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NADZORNI ODBOR 
 
Številka:   032-0007/2007 
Datum:     3.2.2010 

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

ki je bila v sredo, dne 3.2.2010,  od 15.00 do 16.15 ure, v sejni sobi Občine Dravograd, Trg 4. julija 7.  
 
PRISOTNI: 
1) Člani odbora: 
• Ivan GOLOB, predsednik 
• Ferdinand GNAMUŠ, član  
• Marjana MURATOVIČ, članica 
 
ODSOTNI: 
• Samo PIKL, član - opravičil 
• Franc KADIŠ, član - opravičil 
• Marijana CIGALA, dr. vet. med., županja - opravičila 
 
2) Vabljeni: 
• Dominika KNEZ, direktorica občinske uprave  
• Anita KOSMAČ, svetovalka v  Uradu županje 
 
Za sejo je bil predlagan naslednji DNEVNI RED: 
 
1. Potrditev predlaganega dnevnega reda; 
2. Pregled zapisnika 20. seje Nadzornega odbora; 
3. Sprejem in potrditev Letnega poročila o delu Nadzornega odbora Občine Dravograd za leto 2009; 
4. Dogovor o izvedbi nadzorov v letu 2010; 
5. Pobude in vprašanja članov Nadzornega odbora; 
6. Razno. 
 
K točki 1: Potrditev predlaganega dnevnega reda 
 
Predsednik Nadzornega odbora je ugotovil sklepčnost ter prisotne seznanil s predlaganim dnevnim redom.  
 
Člani so se s predlogom strinjali. 
 
SKLEP št. 1: 
Predlagani dnevni red se sprejme in potrdi. 
 
K točki 2: Pregled zapisnika 20. seje Nadzornega odbora 
 
G. Golob je prisotne seznanil s sklepi zapisnika 20. seje.  
Pod točko 3, kjer je bilo obravnavano Končno poročilo o izvedbi nadzornega pregleda uporabe službenih 
avtomobilov Občine Dravograd v letu 2009, in kjer je bilo ugotovljeno, da določeni potni nalogi niso bili popolno 
izpolnjeni, ga je zanimalo, ali je zadeva urejena. Županji je bilo namreč dano priporočilo, da v bodoče zagotovi 
dosledno izpolnjevanje potnih nalogov. 
 
Ga. Knez je povedala, da so zaposleni s tem seznanjeni in da se bo v bodoče to upoštevalo. 
 
G. Gnamuš je ob tem pripomnil, da je poročilo Nadzornega odbora vročeno županji in je z ugotovitvami 
seznanjena tako, da ustrezno obvesti zaposlene in poskrbi za pravilno izpolnjevanje potnih nalogov. 
 



Nadzorni odbor se je odločil in sprejel  
SKLEP št. 2: 
Zapisnik 20. seje Nadzornega odbora z dne 15.12.2009 se sprejme in potrdi. 
 
K točki 3: Sprejem in potrditev Letnega poročila o delu Nadzornega odbora Občine Dravograd za leto 
2009 
 
G. Golob je na kratko povzel vsebino letnega poročila o delu NO za leto 2009. Poudaril je, da je bil Občinski svet 
seznanjen z vsemi končnimi poročili o opravljenih pregledih. Naštel je nekaj nadzornih pregledov, ki so bili 
opravljeni v letu 2009 in sicer: uporaba službenih avtomobilov Občine Dravograd, pregled poslovanja KS 
Dravograd, adaptacija PŠ Libeliče. Pove, da so nadzori potekali skladno z določili 32. člena ZLS, določili Statuta 
Občine Dravograd ter Poslovnika Nadzornega odbora. Vse pravne osebe so pravočasno dostavile vso zahtevano 
dokumentacijo z obrazložitvijo. Nadalje je poudaril, da NO pri svojem delu dela skladno s Pravilnikom o obveznih 
sestavinah poročila nadzornega odbora občine, upošteva načela strokovnosti, poštenosti in nepristranskosti, pri 
delu ne uveljavlja političnih interesov, v poročilu ni bil nikjer neobjektiven. Nadzorni odbor sredstev za delo v letu 
2009 ni prekoračil. Ob tem je ponovno poudaril, da je v proračunu občine potrebno ločiti sredstva za delo NO in 
sredstva za izvedbo notranje revizije. 
 
Ga. Knez ob tem pove, da se je potrebno pri pripravi proračuna držati državne klasifikacije, upoštevati konte ipd. 
Podala pa je predlog, da se to podrobneje opredeli v okviru obrazložitev proračuna. 
 
