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NADZORNI ODBOR 
 
Številka:   032-0007/2007 
Datum:     4.5.2010 

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

ki je bila v torek, dne 4.5.2010, od 14.00 do 14.50 ure, v sejni sobi Občine Dravograd, Trg 4. julija 7.  
 
PRISOTNI: 
1) Člani odbora: 
• Ivan GOLOB, predsednik 
• Ferdinand GNAMUŠ, član  
• Marjana MURATOVIČ, članica 
• Samo PIKL, član  
 
2) Vabljeni: 
 
• Dominika KNEZ, direktorica občinske uprave  
• Anita KOSMAČ, svetovalka v  Uradu županje 
 
ODSOTNI: 
• Franc KADIŠ, član - opravičil 
• Marijana CIGALA, dr. vet. med., županja - opravičila 
• mag. Marko VERČNIK, vodja Referata za gospodarske dejavnosti in urejanje prostora - opravičil 
 
 
Za sejo je bil predlagan naslednji DNEVNI RED: 
 
1. Potrditev predlaganega dnevnega reda; 
2. Pregled zapisnika 22. seje Nadzornega odbora; 
3. Sprejem Končnega poročila nadzornega pregleda poslovanja KS Črneče; 
4. Nadzorni pregled investicije »sofinanciranje krožišča G-1 Otiški Vrh«: 

- sprejem sklepa o komisiji za opravljanje pregleda 
- sprejem sklepa o izvedbi nadzora 

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 in sprejeli 
 
SKLEP št. 1: 
Predlagani dnevni red se sprejme in potrdi. 
 
K točki 2: Pregled zapisnika 22. seje Nadzornega odbora 
 
G. Golob je prisotne seznanil s sklepi zapisnika 22. seje. Na zapisnik ni bilo pripomb. 
 
Nadzorni odbor je sprejel naslednji 
 
SKLEP št. 2: 
Zapisnik 22. seje Nadzornega odbora z dne 24.3.2010 se sprejme in potrdi. 



K točki 3: Sprejem Končnega poročila nadzornega pregleda poslovanja KS Črneče 
 
G. Golob je predstavil komisijo, ki je bila imenovana za izvedbo navedenega nadzora. Povedal je, da na osnutek 
poročila ni bilo pripomb. Pri pregledu in kontroli dokumentacije je bilo ugotovljeno, da je KS Črneče v letu 2008 in 
2009 delovala v dobro vaščanov, poslovanje KS je zgledno urejeno in dokumenti v redu arhivirani. 
 
Člani NO so sprejeli 
 
SKLEP št. 3:  
Nadzorni odbor sprejme Končno poročilo nadzornega pregleda poslovanja KS Črneče. 
 
K točki 4: Nadzorni pregled investicije »sofinanciranje krožišča G-1 Otiški Vrh«: 
- sprejem sklepa o komisiji za opravljanje pregleda 
- sprejem sklepa o izvedbi nadzora 
 
G. Golob je zaprosil go. Knez, da predstavi investicijo »sofinanciranje krožišča G-1 Otiški Vrh«. 
 
Ga. Knez je povedala, da občina investicije ni izvajala, saj je to državna investicija, občina je nastopila le kot 
sofinancer, za prestavitev komunalnih vodov. Posledično tudi ne razpolaga z dokumentacijo, ki bi jo delovna 
skupina Nadzornega odbora želela pregledati. 
 
G. Gnamuš je ob tem izpostavil smiselnost pregleda te investicije, glede na to, da občina ni bila nosilec, temveč le 
sofinancer. Članom je predlagal, da za nadzorni pregled izberejo drugo investicijo. 
 
Člani Nadzornega odbora so to soglasno podprli in se odločili, da pregledajo investicijo »Kolesarska steza 
Dravograd - Slovenj Gradec«. NO je za nadzorni pregled oblikoval delovno skupino, v sestavi: 

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

 
Nadzor je opredeljen kot zahteven.  
 
Delovna skupina Nadzornega odbora Občine Dravograd z nadzornim pregledom prične dne 12.5.2010 ob 14.00 
uri, v sejni sobi Občine Dravograd. 
Občinska uprava je dolžna pripraviti naslednjo dokumentacijo: 

- projektno dokumentacijo 
- predračun 
- razpisno dokumentacijo 
- dokumentacijo o izbiri izvajalca (zapisnik,…) 
- poročila nadzornega organa 
- izpisek plačil – »kartico«. 

