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NADZORNI ODBOR 
 
Številka:   032-0007/2007 
Datum:     16. 9. 2009 

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

ki je bila v sredo, dne 16. 9. 2009,  od 15.00 do 16.25 ure, v sejni sobi Občine Dravograd, Trg 4. julija 7.  
 
PRISOTNI: 
1) Člani odbora: 
• Ivan GOLOB, predsednik 
• Marjana MURATOVIČ, članica 
• Franc KADIŠ, član  
• Samo PIKL, član 
 
ODSOTNI: 
• Ferdinand GNAMUŠ, član - opravičil 
 
2) Vabljeni: 
• Marijana CIGALA, dr. vet. med., županja 
• Dominika KNEZ, direktorica občinske uprave 
• Anita BREC, svetovalka v  Uradu županje 
 
Za sejo je bil predlagan naslednji DNEVNI RED: 
 
1. Potrditev predlaganega dnevnega reda; 
2. Pregled zapisnika 17. seje Nadzornega odbora; 
3. Sprejem končnega poročila o izvedbi nadzora poslovanja KS Dravograd; 
4. Pregled in seznanitev s Pravilnikom o obveznih sestavinah poročila nadzornega odbora občine ter 

poročila o opravljenem nadzoru, ki je stopil v veljavo meseca aprila 2009; 
5. Nadzorni pregled investicije »Adaptacija Podružnične šole Libeliče« ali »Rekonstrukcija ceste 

Dravograd-Ojstrica«: 
- sprejem sklepa o komisiji za opravljanje pregleda 
- sprejem sklepa o izvedbi nadzora; 

6. Pobude in vprašanja članov NO; 
7. Razno. 
 
K točki 1: Potrditev predlaganega dnevnega reda 
 
Predsednik Nadzornega odbora je ugotovil sklepčnost ter prisotne seznanil s predlaganim dnevnim redom. 
Predlagal je spremembo dnevnega reda in sicer zamenjavo vrstnega reda točk 3 in 4. 
 
Člani so se s predlogom strinjali. 
 
SKLEP št. 1: 
Predlagani dnevni red se sprejme in potrdi s predlagano spremembo tako, da se zamenja vrstni red točk 3 
in 4. 
 
K točki 2: Pregled zapisnika 17. seje Nadzornega odbora 
 
G. Golob je prisotne seznanil s sklepi zapisnika 17. seje. Člani NO na zapisnik niso imeli pripomb. 
 
Sprejet je bil  



SKLEP št. 2: 
Zapisnik 17. seje Nadzornega odbora z dne 25.5.2009 se sprejme in potrdi. 
 
K točki 3: Pregled in seznanitev s Pravilnikom o obveznih sestavinah poročila nadzornega odbora občine  
                 ter poročila o opravljenem nadzoru, ki je stopil v veljavo meseca aprila 2009 
 
G. Golob je prisotnim predstavil Pravilnik o obveznih sestavinah poročila nadzornega odbora občine, ki je bil 
sprejet s strani ministrice brez resorja, odgovorne za lokalno samoupravo in regionalni razvoj, v soglasju z 
ministrom za finance, objavljen v Uradnem listu RS, št. 23/2009 z dne 27.3.2009, veljati pa je začel dne 
11.4.2009. Povzel je bistvene novosti pravilnika, ki se nanašajo na pripravo poročila o opravljenem nadzoru, o 
vročanju le tega ipd. Pojasnil je, da pravilnik predpisuje postopke nadzorov, ki naj jih NO vrši, s čimer ga postavlja 
v vlogo revizorja, kot podaljšano roko DURS-a, Računskega sodišča. Nadalje je g. Golob ugotovil, da je NO 
ravnal skladno s pravilnikom, v bodoče pa bo pri pripravi poročila upošteval sprejete spremembe. Mnenja je, da 
naj NO pokriva ožja področja, ostalo pa samo spremlja. Opozoril je tudi na spremembo, ki se nanaša na rok (15. 
dni), v katerem mora nadzorovana oseba na ugotovitve v poročilu NO odgovoriti oz. podati pojasnila. Pove, da je 
v praksi, med župani, mnenje, da so naloge NO zelo obsežne, kar bi v primeru, da se to izvaja, pomenilo, da 
notranja revizija naj ne bi bila več potrebna. Opozoril je na dejstvo, da je NO sestavljen iz ljudi, ki so zaposleni na 
različnih področjih in neprofesionalno opravljajo naloge nadzora. Besedo je predal članom NO. 
 
Ga. Muratovič je pritrdila, da bo končno poročilo o opravljenem nadzoru treba prilagoditi spremembam, ki jih 
sprejeti pravilnik narekuje. 
 
Županja ga. Cigala je pritrdila, da je težko NO nalagati tako velik obseg nalog. Tu gre za zahtevne naloge, občina 
pa tako ima vsakoletno obvezno notranjo revizijo. Je pa delovanje NO pomembno v delu, da se zagotavlja 
transparentnost dela. 
 
