ZOD. Pogodba je bila podpisana dne 05.11.2003, dne 02.04.2004 pa je bila investicija 
zaključena. Izbira dobavitelja računalniške opreme in pohištva je bila izvedena na podlagi 
zbiranja ponudb. Izbrani dobavitelj računalniške opreme je podjetje TRUE CAD, pohištva pa 
podjetje AVENIDA. 
 
 
Člani Nadzornega odbora so ugotovili: 
- da je bilo povabilo za oddajo ponudbe poslano dne 01.10.2003; 
- da so prispele ponudbe štirih ponudnikov: Gradnje IGEM, GP Radlje, Pokeržnik Zlatko 

s.p. in IGEM ZOD; 
- kot najugodnejši ponudnik je bil izbran IGEM ZOD; 
- pogodbena vrednost je znašala 18,935.119,00 SIT; 
- kasneje se je pogodbena vrednost z aneksi povečala na 21,209.569,33 SIT. 
 
 



Člani Nadzornega odbora so podali naslednje pripombe: 
- pred začetkom investicije med Mladinskim centrom in Občino Dravograd ni bila 

podpisana nobena pogodba o medsebojnem odnosu med investitorjem in bodočim 
uporabnikom; 

- predlagajo, da se izvede javni razpis za izbiro najugodnejšega ponudnika za upravljanje 
Mladinskega centra; 

- da mora na razne pripombe glede investicij vedno odgovarjati investitor in ne Mladinski 
center, kot uporabnik; 

- Občina bi se morala pri nakupih oziroma pri sofinanciranju nakupa dodatne opreme za 
Mladinski center (kamera in fotoaparat) obnašati kot dober gospodar; 

- namenskost porabe sredstev za Mladinski center je vprašljiva; sredstva je dobil nekdo, ki 
se za dobrobit Dravograda ni še v ničemer izkazal, v občini pa je veliko drugih, ki bi ta 
sredstva zelo koristno porabili; 

- potrebno je takoj urediti upravljanje Športnega centra. 
 
Člani Nadzornega odbora so nadalje tudi ugotovili: 
- da je bil javni razpis izveden v skladu z veljavno zakonodajo in  
- da so bila plačila izvedena v zakonitem 60 dnevnem roku. 
 
 
3. investicija – Zbirni center 
 
Ga. Kotnik je podala obrazložitev, da je bila investicija planirana hkrati s sanacijo jame v 
Črnečah, da so krajani temu nasprotovali in investicije ni bilo mogoče začeti. Investicija je 
sedaj locirana v Industrijski coni, za kar je bilo pridobljeno gradbeno dovoljenje, zaradi 
spremembe prostora pa je bilo potrebno tudi prirediti projekte. Javni razpis se vodi preko 
Javnega komunalnega podjetja Dravograd, zaradi plačila DDV. Izvedena sta bila dva 
razpisa, prvi za tehtnico, drugi pa za temelj za tehtnico. Razpis za ureditev infrastrukture je 
bil objavljen dne 21.10.2004, v vrednosti 18 mio tolarjev. 
 
Člani Nadzornega odbora so ugotovili, da je investicija šele na začetku in jo bodo ponovno 
pregledali, ko bo izvedena. 
 
 
Ob zaključku pa so člani Nadzornega odbora podali generalno pripombo: 
- Urad županje pozivajo, da po končanju vsake investicije pridobi primopredajne zapisnike, 

saj pri prvi in tretji investiciji, ki so jih člani NO pregledali, le teh ni bilo med 
dokumentacijo; 

- v pogodbah je treba vedno precizirati, od kdaj naprej teče 60 dnevni plačilni rok (od 
dneva prejema računa); 

- predlagajo, da se za vse zaposlene, ki podpisujejo dokumentacijo, nabavijo štampiljke z 
imenom in priimkom, ker bi s tem bil omogočen lažji pregled dokumentacije (podpisi so 
nečitljivi oziroma jih ne poznajo). 

 
 
Seja Nadzornega odbora je bila zaključena ob 9.50 uri. 
 
 
 
 
 
 
 Zapisnik pisala:               Predsednica Nadzornega odbora: 
 Anita BREC      Marija SLAVIČ, l.r. 


