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NADZORNI ODBOR 
 
Številka:   032-0007/2007 
Datum:    7. 5. 2007 
 

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

ki je bila v ponedeljek, dne 7. 5. 2007,  od 13.00 do 13.15 ure, v sejni sobi Občine Dravograd, 
Trg 4. julija 7.  

 
 
PRISOTNI: 
1) Člani odbora: 
• Ivan GOLOB 
• Ferdinand GNAMUŠ 
• Marjana MURATOVIČ 
• Samo PIKL 
 
2) Vabljeni: 
• Anita BREC, svetovalka v Uradu županje 
 
3) Opravičeno odsotni: 

 Franc KADIŠ 
 

 
Za sejo je bil predlagan naslednji DNEVNI RED: 

1. Potrditev predlaganega dnevnega reda; 
2. Pregled zapisnika 2. seje Nadzornega odbora; 
3. Obravnava osnutka poročila o pregledu izbranih investicij, izvajanih v letu 2006; 
4. Razno. 

 
K točki 1: Potrditev predlaganega dnevnega reda 
 
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 2. seje Nadzornega odbora 
 
Pri pregledu sklepov zapisnika 2. seje Nadzornega odbora ni bilo pripomb.  
 
Sprejet je bil   
 
SKLEP št. 2: 
Zapisnik 2. seje Nadzornega odbora z dne 16. 4. 2007 je pregledan in potrjen.  



K točki 3: Obravnava osnutka poročila o pregledu izbranih investicij, izvajanih v letu 2006 
 
G. Golob je prosil g. Gnamuša, predsednika delovne skupine, da poda kratko obrazložitev poteka 
pregleda izbranih investicij za leto 2006. 
 
G. Gnamuš je povedal, da so strokovne službe občine pripravile vso potrebno dokumentacijo in sicer 
vse tehnične in finančne listine, odložene v rednikih po kronoloških dogodkih ter podale uvodna 
pojasnila v zvezi z investicijami za izvedbo nadzora delovne skupine. 
 
Pri investiciji Osnovna šola Neznanih talcev Dravograd je delovna skupina pregledala finančni potek 
investicije ter njeno tehnično izvedbo. Pregledali so gradbene dnevnike ter poročila o prevzemu del. 
Pri tem so ugotovili, da dva zapisnika nista podpisana s strani vseh odgovornih oseb. Nadaljnja 
ugotovitev je bila, da dela niso bila kvalitetno sproti kontrolirana. Iz zapisnika z dne 13. 10. 2006 
izhaja, da je bilo ugotovljenih več pomanjkljivosti, z rokom odprave le teh do 23. 10. 2006. Ker do tega 
datuma pomanjkljivosti niso bile odpravljene, je bil določen naknadni rok do 15. 11. 2006. Delovna 
skupina je podala mnenje, da naj občina v smislu dobrega gospodarja in učinkovite porabe finančnih 
sredstev v pogodbi z nadzornikom del odgovornostno klavzulo dopolni. 
 
Za pregled investicije Cesta Dobrava – Sv. Križ – Tolsti Vrh je delovni skupini bila na razpolago vsa 
potrebna dokumentacija. Pregledane so bile vse pogodbe, kontrolne situacije in finančno stanje. 
Ugotovljeno je bilo, da gradbeni dnevniki niso bili podpisani s strani odgovornega vodje del. 
 
Podoben pregled je delovna skupina opravila tudi pri investiciji Cesta Dravograd – Ojstrica. 
Ugotovljeno je bilo, da gradbeni dnevnik št. 84 z dne 12. 4. 2006 ni podpisan s strani odgovornega 
vodje gradbišča, list št. 117 pa ni bil podpisan s strani nadzornika del. 
 
Delovna skupina Nadzornega odbora Občine Dravograd je ugotovila, da je občina ravnala skladno z 
veljavno zakonodajo in kot dober gospodar. Nadzorni odbor pri pregledu ni ugotovil kršitev predpisov 
in tudi ne nepravilnosti pri poslovanju občine. 
 
G. Golob se je g. Gnamušu zahvalil za podajo poročila, nato pa besedo predal ostalim članom NO.  
 
G. Pikl na osnutek poročila ni imel pripomb. 
 
G. Golob je povedal, da osnutek poročila prejmeta višja referentka v Referatu za gospodarske 
dejavnosti in urejanje prostora ga. Jevšnikar in vodja Referata za finance ga. Kotnik. Rok za podajo 
pripomb je 7 dni od dneva prejema. NO nato sprejme končno poročilo, ki ga prejme županja in 
Občinski svet. 
 
Go. Brec je zaprosil, da opravi določene tehnične popravke osnutka poročila (navesti številko zadeve, 
glavo zadeve, datum ter obvestilo o vročitvi). Ga. Brec je prejela disketo s podatki o opravljenem 
nadzoru delovne skupine NO. 
 
Po razpravi je bil soglasno sprejet 
 
SKLEP št. 3: 
Nadzorni odbor je obravnaval osnutek poročila o pregledu izbranih investicij, izvajanih v letu 
2006 in ga skupaj s predlaganimi dopolnitvami v predloženi obliki potrdil. 
 
 
K točki 4: Razno  
 
Pod točko razno ni bilo vprašanj ali pobud, zato je bila seja Nadzornega odbora zaključena ob 13.15 
uri.  
 
 
 
 
Zapisnik pisala:                              Predsednik Nadzornega odbora: 
 Anita BREC,l.r.                                 Ivan GOLOB,l.r. 


