OBČINA DRAVOGRAD
Trg 4. julija 7, 2370 Dravograd, tel.: +386 2 872 35 60, faks: +386 2 872 35 74
http://www.dravograd.si; e-mail: obcina@dravograd.si
NADZORNI ODBOR
Številka: 032-0007/2007
Datum: 24.3.2010
Z A P I S N I K
22. seje Nadzornega odbora,
ki je bila v sredo, dne 24.3.2010, od 13.00 do 14.30 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
Rosanda KOTNIK, vodja Referata za finance

ODSOTNI:
•
Franc KADIŠ, član - opravičil
•
Marijana CIGALA, dr. vet. med., županja - opravičila
Za sejo je bil predlagan naslednji DNEVNI RED:
1.
2.
3.

4.
5.

Potrditev predlaganega dnevnega reda;
Pregled zapisnika 21. seje Nadzornega odbora;
Nadzorni pregled Zaključnega računa proračuna Občine Dravograd za leto 2009:
sprejem sklepa o komisiji za opravljanje pregleda
sprejem sklepa o izvedbi nadzora
izvedba nadzora;
Pobude in vprašanja članov Nadzornega odbora;
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 21. seje Nadzornega odbora
G. Golob je prisotne seznanil s sklepi zapisnika 21. seje.
Ga. Knez je v zvezi s ponovno pobudo članov NO glede ločitve sredstev za delo NO in sredstev za izvedbo
notranje revizije v proračunu občine povedala, da je dejavnost NO v proračunu že sedaj prikazana ločeno, s
posebno proračunsko postavko. Pod točko 5: Pobude in vprašanja članov NO, kjer je g. Gnamuš postavil

vprašanje glede pisma, naslovljenega na go. županjo v zadevi ureditve hudournika nad Goriškim Vrhom, je ga.
Knez odgovorila, da mu bo v kratkem posredovan pisni odgovor.
Nadzorni odbor se je odločil in sprejel naslednji
SKLEP št. 2:
Zapisnik 21. seje Nadzornega odbora z dne 3.2.2010 se sprejme in potrdi.

K točki 3: Nadzorni pregled Zaključnega računa proračuna Občine Dravograd za leto 2009:
- sprejem sklepa o komisiji za opravljanje pregleda
- sprejem sklepa o izvedbi nadzora
- izvedba nadzora
G. Golob je uvodoma povedal, da mora NO zaključni račun pregledati preden ga obravnava občinski svet. Na
vabilu za sejo občinskega sveta pa je zaključni račun že vključen kot točka dnevnega reda. Poudaril je, da ima
NO za pregled zaključnega računa tako veliko premalo časa, moral bi ga imeti najmanj 2-3 tedne, člani NO pa
svoje funkcije tudi ne opravljajo profesionalno, ampak imajo še druge obveznosti. Krivdo temu stanju je pripisal
vodstvu občine. Ponovno je poudaril, da bo NO letos svojo nalogo opravil pravočasno, v prihodnje pa zahteva, da
člani NO gradivo prejmejo prej in imajo tako dovolj časa za ustrezen pregled.
Ga. Kotnik je ob tem pripomnila, da je bil dogovor s člani NO tak, da povedo ali bodo uspeli pregledati zaključni
račun pravočasno, saj ga v nasprotnem primeru ne bi uvrstili na dnevni red seje občinskega sveta. Ker je
predsednik izjavil, da bo to izvedljivo, je vključen na dnevni red seje Občinskega sveta.
Ga. Knez je kritiko in pripombe članov NO vzela na znanje.
Za izvedbo nadzornega pregleda Zaključnega računa proračuna Občine Dravograd je NO oblikoval delovno
skupino, v sestavi:
Marjana MURATOVIČ, vodja delovne skupine
Ferdinand GNAMUŠ, član
Ivan GOLOB, član
Samo PIKL, član.
Nadzor je opredeljen kot zelo zahteven. V ta namen je bila pripravljena dokumentacija - Zaključni račun
proračuna Občine Dravograd za leto 2009.
Delovna skupina Nadzornega odbora Občine Dravograd je z nadzornim pregledom Zaključnega računa
proračuna Občine Dravograd za leto 2009 pričela istega dne, 24.3.2010 ob 14.30 uri, v sejni sobi Občine
Dravograd.
Za poročevalca na seji Občinskega sveta je bil določen g. Ferdinand Gnamuš.
Člani NO so sprejeli
SKLEP št. 3:
Nadzorni odbor sprejme sklep o izvedbi nadzornega pregleda Zaključnega računa proračuna Občine
Dravograd za leto 2009, v delovni skupini, ki jo sestavljajo Marjana MURATOVIČ, vodja delovne skupine,
Ferdinand GNAMUŠ, član, Ivan GOLOB, član in Samo PIKL, član. Nadzor opredeli kot zelo zahteven.
Nadzorni pregled se začne dne 24.3.2010.

K točki 4: Pobude in vprašanja članov Nadzornega odbora

G. Gnamuša je zanimalo, kdo nosi stroške popravil na centralni čistilni napravi.
Ga. Knez je odgovorila, da stroške nosi izvajalec. Občina je zadržala še 10% plačila, izvajalec pa je občini dal tudi
bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

K točki 5: Razno
Pod točko Razno ni bilo vprašanj.
G. Golob se je prisotnim zahvalil in končal sejo.
Seja Nadzornega odbora je bila zaključena ob 14.30 uri.

Zapisnik pisala:
Anita KOSMAČ

Predsednik Nadzornega odbora:
Ivan GOLOB

