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NADZORNI ODBOR 
 
Številka:   032-0007/2007 
Datum:     15. 12. 2008 

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

ki je bila v ponedeljek, dne 15. 12. 2008,  od 14.30 do 15.30 ure, v sejni sobi Občine Dravograd, Trg 4. 
julija 7.  

 
 
PRISOTNI: 
1) Člani odbora: 
• Ivan GOLOB, predsednik 
• Marjana MURATOVIČ, članica 
• Samo PIKL, član 
 
ODSOTNI: 

• Ferdinand GNAMUŠ, član 
• Franc KADIŠ, član 
 

 
2) Vabljeni: 
• Marijana CIGALA, dr. vet. med, županja -opravičila 
• Dominika KNEZ, direktorica občinske uprave 
• Anita BREC, svetovalka v  Uradu županje 
• Rosanda KOTNIK, vodja Referata za finance 
 
 
Za sejo je bil predlagan naslednji DNEVNI RED: 
 
1. Potrditev predlaganega dnevnega reda; 
2. Pregled zapisnika 13. seje Nadzornega odbora; 
3. Sprejem končnega poročila o izrednem nadzoru investicije »Rekonstrukcija ceste Trbonjski 

jarek-Vidakovič«; 
4. Sprejem in potrditev Letnega programa dela Nadzornega odbora za leto 2009; 
5. Seznanitev z Odlokom o proračunu Občine Dravograd za leto 2009; 
6. Sprejem in potrditev Poročila o delu Nadzornega odbora v letu 2008; 
7. Poročanje z 20. seje Občinskega sveta Občine Dravograd; 
8. Razno. 
 
K točki 1: Potrditev predlaganega dnevnega reda 
 
Predsednik Nadzornega odbora je ugotovil sklepčnost ter prisotne seznanil s predlaganim dnevnim 
redom. Pri tem je predlagal, da se zaradi odsotnosti g. Gnamuša, 7. točka umakne z dnevnega reda in 
se obravnava na naslednji seji NO. Člani nadzornega odbora so se s predlaganim strinjali in sprejeli  
 
SKLEP št. 1: 
Predlog dnevnega reda se sprejme in potrdi s predlagano spremembo, umikom 7. točke z 
dnevnega reda. 



K točki 2: Pregled zapisnika 13. seje Nadzornega odbora 
 
G. Golob je prisotne seznanil z zapisnikom 13. seje, pri tem pa je povedal, da je finančni načrt, ki je bil 
obravnavan pod točko 3, popravljen tako, da ni več predvidene izredne seje NO, ni več predvidenega 
manj zahtevnega nadzora, ni načrtovan izredni nadzor. Člani NO se ne bodo udeleževali strokovnih 
izobraževanj. Skupni znesek vseh sredstev za delo NO v letu 2009 je načrtovan v višini 9.774,27 €. 
 
Sprejet je bil  
  
SKLEP št. 2: 
Zapisnik 13. seje Nadzornega odbora z dne 23. 10. 2008 je pregledan in potrjen.  
 
K točki 3: Sprejem končnega poročila o izrednem nadzoru investicije »Rekonstrukcija ceste 
Trbonjski jarek-Vidakovič« 
 
G. Golob je povedal, da do predpisanega roka na osnutek poročila o izrednem nadzoru investicije 
»Rekonstrukcija ceste Trbonjski jarek-Vidakovič« ni bilo pripomb. Nadzorni odbor predlaga, da Občina 
Dravograd pri nadaljnjih investicijah v zasebno lastnino pridobi še naslednja soglasja: - da se lastnik 
zemljišča strinja, da se lastnina po geodetski izmeri končane rekonstrukcije prenese plačno ali 
brezplačno v last in posest Občine; - da bo Občina stroške izmere in zemljiško knjižnih dejanj izvedla v 
lastno breme ter – da se dogovori za ceno zemljišča. Predlog NO je tudi, da Občina dopolni oz. 
pripravi ustrezen akt, kot podlago za financiranje gradenj v zasebni lastnini. NO je pred pregledom 
pridobil mnenje Računskega sodišča, ki poudarja, da mora občina spoštovati določila Zakona o javnih 
financah ter Zakona o javnih cestah, pripraviti pa mora tudi ustrezen notranji predpis. NO je pri 
pregledu ugotovil, da je občina pridobila soglasja občanov o posegu v njihovo lastnino, ne pa tudi 
soglasja, da občani lastnino potem prenesejo na občino. 
Direktorica občinske uprave ga. Knez je povedala, da je osnutek poročila o izrednem nadzoru že bil 
obravnavan na seji Občinskega sveta ter da Občina že upošteva smernice NO, da je navedena 
soglasja že pridobila, sredstva pa so bila planirana v proračunu. Predlog za rekonstrukcijo te ceste je 
bil dan zaradi tega, ker je KS to že imela predvideno v svojem planu. 
 
