
OBČINA DRAVOGRAD 
NADZORNI ODBOR 
Trg 4. julija 7         
2370 DRAVOGRAD 
 
Številka:  032-02-1/2005 
Datum:    17. 3. 2005 
 
 

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

 
ki je bila v četrtek, dne 17. 3. 2005,  od 14.30 do 15.50 ure, v sejni sobi Občine Dravograd, 

Trg 4. julija 7.  
 
 
PRISOTNI: 
1) Člani odbora: 
 Marija SLAVIČ, 
 Marjana MURATOVIČ, 
 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: 
• Tatjana KUPNIK, članica  
• Janko ŠTEHARNIK, član 
 
Za sejo je bil predlagan naslednji DNEVNI RED: 

1. Potrditev predlaganega dnevnega reda; 
2. Pregled in potrditev zapisnika 14. seje Nadzornega odbora; 
3. Pregled odloka o zaključnem računu proračuna Občine Dravograd za leto 2004; 
4. Imenovanje člana Nadzornega odbora v komisijo za odpiranje ponudb in izbor 

upravnika Športnega centra Dravograd; 
5. 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 14. seje Nadzornega odbora 
 
Pri pregledu in potrditvi sklepov 14. seje Nadzornega odbora z dne 26. 1. 2005 člani 
Nadzornega odbora niso imeli pripomb. 
 
 



Sprejet je bil   
SKLEP št. 2: 
Zapisnik 14. seje Nadzornega odbora se sprejme in potrdi. 
 
K točki 3: Pregled odloka o zaključnem računu proračuna Občine Dravograd za leto 
2004 
 
Obrazložitev odloka o zaključnem računu proračuna Občine Dravograd za leto 2004 je 
podala ga. Kotnik. Povedala je, da je odlok pripravljen posebej za proračun in za krajevne 
skupnosti. Prihodki so znašali 1.313., mio SIT, skupaj s prenesenimi sredstvi. Realizacija je 
bila 94,4 %. 
V začetku leta so bila dana navodila, da se prihodek s strani koncesije za vodo vodi na 
enakem kontu 740, kot finančna izravnava. Tekom leta pa je  bil odprt nov konto 710, zato 
prihaja do bistvenih razlik v splošnem delu zaključnega računa na kontih 710 in 740. 
 
V tabelaričnem prikazu posebnega dela predloga zaključnega računa proračuna je v koloni 2 
sprejet proračun, veljaven proračun je sprejet proračun z razporeditvami županje (kolona 3). 
V koloni 4 pa je veljaven proračun iz kolone 3 s predlogi za prerazporeditve s soglasjem 
Občinskega sveta. Obrazložitve posebnega dela ZR proračuna Občine Dravograd so 
pripravljene glede na kolono 4. 
 
Na posameznih proračunskih postavkah je prišlo do presežka porabe planiranih sredstev in 
sicer na področju zdravstvenega zavarovanja, zaradi poravnave 13 obrokov zdravstvenega 
zavarovanja za občane, zaradi povečanja vpisa v vrtce izven občine Dravograd, pa na 
področju rednega varstva otrok. 
Do presežka na področju investicijskega vzdrževanja in prenove je prišlo zaradi več 
opravljenih del na cesti Trbonje - Cvitrško sedlo. Ker je pogodba sklenjena za tri leta, so 
sredstva v proračunu za leto 2005 za ta znesek že ustrezno znižana.  
 
Go. Slavič je zanimalo kako je z udeležbo na dobičku in dohodki od premoženja, ki so v višini 
211 mio. 
Ga. Kotnik je povedala, da je prišlo do izravnave v višini 172 mio SIT in sicer od koncesije od 
elektrarn za vodo (planirana na kontu 740), to je dohodek od premoženja. Preostali znesek v 
višini 40 mio SIT pa so najemnine za poslovne prostore, stanovanja in druge najemnine ter 
prihodki od obresti in dividende.       
 
Go. Slavič je zanimal prihodek od prodaje zemljišč. 
Odgovor je podala županja, ki je povedala, da je občina prodala zemljišča, nekaj stanovanj 
ter poslovnih prostorov. 
 
Ga. Slavič je predlagala, da se pri pripravi gradiva navedejo osebe, ki so ga pripravile. 
Zanimalo jo je ali so bila upoštevana priporočila Nadzornega odbora, da se investicije 
predstavijo na enem mestu. 
Ga. Kotnik je odgovorila, da je to upoštevano in navedeno v načrtu razvojnih programov, v 
proračunu pa so investicije vključene po proračunskih postavkah. 
 
Go. Slavič je nadalje zanimal razpored sredstev društvom, predvsem športnim. 
Odgovor je podala ga. Kotnik. Vsa sredstva prejme Športna zveza in ta sredstva nakaže 
naprej, skladno z javnim razpisom, občina pa ima v to vpogled. 
 
