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NADZORNI ODBOR 
 
Številka:   032-0007/2007 
Datum:     15.12.2009 

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

ki je bila v torek, dne 15.12.2009,  od 14.00 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 
 
ODSOTNI: 
• Franc KADIŠ, član  
• Marijana CIGALA, dr. vet. med., županja - opravičila 
• Dominika KNEZ, direktorica občinske uprave - opravičila 
 
2) Vabljeni: 
• Anita KOSMAČ, svetovalka v  Uradu županje 
 
Za sejo je bil predlagan naslednji DNEVNI RED: 
 
1. Potrditev predlaganega dnevnega reda; 
2. Pregled zapisnika 19. seje Nadzornega odbora; 
3. Sprejem Končnega poročila o izvedbi nadzornega pregleda uporabe službenih avtomobilov Občine 

Dravograd v letu 2009; 
4. Potrditev in sprejem Letnega programa dela Nadzornega odbora za leto 2010; 
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. 
 
SKLEP št. 1: 
Predlagani dnevni red se sprejme in potrdi. 
 
K točki 2: Pregled zapisnika 19. seje Nadzornega odbora 
 
G. Golob je prisotne seznanil s sklepi zapisnika 19. seje.  
Pod točko razno, kjer je bilo govora o Rebalansu proračuna v delu, ki zajema delo Nadzornega odbora in 
notranjih revizij, je g. Golob ponovno poudaril, da je potrebno ločiti proračunske postavke za delo Nadzornega 
odbora Občine Dravograd ter posebej za notranjo revizijo. 
 
Nadzorni odbor se je odločil in sprejel naslednji 
 
SKLEP št. 2: 
Zapisnik 19. seje Nadzornega odbora z dne 27.10.2009 se sprejme in potrdi. 
 



K točki 3: Sprejem Končnega poročila o izvedbi nadzornega pregleda uporabe službenih avtomobilov  
Občine Dravograd v letu 2009 
 
G. Golob je predstavil komisijo, ki je bila imenovana za izvedbo navedenega nadzora, nato pa je besedo predal 
vodji delovne skupine g. Gnamušu. 
 
G. Gnamuš je povedal, da je delovna skupina Nadzornega odbora izvedla nadzor uporabe službenih vozil Občine 
Dravograd v letu 2009. Ugotovili so, da je bilo ravnano v skladu s sprejetim Pravilnikom o uporabi službenih vozil. 
Potni nalogi so bili v redu izpolnjeni, vodena je bila ustrezna evidenca. Iz pregledane dokumentacije nepravilnosti 
niso izstopale. Nadalje je delovna skupina ugotovila, da so stroški tekoče evidentirani, knjiženi na pravem kontu. 
Omenil pa je, da so pri nekaterih potnih nalogih ugotovili, da niso bile navedene relacije ali kilometrina, nadalje 
niso bili vsi dokumenti podpisani tako, kot bi morali biti. Glede na navedeno, so podali priporočilo županji, da v 
bodoče zagotovi dosledno izpolnjevanje potnih nalogov. Izrekel je pohvalo občinski upravi, ki posluje v redu in 
zakonito. 
 
Člani NO so sprejeli 
 
SKLEP št. 3:  
Nadzorni odbor je sprejel Končno poročilo o izvedbi nadzornega pregleda uporabe službenih avtomobilov 
Občine Dravograd v letu 2009. 
 
K točki 4: Potrditev in sprejem Letnega programa dela Nadzornega odbora za leto 2010 
 
G. Golob je predstavil Letni program dela Nadzornega odbora za leto 2010. Povedal je, da so predvideni štirje 
nadzori, vendar bo podrobna vsebina posameznega nadzora določena vsakokrat sproti. V pregled bodo vključeni 
trije nadzorniki. Tako je predviden pregled zaključnega računa, ki je opredeljen kot zelo zahteven nadzor. Nadalje 
je predviden izredni nadzor tekočega poslovanja, kot zahteven nadzor. Nadzor investicije je opredeljen kot 
zahteven nadzor, nadzor razpolaganja z občinskim premoženjem pa kot zelo zahteven nadzor. Pod ostale 
aktivnosti je g. Golob navedel udeležbo na sedmih rednih sejah NO, eno izredno sejo NO, obravnavo poročil, 
udeležbo na sejah Občinskega sveta ter po potrebi udeležbo članov NO na izobraževanju ali seminarju. Povedal 
je še, da Občinski svet Občine Dravograd sprejme Letni program dela Nadzornega odbora za leto 2010 kot 
informacijo. 
 
Besedo je predal članom Nadzornega odbora, ki na predstavitev Letnega programa dela Nadzornega odbora za 
leto 2010 niso imeli pripomb.  
 
Sprejet je bil 
 
SKLEP št. 4: 
Nadzorni odbor je sprejel Letni program dela Nadzornega odbora za leto 2010, s katerim se seznani 
Občinski svet. 
 
K točki 5: Pobude in vprašanja članov Nadzornega odbora 

G. Golob je opozoril na pravočasno izplačilo sejnin članom Nadzornega odbora skladno z določili Pravilnika o 
plačah in plačilih za opravljanje funkcije občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta ter 
članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov. Ob tem je pripomnil, da je Nadzorni odbor svoje delo 
opravil, zato je prav, da se plačilo za delo članom izplača še v letu 2009.   

Člani Nadzornega odbora so ga pri tem podprli.     

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 14.30 uri.  
 
  
Zapisnik pisala:                                       Predsednik Nadzornega odbora: 
Anita KOSMAČ                                              Ivan GOLOB, l.r. 


