
OBČINA DRAVOGRAD 
NADZORNI ODBOR 
Trg 4. julija 7         
2370 DRAVOGRAD 
 
Številka:  032-02-1/2005 
Datum:    20. 12. 2005 
 

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

ki je bila v torek, dne 20. 12. 2005,  od 13.00 do 14.30 ure, v sejni sobi Občine Dravograd, 
Trg 4. julija 7.  

 
 
PRISOTNI: 
1) Člani odbora: 
• Marija SLAVIČ 
• Marjana MURATOVIČ 
• Tatjana KUPNIK 
 
2) Vabljeni: 
• Marijana CIGALA, županja 
• Igor FRIC, tajnik občinske uprave 
• Rosanda KOTNIK, vodja Referata za finance 
• Anita BREC, svetovalka v Uradu županje 
• Bernarda GRUDNIK, referentka v Referatu za gospodarske dejavnosti in urejanje prostora 
• Nataša JEVŠNIKAR, višja referentka v Referatu za gospodarske dejavnosti in urejanje prostora 
 
3) Opravičeno odsotni: 
• Janko ŠTEHARNIK, član 
• Franc KADIŠ, član 
• Alfonz NABERŽNIK, podžupan 
 
 
Za sejo je bil predlagan naslednji DNEVNI RED: 

1. Potrditev predlaganega dnevnega reda; 
2. Pregled in potrditev zapisnika 16. seje Nadzornega odbora; 
3. Pregled dokumentacije izbranih investicij za leto 2005; 
4. Razno. 

 
K točki 1: Potrditev predlaganega dnevnega reda 
 
Ga. Slavič je prisotne seznanila s predlaganim dnevnim redom. 
 
Člani Nadzornega odbora so sprejeli  
SKLEP št. 1: 
Predlagani dnevni red se sprejme.  
 
K točki 2: Pregled in potrditev zapisnika 16. seje Nadzornega odbora 
 
Ga. Brec je podala obrazložitev sklepa št. 5 s 15. seje NO glede razdelitve sredstev Športni zvezi in 
športnim društvom v Občini Dravograd. Razdelitev proračunskih sredstev za leto 2005 je bila 
opravljena skladno s trenutno veljavnim pravilnikom. Članom NO je predložila pisna pojasnila s 
primerom, ki jih je pripravila ga. Jerneja Ravnik, vodja Referata za družbene dejavnosti. Pojasnjeno je, 
da občina po sprejemu proračuna za tekoče leto s Športno zvezo Dravograd sklene pogodbo v višini 
sredstev, namenjenih za sofinanciranje dejavnosti društev in klubov. Pogodbo s posameznimi društvi 
sklene tudi ŠZ Dravograd v višini zneska na podlagi točkovanja. Pojasnjeno je tudi bilo, da je nov 
pravilnik o športu pripravljen in bo predvidoma uvrščen na naslednjo sejo odbora. 



Sprejet je bil   
SKLEP št. 2: 
Nadzorni odbor je sprejel informacijo o razdelitvi sredstev športnim društvom v Občini 
Dravograd. Zapisnik 16. seje Nadzornega odbora se sprejme in potrdi. 
 
K točki 3: Pregled dokumentacije izbranih investicij za leto 2005  
 
Nadzorni odbor je pregledal dokumentacijo naslednjih investicij: 

- cesta O.Š. Šentjanž – Aldrijan 
- pločnik Šentjanž in 
- stanovanje Trg 4. julija 57 (stara pošta). 

 
Potek izvedbe investicije »cesta O.Š. Šentjanž – Aldrijan« od razpisa do primopredajnega zapisnika je 
predstavila ga. Nataša Jevšnikar. Sklep o začetku postopka je bil sprejet 27. 9. 2004. Povabilo k 
oddaji ponudbe je bilo poslano naslednjim ponudnikom in sicer Gradnje IGEM, d.o.o., Slovenj Gradec, 
Cestnemu podjetju Maribor d.d. Maribor, ponudniku Prevozi, gradbene storitve Martin Brezovnik s.p., 
Slovenj Gradec in ponudniku Grabus d.o.o., Slovenj Gradec. Ponudbi sta oddala dva ponudnika z 
naslednjimi cenami in sicer: Gradnje IGEM d.o.o., Slovenj Gradec v znesku 15.707.461,30 SIT in 
Cestno podjetje Maribor d.d. Maribor v znesku 20.098.738,80 SIT. Upoštevano je bilo merilo »najnižja 
cena«. Odpiranje ponudb je bilo 5. 10. 2004. Izbran je bil ponudnik Gradnje IGEM, d.o.o., Slovenj 
Gradec. Sklenjen je bil aneks k pogodbi za dodatna dela v višini 7.853.730,69 SIT. 
Člani NO so imeli pripombo na višino prekoračenega zneska iz pogodbe. Tajnik g. Fric je povedal, da 
osnovni popis del pripravi projektant, ta pa lahko odstopa od dejansko izvedenih in potrebnih del. Na 
terenu, kjer se je izvajala ta investicija, je bilo potrebno urediti odvodnjavanje. 
Začasne in končno situacijo je predstavila ga. Kotnik. 
Ga. Kupnik je imela pripombo glede štampiljk, ki bi morale biti izdelane za osebe, ki se podpisujejo na 
računih. 
Ga. Jevšnikar je predložila še primopredajni zapisnik. 
Ga. Slavič je pripomnila, da je potrebno na koncu zapisnika poleg podpisa napisati še ime in priimek 
posameznega podpisnika. 
 