Člani NO so po kratki razpravi sprejeli 
 
SKLEP št. 3: 
 
Sprejme se končno poročilo o izrednem nadzoru investicije »Rekonstrukcija ceste Trbonjski 
jarek-Vidakovič«. 
 
K točki 4: Sprejem in potrditev Letnega programa dela Nadzornega odbora za leto 2009 
 
G. Golob je predstavil vsebinski in terminski plan dela NO za leto 2009. Tako je predviden nadzor 
zaključnega proračuna občine za leto 2008, kot zelo zahteven nadzor, nadzor poslovanja KS 
Dravograd in KS Libeliče, oba zelo zahtevna nadzora ter nadzor investicij, kjer pa bo izbor le teh 
opravljen sproti. Izredni nadzor bo NO opravil le na podlagi pobude občanov ali županje. Občinski svet 
Občine Dravograd se seznani s Programom dela NO za leto 2009. 
Člani NO so se s tem strinjali. 
 
Sprejet je bil 
 
SKLEP št. 4:  
Nadzorni odbor sprejme in potrdi Letni program dela Nadzornega odbora za leto 2009. 
 
K točki 5: Seznanitev z Odlokom o proračunu Občine Dravograd za leto 2009 
 
G. Golob je prosil go. Rosando Kotnik, da predstavi predlog Odloka o proračunu Občine Dravograd za 
leto 2009. Predstavila in razložila je posamezne postavke proračuna na prihodkovni in na odhodkovni 
strani.  



G. Golob je dodal, da je predlog proračuna uravnotežen, skladen z veljavnimi predpisi, izkazuje stanje 
tekočih investicij ter možnost pridobivanja sredstev iz evropskih skladov, sledi razvojnim programom in 
finančnim zmožnostim občine. Člani NO so se s tem strinjali. 
 
Sprejet je bil 
 
SKLEP št. 5:  
 
Nadzorni odbor se je seznanil s predlogom Odloka o proračunu Občine Dravograd za leto 2009. 
 
K točki 6:  Sprejem in potrditev Poročila o delu Nadzornega odbora v letu 2008    
 
G. Golob je povzel poročilo o delu NO v letu 2008. Povedal je, da se je NO sestal na šestih rednih 
sejah ter povzel kratko vsebino dela na vsaki seji. Nadzori, ki so jih opravile delovne skupine, 
imenovane izmed članov NO, so potekali v prostorih Občine Dravograd, skladno z veljavno 
zakonodajo. Opravljeni so bili naslednji nadzori: pregled investicije rekonstrukcije ceste Vič ter 
izgradnje obvozne ceste Dravograd-Vič, poslovanje KS Trbonje in KS Šentjanž, poslovanje VVZ Vrtec 
Dravograd, pregled investicije Čistilna naprava Dravograd ter izredni nadzor rekonstrukcije ceste 
Trbonjski jarek-Vidakovič. NO je občini podal določena priporočila v zvezi s poslovanjem ter izvedbo 
investicij. 
G. Golob je dodal, da je NO najvišji organ nadzora porabe sredstev v občini in deluje skladno z 41. 
členom Statuta Občine Dravograd. Glede na to, da pri sprejemu rebalansa proračuna občine na 
Občinskem svetu Občine Dravograd ni bilo potrjeno povišanje sredstev za delo NO, sklepa, da se delo 
NO pojmuje kot manj potrebno. 
Poročilo o delu NO v letu 2008 obravnava Občinski svet Občine Dravograd. 
 
Člani NO so se s tem strinjali. 
 
Sprejet je bil 
 
SKLEP št. 6:  
Nadzorni odbor je sprejel in potrdil Poročilo o delu Nadzornega odbora v letu 2008. 
 
 
K točki 7: Razno 
 
Pod točko Razno je g. Golob opozoril na predlog Pravilnika o obveznih sestavinah poročila 
nadzornega odbora občine, ki ga izda minister, pristojen za lokalno samoupravo in regionalno politiko, 
v soglasju z ministrom, pristojnim za finance in ki je bil pripravljen 5.6.2008, pripombe pa bi se lahko 
podale do 24.6.2008. Opozoril je na to, da bi moral biti NO s tem predlogom seznanjen in imeti 
možnost podati na predlog akta svoje pripombe. 
 
Člani NO niso imeli več vprašanj ali pobud, zato se je predsednik vsem prisotnim zahvalil za 
sodelovanje in končal sejo. 
 
Seja Nadzornega odbora je bila zaključena ob 15.30 uri.  
 
 
 
 
Zapisnik pisala:                              Predsednik Nadzornega odbora: 
Anita BREC                                              Ivan GOLOB 
 
 
 