 
Člani NO so sprejeli 
 
SKLEP št. 3:  
Nadzorni odbor sprejme sklep o izvedbi nadzornega pregleda investicije »Kolesarska steza Dravograd – 
Slovenj Gradec«, v delovni skupini, ki jo sestavljajo Ferdinand GNAMUŠ, vodja delovne skupine, Marjana 
MURATOVIČ, članica, Ivan GOLOB, član in Samo PIKL, član. Nadzor opredeli kot zahteven. Nadzorni 
pregled se začne dne 12.5.2010 ob 14.00 uri. 
 
K točki 5: Pobude in vprašanja članov Nadzornega odbora 
 
 
G. Goloba je zanimalo, če so krajevne skupnosti že sprejele statute. 
 
Ga. Kosmač je povedala, da krajevne skupnosti o tem niso podale informacije, niti niso dostavile izvoda 
sprejetega statuta. Pozvani bodo, da to čim prej storijo. 
 
G. Goloba je nadalje zanimalo, kako je z ureditvijo vodovoda in ceste v Trbonjah. 
 
Ga. Knez je odgovorila, da ima občina namen urediti vodovode v sklopu projekta »Drava« (kjer so vključene vse 
občine Dravske doline in Občina Selnica),  zato je ureditev vodovodov v občini tako prestavljena v leto 2013. Bila 
je težnja KS Trbonje, da naj bi se z izgradnjo širokopasovnega omrežja hkrati položil tudi del vodovoda, vendar je 
bilo ugotovljeno, da investicije izgradnje vodovoda brez projekta in izgradnje vodohrama ne bi bilo smiselno 
izvajati hkrati z izgradnjo širokopasovnega omrežja. Občina je želela s tem projektom najprej urediti vodooskrbo v 



Občini Dravograd, vendar so navodila države taka, da ima prioriteto v tem projektu izgradnja kanalizacije. Glede 
lokalne ceste Trbonje je povedala, da je začetek investicije predviden v letu 2011, z nadaljevanjem v 2012. 
Občina je pridobila predračun za preplastitev ceste, vendar je težava predvsem v odvodnjavanju, gostota prometa 
pa je tudi velika, zato se za to možnost niso odločili (v proračunu je predvidena rekonstrukcija predmetne ceste v 
letih 2011/2012). 
 
G. Gnamuša je zanimalo, zakaj na temo »obvoznica« ne bo okrogle mize oz. delavnice v Dravogradu, na Ravnah 
pa se bo izvedla. 
 
Ga. Knez je pojasnila, da je bil že dogovorjen termin in izbrana lokacija za izvedbo delavnice v Dravogradu, 
vendar pa so strokovne službe na MOP po tehtnem razmisleku odločile, da je za Dravograd delavnica 
preuranjena. Umeščanje trase hitre ceste v občini Dravograd je namreč obravnavano v dveh državnih prostorskih 
lokacijskih načrtih. Za področje Mežiške doline je projekt vrnjen nazaj v 1. fazo, izvedli bodo novo študijo 
predlaganih variant, za področje do Slovenj Gradca pa je konec leta 2010 oz. v začetku 2011 predvidena že 
razgrnitev državnega prostorskega lokacijskega načrta.  
 
G. Goloba je zanimalo, kako je z likvidnostjo občine, saj člani NO spet niso pravočasno dobili poravnanih sejnin. 
 
Ga. Knez je dejala, da je likvidnost občine slabša zaradi projektov, ki so sofinancirani s strani države, ker sredstev 
ne dobimo v roku. Takoj, ko bo možno, bodo sredstva za sejnine poravnana. 
 
G. Gnamuša je zanimal rezultat izvedene ankete glede plinifikacije na Viču s strani Petrol energetike Ravne. 
 
Ga. Knez je povedala, da rezultata ankete ne dobimo, saj jo izvaja koncesionar za plin. Razlog za njeno izvedbo 
pa je verjetno v tem, da Petrol energetika za območje Viča nima pridobljene koncesije in tako predhodno 
pridobiva podatke o zainteresiranosti občanov za vključitev v sistem plinifikacije. 
 
G. Gnamuša je tudi zanimalo, če je na cesti na Vič predviden pločnik. 
 
Ga. Knez pove, da pločnik v starem projektu ni vrisan, pobuda za to pa je bila dana. Sedaj je v pripravi nov 
projekt, kjer pa je pločnik vrisan. Po njenem mnenju pa je pločnik smiselno urediti v delu, ki poteka skozi naselje, 
ne pa preko polja. 
 
 
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 14.50 uri.  
 
  
 
 
 
 
 
Zapisnik pisala:                                       Predsednik Nadzornega odbora: 
Anita KOSMAČ                                              Ivan GOLOB 
 
 


