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NADZORNI ODBOR 
 
Številka:   032-0007/2007 
Datum:     23. 10. 2008 

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

ki je bila v četrtek, dne 23. 10. 2008,  od 14.35 do 15.40 ure, v sejni sobi Občine Dravograd, Trg 4. 
julija 7.  

 
 
PRISOTNI: 
1) Člani odbora: 
• Ivan GOLOB 
• Marjana MURATOVIČ 
• Samo PIKL 
• Ferdinand GNAMUŠ 
 
ODSOTNI: 
• Franc KADIŠ, član - opravičil 
• Bernarda GRUDNIK, vodja Referata za gospodarske dejavnosti in urejanje prostora-opravičila 
 
 
2) Vabljeni: 
• Marijana CIGALA, dr. vet. med, županja 
• 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 12. seje Nadzornega odbora; 
3. Priprava finančnega načrta za leto 2009; 
4. Poročanje s seminarja »Kako izvesti nadzor in kako izdelati poročilo nadzornega odbora 

občin« predavateljev Računskega sodišča RS; 
5. Obravnava končnega poročila o izvedbi nadzora investicije »Čistilna naprava Dravograd« 

ter potrditev le tega; 
6. Nadaljevanje 4. točke 12. seje – Premoženjska bilanca za leto 2007 in poročilo o izvrševanju 

proračuna za obdobje 1.1.2008 do 30.6.2008; 
7. Izredni nadzor 
• Imenovanje komisije 
• Sprejetje sklepa o nadzoru; 
8. Razno. 
 
 
 
 
 



K točki 1: Potrditev predlaganega dnevnega reda 
 
Predsednik Nadzornega odbora je ugotovil sklepčnost ter prisotne seznanil s predlaganim dnevnim 
redom. Člani nadzornega odbora so se s predlaganim dnevnim redom strinjali in sprejeli  
 
SKLEP št. 1: 
Predlog dnevnega reda se sprejme in potrdi. 
 
K točki 2: Pregled zapisnika 12. seje Nadzornega odbora 
 
S strani članov NO ni pripomb na zapisnik. G. Golob je pozval go. Kotnik, da poda odgovore na 
vprašanja z 12. seje. 
Ga. Kotnik je povedala je, da so bili prihodki realizirani v višini 35,65%. Težave so nastopile zaradi 
nepridobljenih sredstev v višini 160.000 EUR za Dravske elektrarne, kar bo potrebno urediti z 
rebalansom. Vložena je tudi izvršba, podan je predlog za sklenitev poravnave. Prihodki od prodaje 
premoženja so realizirani v višini 13,25%, dražbe so potekale v drugi polovici leta, deloma so bile 
neuspešne, kar se uredi z rebalansom. Občina mora zalagati sredstva za pravočasno plačilo investicij 
Čistilna naprava in cesta Ojstrica, ker sredstva sofinanciranja s strani EU in države ne prihajajo 
pravočasno. Za industrijsko cono finančna realizacija v letu 2008 ne bo možna. Glede ČN je finančna 
realizacija v predvideni višini. Likvidnostne težave so se začele v decembru 2007, ko je občina 
pričakovala sredstva od koncesij za Dravske elektrarne, za ČN in OŠ Dravograd. Pričakovana 
prenesena sredstva bodo z rebalansom zmanjšana za cca 430.000 EUR. 
Glede kreditov pove, da je občina morala najeti kredit zaradi ČN iz razloga zalaganja sredstev. 
Na odhodkovni strani je realizacija 36,55%, težave povzročajo plačila za izvedbo investicij. Investicije, 
ki jih financira EU, morajo biti plačane v rokih. Nadaljnji problem je ta, da so postopki prodaje 
premoženja dolgi. Nadalje pove, da izplačila tekočih odhodkov tečejo normalno. Kolegij občinske 
uprave je sprejel prioritetni vrstni red poplačil.  
 
G. Golob je pojasnil, da bo Računsko sodišče v naslednjih mesecih pregledovalo pravilnost 
izplačevanja plač v občinah. Zanimalo ga je, kako se izvajajo javni natečaji za prosta delovna mesta. 
Ga. Brec pove, da se javni natečaji izvajajo skladno z Zakonom o javnih uslužbencih. Imenuje se 
komisija, javni natečaj se javno objavi in določi rok za prijavo. Oblikujejo se merila za izbirni postopek. 
Uvrstitev kandidatov v izbirni postopek je odvisna od izpolnjevanja pogojev za posamezno delovno 
mesto, kot so določena v Aktu o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest v občinski upravi 
Občine Dravograd ter skladno z Uredbo Vlade. Kandidatom se izdajo ustrezni akti. Izbran je kandidat, 
ki je najbolj strokovno usposobljen skladno s predhodno določenimi merili in pogoji. 
 
G. Gnamuša je zanimalo, če so bili najeti krediti v višini dovoljenega zneska.  
Ga. Kotnik pove, da ima občina najet likvidnostni kredit, v mejah dovoljenega in zaradi likvidnostnih 
težav načrtuje najem dolgoročnega kredita. 
 
