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NADZORNI ODBOR 
 
Številka:  032-02-1/2005 
Datum:    20. 9. 2006 
 

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

ki je bila v sredo, dne 20. 9. 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 
 
2) Vabljeni: 
• Marijana CIGALA, županja 
• Alfonz NABERŽNIK, podžupan 
• Rosanda KOTNIK, vodja Referata za finance 
• Anita BREC, svetovalka v Uradu županje 
• Cvetka ČOP, direktorica Knjižnice Dravograd 
• Sonja KRAJNC, ravnateljica VVZ Vrtec Dravograd 
 
3) Opravičeno odsotni: 

 
• Janko ŠTEHARNIK 
• Franc KADIŠ 
 
 
Za sejo je bil predlagan naslednji DNEVNI RED: 

1. Potrditev predlaganega dnevnega reda; 
2. Pregled in potrditev zapisnika 19. seje Nadzornega odbora; 
3. Seznanitev z revizijskim poročilom poslovanja Knjižnice Dravograd in VVZ Vrtec 

Dravograd za leto 2005; 
4. Seznanitev z revizijskim poročilom poslovanja Občine Dravograd za leto 2005; 
5. Pregled dela Nadzornega odbora v mandatnem obdobju; 
6. 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 19. seje Nadzornega odbora 
 
Pri pregledu sklepov zapisnika 19. seje člani Nadzornega odbora niso imeli pripomb, zato je bil sprejet 
SKLEP št. 2: 
Zapisnik 19. seje Nadzornega odbora se sprejme in potrdi. 
 
 
K točki 3: Seznanitev z revizijskim poročilom poslovanja Knjižnice Dravograd in VVZ Vrtec  
                 Dravograd za leto 2005 
 
Ga. Slavič je uvodoma pohvalila revizijsko poročilo poslovanja obeh javnih zavodov. Povedala je, da v 
poročilu ni zaslediti večjih pripomb, so le priporočila za lažje oz. še boljše delo. Podala je ugotovitev, 
da je bila to za oba zavoda prva revizija in je dokumentacija bila pregledana naključno. 
 
Ga. Muratovič se je pridružila mnenju ge. Slavič glede revizijskega poročila in nanj ni imela pripomb. 
 
Ga. Slavič je besedo predala ge. Čop, ki je povedala, da njihovo računovodstvo vodi podjetje Loris. 
Blagajniško poslovanje poteka preko sistema COBISS, pri čemer se pripravijo dnevni izpisi, saldo pa 
se vodi posebej. 
 
Go. Slavič je zanimal način financiranja Knjižnice Dravograd. 
 
Ga. Čop je povedala, da se financira iz proračuna Občine Dravograd, delno s strani Ministrstva za 
kulturo, nadalje iz dejavnosti, kjer sredstva, približno 5%, pridobijo predvsem s članarino. Prijavljajo se 
tudi na javne razpise, s čimer letno pridobijo 4-5 mio tolarjev za investicije. 
 
Ga. Slavič se je zahvalila ge. Čop in besedo predala ge. Krajnc, ki je povedala, da je delo v času 
revizije potekalo dobro, dobili so veliko nasvetov in priporočil za nadaljnje delo. Pregledi revizorja so 
bili natančni, tako so npr. podrobno pregledali odločbe o plačilih vrtca. Ugotovljeno je bilo, da je 
poslovanje vrtca racionalno. Podan je bil predlog, da bi glede materialnih sredstev, ki se za Vrtec  
nakažejo na O.Š. Dravograd, to bilo potrebno zajeti v pogodbi, drugih pomanjkljivosti pa niso ugotovili. 
Nadalje je povedala, da pri pregledu osnovnih sredstev napak niso ugotovili, potrebno pa je uskladiti 
stanje iz starega programa z novim. Glede spornih terjatev je poudarila, da znašajo približno 2 mio 
tolarjev letno in da so vse terjatve vodene v posebnih evidencah.  
 