G. Kadiš je dodal, da obstajajo druge strokovne službe, ki vršijo podroben notranji nadzor delovanja občine. 
 
Ga. Knez je pripomnila, da je pomembno to, da je poročilo, ki ga pripravi NO po opravljenem nadzoru, skladno s 
sprejetim pravilnikom.   
 
Člani NO so sprejeli 
 
SKLEP št. 3:  
Nadzorni odbor se je seznanil s Pravilnikom o obveznih sestavinah poročila nadzornega odbora občine in 
bo svoje delo opravljal v skladu z njegovimi določili. 
 
K točki 4: Sprejem končnega poročila o izvedbi nadzora poslovanja KS Dravograd 
 
G. Golob je povedal, da do določenega roka ugovorov na osnutek poročila ni bilo. Povedal je, da je bilo 
ugotovljeno, da Statut KS Dravograd ni podpisan s strani predsednika in da imajo druge krajevne skupnosti to 
urejeno.  
Še enkrat je poudaril, da bo končno poročilo oblikovano ob upoštevanju sprememb, kot jih je določil Pravilnik o 
obveznih sestavinah poročila nadzornega odbora občine in sicer:  

- na zadnji strani se navede delovna skupina, ki je vršila nadzor,  
- dodati je potrebno dikcijo »Na osnutek poročila o izvedbi nadzora ni bilo nobenih pripomb.«  
- ter dikcijo »Poročilo je končni akt Nadzornega odbora Občine Dravograd.« 
- navede se tudi, kdo bo podal poročilo o izvedenem nadzoru na Občinskem svetu ter 
- določi rok 15 dni, v katerem mora nadzorovana oseba odpraviti ugotovljene nepravilnosti. 

 
Člani NO so sprejeli 
 
SKLEP št. 4: 
Nadzorni odbor je sprejel končno poročilo o izvedbi nadzora poslovanja KS Dravograd in sicer tako, da je 
končno poročilo oblikovano ob upoštevanju sprememb, kot jih je določil Pravilnik o obveznih sestavinah 
poročila nadzornega odbora občine in sicer:  

- na zadnji strani se navede delovna skupina, ki je vršila nadzor,  
- dodati je potrebno dikcijo »Na osnutek poročila o izvedbi nadzora ni bilo nobenih pripomb.«  
- ter dikcijo »Poročilo je končni akt Nadzornega odbora Občine Dravograd.« 
- navede se tudi, kdo bo podal poročilo o izvedenem nadzoru na Občinskem svetu ter 
- določi rok 15 dni, v katerem mora nadzorovana oseba odpraviti ugotovljene nepravilnosti. 

 
 
 
 



K točki 5: Nadzorni pregled investicije »Adaptacija Podružnične šole Libeliče« ali »Rekonstrukcija ceste 
Dravograd-Ojstrica« 
- sprejem sklepa o komisiji za opravljanje pregleda 
- sprejem sklepa o izvedbi nadzora 
 
G. Golob je člane NO pozval, da izmed dveh predlaganih izberejo investicijo, ki bo predmet pregleda NO. 
Izbrana je bila investicija »Adaptacija Podružnične šole Libeliče«. 
 
Nadzorni odbor je določil delovno skupino, ki bo izvedla pregled investicije »Adaptacija Podružnične šole 
Libeliče« v sestavi: 
- Samo PIKL, vodja 
- Ivan GOLOB, član 
- Marjana MURATOVIČ, članica. 
 
Nadzor je opredeljen kot zahteven.  
 
Delovna skupina Nadzornega odbora Občine Dravograd bo z nadzornim pregledom investicije pričela  dne 
23.9.2009 ob 14. uri, v sejni sobi Občine Dravograd. 
 
Občinska uprava mora za pregled pripraviti naslednje gradivo: 

- javni razpisi 
- ocenjena vrednost investicije 
- razpisna dokumentacija 
- projektna dokumentacija 
- ponudbe 
- pogodbe 
- gradbeni dnevniki 
- izdane situacije. 

 
SKLEP št. 5:  
Nadzorni odbor sprejme sklep o izvedbi nadzora investicije »Adaptacija Podružnične šole Libeliče«, v 
delovni skupini, ki jo sestavljajo Samo PIKL, vodja, Ivan GOLOB, član in Marjana MURATOVIČ, članica. 
Nadzor opredeli kot zahteven nadzor. 
 
 
K točki 6: Pobude in vprašanja članov NO 
 
G. Goloba je zanimalo, zakaj so člani sveta zavoda Dravit Dravograd samo iz vrst svetnikov. 
 
Ga. županja je pojasnila, da je bilo prvotno ni bilo tako mišljeno, vendar so svetniki odločili drugače. V  2. 
odstavku 14. člena Statuta Javnega zavoda Dravit je določeno, da je mandat predstavnikov ustanovitelja, ki so 
hkrati člani Občinskega sveta, vezan na njihov mandat v Občinskem svetu.   
 
G. Goloba je zanimala sistemizacija delovnih mest v VVZ Vrtec Dravograd za šolsko leto 2009/2010. Vrtec je dal 
vlogo za povečanje za tri delovna mesta in sicer – vzgojiteljica, - pomočnica, - pomočnica za polovični delovni 
čas. Zanimalo ga je, kako bo občina to izvedla, ker v letošnjem letu teh sredstev ni v proračunu. 
 