Nadaljnje vprašanje ge. Slavič se je nanašalo na pokrivanje izgub na področju kulture.  
Ga. Kotnik je pojasnila, da je Knjižnica Dravograd v letu 2002 imela izgubo in da je bilo 
dogovorjeno, da se ji namenijo dodatna sredstva, s katerimi se pokriva izguba iz preteklih let. 
 



Naslednje vprašanje ge. Slavič se je nanašalo na zaposlovanje študentov na obvezni praksi 
in delo preko študentskega servisa. 
Ga. Kotnik je pojasnila, da študentje opravljajo obvezno prakso na občini, zaposlovanje 
preko študentskega servisa pa je potekalo predvsem za potrebe delovanja Referata za 
gospodarske dejavnosti in urejanje okolja. 
 
Nadalje so go. Slavič zanimala sredstva, namenjena gozdnim cestam v višini 32 mio SIT. 
Odgovor je podala ga. županja, ki je povedala, da država nameni temu 7 mio SIT, razliko pa 
mora pokriti občina. Izpostavila je primer odvodnjavanja, kjer je potrebno z Gozdnim 
gospodarstvom skleniti pogodbo in jim nameniti sredstva za vzdrževanje cest, za večja 
popravila pa se pripravi javni razpis, nekaj sredstev pa prispevajo tudi zasebniki.  
 
Ga. Slavič je opozorila, da je pri obrazložitvi načrta razvojnih programov prišlo do zamenjave 
le teh in da je potrebno napako popraviti. 
G. Naberžnik je odgovoril, da popravki zaključnega računa v tem trenutku niso smiselni, 
bodo pa podrobne obrazložitve podane na seji Občinskega sveta. Pripombe bodo 
upoštevane v prihodnje. 
 
G. Kadiša je zanimalo, kako je z dokazovanjem stalnega in začasnega prebivališča oseb, 
katerim občina plačuje vrtec  izven območja občine Dravograd. 
 
Po razpravi so člani Nadzornega odbora sprejeli 
SKLEP št. 3: 
Občinska uprava pripravi obrazložitev postopka plačila vrtca izven občine Dravograd. 
Pripraviti mora tudi razlago pojmov začasnega in stalnega prebivališča. 
 
Nadzorni odbor je sprejel informacijo o zaključnem računu proračuna občine 
Dravograd za leto 2004 in na gradivo ni imel pripomb. 
 
K točki 4: Imenovanje člana Nadzornega odbora v komisijo za odpiranje ponudb in 
izbor upravnika Športnega centra Dravograd 
 
Ga. županja je izrazila dvom glede sodelovanja člana Nadzornega odbora v komisiji, glede 
na naloge NO kot organa nadzora. 
 
Sprejet je bil  
SKLEP št. 4: 
V komisijo za odpiranje ponudb in izbor upravnika Športnega centra Dravograd se 
član Nadzornega odbora ne imenuje, NO pa po zaključku izbora upravnika preveri 
postopek. 
 
K točki 5: Razno 
 
G. Kadiš je podal predlog za obravnavo Pravilnika o merilih za sofinanciranje izvajanja 
letnega programa športa v občini Dravograd. 
 
Ga. Brec je pojasnila, da je Občina Dravograd v letu 2001 sprejela Pravilnik za vrednotenje 
programov športa v javnem interesu in z njim določila vsebino, obseg in vrsto dejavnosti ter 
merila za izvajanje programov športa. Vendar pa se je pokazalo, da je potrebno pravilnik 
spremeniti in uskladiti z veljavno zakonodajo. Iz tega razloga je občinska uprava v 
sodelovanju s Športno zvezo pripravila predlog novega pravilnika. 
 
G. Kadiš je pojasnil, da je Občina Šoštanj pripravila vzoren pravilnik, ki naj bi ga pri pripravi 
upoštevali.  
 



Sprejeta sta bila 
SKLEP št. 5: 
Občinska uprava do naslednje seje Nadzornega odbora pripravi seznam razdelitve 
sredstev  športnim društvom. 
  
SKLEP št. 6: 
Nadzorni odbor predlaga Občinski upravi, da v najkrajšem času pripravi nov pravilnik 
o sofinanciranju športa. 
 
Nazadnje je go. Slavič zanimalo delovanje Mladinskega centra ter poraba mesečne donacije 
v višini 150.000,00 SIT. 
 
Odgovor je podala ga. županja, ki je povedala, da se v MC odvija precej kulturnih dogodkov, 
razstave, literarni večeri. Denar MC nameni za izdelavo vabil za prireditve, stroške telefona 
ter plačilo študentov. 
 
Pod točko Razno ni bilo več vprašanj. 
 
Seja Nadzornega odbora je bila zaključena ob 15.50 uri. 
 
 
 
 
 Zapisnik pisala:               Predsednica Nadzornega odbora: 
 Anita BREC                Marija SLAVIČ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