G. Gnamuš se je strinjal z go. Knez, predlagal pa je, da naj se ustvari še en podkonto. 
 
Ga. Muratovič je ob tem podala priporočilo, da se občina drži kontnega okvira, lahko pa le tega analizira naprej in 
ustvari nov podkonto. 
 
Ga. Knez je povedala, da bi to lahko bilo izvedljivo pri rebalansu ali proračunu za leto 2011. 
 
G. Gnamuš je na Letno poročilo podal pripombo, da naj se zadnji odstavek glasi: »V skladu s Statutom občine 
Dravograd in Poslovnikom NO Občinski svet in županja obravnavata poročila Nadzornega odbora in v skladu s 
svojimi pristojnostmi upoštevata priporočila in predloge NO.« 
 
Ga. Knez je člane NO obvestila, da bo Letno poročilo o delu NO Občine Dravograd obravnavano na seji 
Občinskega sveta v mesecu marcu. 
 
Člani NO so sprejeli 
 
SKLEP št. 3:  
Nadzorni odbor je sprejel in potrdil Letno poročilo o delu Nadzornega odbora Občine Dravograd za leto 
2009 s predlagano spremembo. 
 
K točki 4: Dogovor o izvedbi nadzorov v letu 2010 
 
G. Golob je na kratko predstavil nadzore iz Letnega programa dela NO. Predlagal je, da se izvede pregled 
poslovanja Knjižnice Dravograd, vendar ne kot nadzorni pregled delovne skupine NO, ampak v okviru redne seje 
NO, na katero se povabi direktorico, ki predstavi poslovanje. Na podoben način, v okviru redne seje NO, bo 
opravljen tudi pregled dokumentacije v zvezi s plačami funkcionarjev in zaposlenih v občinski upravi. 
 
I. Prvi nadzorni pregled, ki ga bo izvedla delovna skupina NO, bo pregled poslovanja KS Črneče. V ta namen so 
oblikovali delovno skupino, v sestavi: 

- Ferdinand GNAMUŠ, vodja delovne skupine 
- Marjana MURATOVIČ, članica 
- Ivan GOLOB, član. 

V ta namen je potrebno pripraviti dokumentacijo, kot je bila določena tudi za druge KS (statut, poslovnik, zapisniki 
sej…) 
 
II. NO bo nadalje pregledal Zaključni račun proračuna Občine Dravograd. 
III. Za pregled je bila izbrana investicija »rekonstrukcija LC Cviterško sedlo«. 
IV. Pregledano bo tudi »sofinanciranje krožišča G-1 Otiški Vrh«. 
 
 
Sprejet je bil 
 
SKLEP št. 4: 
Nadzorni odbor je sprejel dogovor o izvedbi nadzorov v letu 2010. 
 



K točki 5: Pobude in vprašanja članov Nadzornega odbora 
 

G. Gnamuša je zanimal dnevni red naslednje seje Občinskega sveta in sicer v točkah, ki se nanaša na Javni 
zavod Dravit Dravograd. 

Ga. Knez pove, da je zaradi prevzema določenih dejavnosti s strani Javnega zavoda Dravit Dravograd potrebno 
spremeniti občinske pravilnike. 

G. Gnamuša je nadalje zanimalo, koliko je zaposlenih na javnem zavodu. 

Ga. Knez je povedala, da je to v.d. direktorja, poslovni sekretar, organizator kulturnega programa, vzdrževalec 
športne infrastrukture in organizator športnih programov. 

G. Gnamuš je prosil, da se opravi poizvedba glede pisma, ki ga je že v septembru lanskega leta naslovil na 
županjo in se nanaša na ureditev hudournika nad Goriškim Vrhom in ustrezno zaščito vasi. 

Ga. Knez se bo o tem pozanimala. 

G. Gnamuša je nadalje zanimala izgradnja vodovoda Vič, ali je res prišlo do spremembe projekta. 

Ga. Knez je povedala, da z lastnikom parcel, kjer naj bi se izgradil vodovod, potekajo ustni dogovori o izgradnji in 
ustreznem finančnem deležu občine. Pripraviti je potrebno ustrezno pogodbo ali  sporazum, da se sklene najboljši 
dogovor za obe strani. 

K točki 6: Razno 

Pod točko Razno ni bilo vprašanj. 

G. Golob se je prisotnim zahvalil in končal sejo. 
 
Seja Nadzornega odbora je bila zaključena ob 16.15 uri.  
 
  
 
Zapisnik pisala:                                            Predsednik Nadzornega odbora: 
Anita KOSMAČ                                                Ivan GOLOB 
 