Ga. Jevšnikar je predstavila naslednjo investicijo »pločnik Šentjanž«. Sklep o začetku postopka je bil 
sprejet 7. 12. 2004. Povabilo k oddaji ponudbe je bilo poslano ponudnikom Cestnemu podjetju Maribor 
d.d. Maribor, Marjanu Slemenšku s.p., Črna na Koroškem, Gradnje IGEM d.o.o. Slovenj Gradec in 
Grabus d.o.o., Slovenj Gradec. Vsi ponudniki so poslali ponudbe. Odpiranje ponudb je bilo 29. 12. 
2004, pri ocenjevanju se je upoštevalo merilo »najnižja cena«. Ponudniki so ponudili naslednje cene:  
Marjan Slemenšek s.p. ceno v višini 23.913.039,44 SIT, Cestno podjetje Maribor d.d. ceno 
20.058.457,20 SIT, Gradnje IGEM d.o.o. ceno 20.016.814,86 SIT in Grabus d.o.o. ceno v višini 
20.343.323,70 SIT.    
Izbran je bil ponudnik Gradnje IGEM d.o.o. Slovenj Gradec. Začetek del je bil 30. 3. 2005, končanje 
del 18. 8. 2005. Sklenjen je bil aneks k pogodbi za vrednost 168.189,54 SIT. Sprejet je bil 
primopredajni zapisnik. 
Go. Slavič je zanimalo ali dobi naročnik knjigo obračunskih izmer in gradbeni dnevnik.  
Ga. Jevšnikar je pritrdila in povedala, da se knjiga in dnevnik hranita v prostorih Referata za 
gospodarske dejavnosti in urejanje prostora. 
Ga. Kotnik je predstavila situacije. 
 
Investicijo »Stanovanje Trg 4. julija 57 (stara pošta)« je predstavila ga. Bernarda Grudnik. Povedala je, 
da so bila poslana povabila k oddaji ponudb trem ponudnikom in sicer: Venecian d.o.o. – Gradbene 
storitve, Šentjanž, Rudolf Franc s.p., Trbonje in Milan Vožič s.p., Dravograd. Ponudbi sta v roku 
oddala ponudnika Milan Vožič s.p. in Venecian d.o.o. Odpiranje ponudb je bilo 14. 7. 2005, 
upoštevano je bilo merilo »najnižja cena«.  Milan Vožič s.p. je ponudil ceno 8.270.497,00 SIT,  
Venecian d.o.o. pa ceno v višini 9.207.581,00 SIT.  
Izbran je bil ponudnik Milan Vožič s.p. Pogodba je bila sklenjena dne 28. 7. 2005, dela so se pričela 
izvajati 1. 8. 2005 in bila končana v roku dne 30. 11. 2005. Dne 23. 11. 2005 je bil sklenjen aneks k 
pogodbi za uskladitev končne pogodbene vrednosti v višini 61.743,00 SIT.  
Ga. Kotnik je predstavila situacije. 
Go. Slavič je zanimalo iz katerih sredstev Občina obnavlja stanovanja. 
Ga. Grudnik je odgovorila, da se sredstva namenijo iz najemnin.  
 



Po predstavitvi so člani Nadzornega odbora sprejeli naslednji  
SKLEP št. 3: 
Nadzorni odbor je pregledal vso dokumentacijo investicij »cesta O.Š. Šentjanž – Aldrijan«, 
»pločnik Šentjanž« in »stanovanje Trg 4. julija 57 (stara pošta)«, od razpisa do 
primopredajnega zapisnika. Podali so pripombo na primopredajni zapisnik, kjer predlagajo, da 
se z imenom in priimkom navede naročnik, izvajalec in nadzorna oseba. Drugače Nadzorni 
odbor ugotavlja, da je dokumentacija pregledanih investicij urejena.  
 
 
K točki 4: Razno 
 
 
Go. Slavič je zanimalo zakaj so pri proračunu sredstva za revizijo uvrščena med sredstva za Nadzorni 
odbor. 
Odgovorila je ga. Kotnik, ki je povedala, da med sredstva za Nadzorni odbor spadajo vsi nadzori. 
Vključeni sta dve proračunski postavki in sicer dejavnost nadzora (stroški revizije) in dejavnost 
Nadzornega odbora. Na ravni države je namreč bila sprejeta nova programska klasifikacija. 
Predpisanih je 23 področij proračunske porabe, ki se lahko pojavljajo tako npr. pri postavki županje, 
Nadzornega odbora idr. Prej je občina imela določene svoje postavke, zdaj pa so predpisane. 
Ministrstvo stremi k temu, da bodo proračuni občin med seboj primerljivi.  
 
Go. Slavič je zanimalo kdaj bo podano poročilo o izvedeni reviziji poslovanja občine in JKP Dravograd. 
Tajnik g. Fric je povedal, da je poročilo bilo podano, da pa sledi še sestanek z revizijsko hišo, ki je 
revidirala poslovanje Občine Dravograd. 
 
 
 
Pod točko Razno ni bilo več vprašanj in pobud. 
 
 
 
Seja Nadzornega odbora je bila zaključena ob 14.30 uri. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Zapisnik pisala:                              Predsednica Nadzornega odbora: 
 Anita BREC                                Marija SLAVIČ 
 