Ga. županja je pojasnila, da je potrebno organizirati nov oddelek, zaradi večjega vpisa otrok. 
 
Nadalje je g. Golob vprašal, zakaj se je pri razpisu delovnega mesta za direktorja zavoda zahtevala samo nižja 
raven znanja tujega jezika. 
 
Ga. županja je odgovorila, da se je to zdelo povsem zadostno. 
 
G. Goloba je zanimalo, kako je s prestavitvijo nalog, ki se sedaj opravljajo v okviru občinske uprave, na javni 
zavod, kako je z zaposlitvijo direktorja zavoda, kje je sedež in kako je z opravljanjem računovodskih storitev. 
 
Ga. županja je povedala, da se zaposleni, ki v občinski upravi opravljajo naloge, ki se bodo sedaj opravljale v 
okviru javnega zavoda, tja premestijo. Na razpis za direktorja je prispelo 18 vlog, predvsem so bili kandidati brez 
izkušenj, komisija je po opravljenih osebnih razgovorih dva kandidata predlagala svetu zavoda v izbor. Izbran je 
bil g. Branko Krenk. Glede računovodstva pove, da se izvede postopek zbiranja ponudb in sklene pogodba z 
računovodskim servisom. Sedež javnega zavoda je v Bukovju 13. 
 
Glede izvrševanja proračuna je g. Goloba zanimalo izplačilo nagrad v krajevnih skupnostih, saj so v KS Trbonje in 
Črneče že do 30.6.2009 izkoristili100%, medtem ko ostale KS niso porabile nič. Kako si bodo v drugem polletju 
obračunale nagrade?  



Ga. županja je pojasnila, da KS Libeliče zelo dobro dela, predsednica KS Trbonje veliko časa posveča izgradnji 
širokopasovnega interneta, kjer delo dobro poteka, v KS Črneče delo dobro teče, KS Dravograd pa se pri 
poslovanju veliko navezuje na občino. KS Šentjanž dobro sodeluje z občino in si nagrade ne izplačuje. 
 
G. Goloba je zanimalo, ali je pomota, da so lastniki dobili tako velike zneske pri izračunu nadomestila za 
nezazidana stavbna zemljišča in kako je do tega prišlo. Nekateri ljudje namreč sploh niso vedeli, da so to 
gradbene parcele. V primerjavi z mestnimi zazidalnimi parcelami so to bile ogromne razlike v zneskih. Zanimalo 
ga je, po katerem zakonu se je to obračunalo. 
 
Ga. županja je povedala, da je občina v letu 2009 sprejela Spremembe in dopolnitve Odloka o nadomestilu za 
uporabo stavbnega zemljišča v Občini Dravograd (Ur. list RS, št. 39/09), ki ureja to področje in sicer v delu, da se 
za nezazidana stavbna zemljišča zaračuna 25% vrednost, DURS pa je izdal odločbe, kjer je bil izračun v višini 
100%. 
 
Ga. Knez je pojasnila, da so bili s strani občine podatki posredovani operaterju in sicer v višini 25% kot določa 
odlok. Pri prenosu točnih podatkov je prišlo do napake pri operaterju DURS-a. Občina se je večkrat obrnila na 
DURS, da bi hitro ukrepali in izdali sklep o pomoti. Tako ukrepanje so zavrnili in se sklicevali na 90. čl. Zakona o 
davčnem postopku. Od skupno 2308 zavezancev jih je pritožbo na izdano odločbo dalo 131. 
 
G. Pikl je izpostavil dejstvo, da na parcelah, kjer je občina želela zaračunati nadomestilo za uporabo stavbnega 
zemljišča, gradnja ni možna. Ni dostopa do parcel. 
 
Ga. županja je povedala, da naj bi bil do 2013 dostop do teh parcel omogočen. 
 
G. Golob je člane NO obvestil o izvedbi seminarja dne 22. oktobra na temo Delo in poročanje nadzornega 
odbora. Nihče se seminarja ne bo udeležil. 
 
 
 
K točki 7: Razno 
 
Pod točko Razno so g. Kadiša zanimale aktivnosti v zvezi z izgradnjo avtoceste. 
 
Ga. županja je povedala, da se je izvedel sestanek za 4. fazo, da so se oblikovale številne civilne iniciative. 
Odobrene so tri faze in sicer Arja vas-Velenje-Slovenj Gradec (do Otiškega Vrha). 
 
Ga. Knez je povedala, da je 15.9.2009 potekal 1. regionalni posvet, kjer je bilo govora o trasi Otiški Vrh-
Dravograd-Ravne-Prevalje. Težava se je pokazala v občinah Ravne in Prevalje glede umestitve trase v prostor. 
Pove, da je država šele sedaj začela z vključevanjem javnosti. 
  
G. Golob se je prisotnim zahvalil in končal sejo. 
 
Seja Nadzornega odbora je bila zaključena ob 16.25 uri.  
 
  
Zapisnik pisala:                                       Predsednik Nadzornega odbora: 
Anita BREC                                              Ivan GOLOB 
 
 
 