Ga. Slavič se je obema predstavnicama javnih zavodov zahvalila za poročilo in zaželela dobro delo še 
vnaprej. 

 
Nadzorni odbor je sprejel naslednji 
 
SKLEP št. 3: 
Nadzorni odbor se je seznanil z revizijskim poročilom poslovanja Knjižnice Dravograd in VVZ 
Vrtec Dravograd za leto 2005 in na podano poročilo nima pripomb. 
 
 
K točki 4: Seznanitev z revizijskim poročilom poslovanja Občine Dravograd za leto 2005  
 
Ga. Slavič je ugotovila, da je revizijsko poročilo poslovanja Občine Dravograd za leto 2005 odraz 
kvalitetnejšega pristopa dela in upoštevanja priporočil opravljenih revizij iz preteklih let. Pri tem je 
ugotovila, da so ugotovljene napake majhne in da so podane zgolj pripombe in priporočila.  
 
Zanimala jo je prekoračitev sredstev pri nekaterih pregledanih investicijah in sicer »prireditveni prostor 
v Šentjanžu« ter »O.Š. Neznanih talcev Dravograd«. 
 
Odgovor je podala ga. Kotnik, ki je povedala, da je glavni razlog za to v izdelavi projektov, ki so po 
pogodbi podpisani na ključ le za določena dela. V ponudbenem popisu v obsegu del na ključ ni bila 
zajeta izdelava celotnega projekta, ampak so bila opredeljena le določena dela. Zato je bilo z 
aneksom potrebno zagotoviti dela, ki v pogodbi niso bila zajeta. 
 



Ga. županja je povedala, da tudi popisi izvedbenih del velikokrat niso ustrezni. V teku izvedbe 
investicije na primer na O.Š. Dravograd se je pokazalo, da je potrebno zamenjati vse elektroinštalacije 
(izdana je bila odločba inšpektorja), kurilnico ter napeljavo centralnega ogrevanja. 
 
Predsednico Nadzornega odbora je pri tem zanimalo kako se rešuje vprašanje financiranja v takem 
primeru. 
 
Ga. županja je povedala, da se bo le to preneslo v naslednje leto, in sicer glede ureditve okolice ter za 
večino prej navedenih dodatnih del. 
 
G. podžupan je poudaril, da si bo Občina prizadevala s strani Ministrstva za šolstvo pridobiti še 
dodatna sredstva, za kar je že dogovorjen sestanek. 
 
Ga. Muratovič na revizijsko poročilo poslovanja Občine Dravograd ni imela nobenih pripomb in je 
strokovnim službam izrekla pohvalo za dobro delo. 
 
G. podžupan je prisotne seznanil tudi z rezultati pregleda proračuna Občine Dravograd na Ministrstvu 
za finance, kjer je bilo ugotovljeno, da je pripravljen dobro in brez napak. 
 
Nadzorni odbor je sprejel  
 
SKLEP št. 4: 
Nadzorni odbor se je seznanil z revizijskim poročilom poslovanja Občine Dravograd za leto 
2005 in na podano poročilo nima nobenih pripomb. 
 
K točki 5: Pregled dela Nadzornega odbora v mandatnem obdobju  
 
Ga. Slavič je po seznanitvi z določenimi roki, in sicer za lokalne volitve, prvo sejo novoizvoljenega 
Občinskega sveta ter imenovanje novega Nadzornega odbora, povedala, da se bo Nadzorni odbor v 
sedanji sestavi najverjetneje še enkrat sestal ter da bo do takrat pripravljeno zaključno poročilo o delu 
NO in podano Občinskemu svetu po izteku mandata. 
 
K točki 6: Razno  
 
Pod točko Razno ni bilo vprašanj ali pobud, zato je bila seja Nadzornega odbora ob 16.00 uri 
zaključena. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Zapisnik pisala:                              Predsednica Nadzornega odbora: 
 Anita BREC                                 Marija SLAVIČ, l.r. 
 
 
 
 