G. Pikla so zanimale obresti najetih kreditov. 
Ga. Kotnik pove, da so zaradi finančne krize spremenljiva obrestna mera raste iz meseca v mesec. 
 
Sprejet je bil  
  
SKLEP št. 2: 
Zapisnik 12. seje Nadzornega odbora z dne 10. 9. 2008 je pregledan in potrjen. NO se je 
seznanil z odgovori vodje Referata za finance na vprašanja, postavljena na 12. seji. 
 
K točki 3: Priprava finančnega načrta za leto 2009 
 
G. Golob je predstavil finančni načrt Nadzornega odbora za leto 2009 in sicer za obdobje do 30.6. in 
od 1.7. do 31.12.2009. Tako je planirano deset prisotnosti na sejah Občinskega sveta, sedem sej 
Nadzornega odbora in ena izredna seja NO. 
Glede izvajanja nadzora je planirano naslednje: trije zelo zahtevni nadzori, en zahtevni nadzor, en 
manj zahtevni nadzor in en izredni nadzor. 
Planirani sta dve strokovni izobraževanji, predsedovanje seji NO osemkrat. Skupni znesek sredstev za 
delo NO v letu 2009 tako znaša 8.844,57 EUR, kar je pribl. 1.000,00 EUR več, kot za leto 2008.  



Že v letu 2008 bo potrebno del izdatkov uskladiti z rebalansom, kar je odločitev Občinskega sveta in 
županje. 
 
G. Gnamuš je pojasnil, da gre v bistvu za povečanje v višini letne inflacije. Zanimalo ga je, če je izbran 
revizor za leto 2008. 
Ga. Kotnik pove, da je pogodba že podpisana ter da se revidira poslovanje Občine Dravograd ter OŠ 
Dravograd, ki ni imela revizije v zadnjih treh letih. Pogodba je v višini 5.400,00 EUR zaradi manjšega 
obsega dela.  
Nadzorni odbor je sprejel 
 
SKLEP št. 3: 
 
Sprejme se finančni načrt Nadzornega odbora Občine Dravograd za leto 2009. 
 
K točki 4: Poročanje s seminarja »Kako izvesti nadzor in kako izdelati poročilo nadzornega  
                odbora občin« predavateljev Računskega sodišča RS 
 
G. Golob je podal poročilo. Pove, da sta seminar vodila revizorja Računskega sodišča Republike 
Slovenije. Teme so bile naslednje: poročilo NO, osnutek poročila, letni program dela, vrste revizij, 
revizijsko načrtovanje, pravni okviri, obseg pregledovanja plač, pravilnost zaposlovanja, transferi, 
zadolževanje, izvajanje revizij, končna poročila (objaviti na spletni strani), 1x letno tiskovna 
konferenca. Ob tem pove, da imajo pri pregledu dokumentacije člani NO pravico fotokopije odnesti 
domov, saj člani NO niso profesionalni revizorji, ne smejo pa se dokumenti odtujiti in se morajo po 
pregledu vrniti. 
 
Nadzorni odbor je sprejel 
 
SKLEP št. 4:  
Nadzorni odbor se je seznanil z vsebino seminarja »Kako izvesti nadzor in kako izdelati 
poročilo nadzornega odbora občin« predavateljev Računskega sodišča RS. 
 
K točki 5: Obravnava končnega poročila o izvedbi nadzora investicije »Čistilna naprava 
Dravograd« ter potrditev le tega    
 
G. Golob prisotne seznani, da so bile podane pripombe na osnutek poročila o izvedbi revizije ČN 
Dravograd. G. Gnamuš v nadaljevanju pove, da so pripombe smiselne in se upoštevajo v končnem 
poročilu. Glede pripombe pod točko 3 (poročila), ga. Kotnik pove, da občina ne dobiva nobenih 
poročil, ampak samo obvestila o nakazilih in to do konca leta 2007. H končnemu poročilu se priložijo 
pripombe. 
 
Sprejet je bil 
 
SKLEP št. 5:  
 
Nadzorni odbor je obravnaval pripombe na osnutek in jih sprejel ter potrdil končno poročilo o 
izvedbi nadzora investicije »Čistilna naprava Dravograd« s sprejetimi pripombami. 
 
K točki 6:  Nadaljevanje 4. točke 12. seje – Premoženjska bilanca za leto 2007 in poročilo o 
izvrševanju proračuna za obdobje 1.1.2008 do 30.6.2008    
 
Ga. Kotnik je obrazložitve podala že pod točko 2. 
 
Sprejet je bil 
SKLEP št. 6:  
Nadzorni odbor se je seznanil z odgovori na vprašanja z 12. seje NO. 
 
 
K točki 7: Izredni nadzor 



 
Nadzorni odbor je sprejel sklep o izvedbi izrednega nadzora investicije »Trbonjski jarek-odcep 
Vidakovič« ter s sklepom imenoval delovno skupino v sestavi: 
• Ferdinand GNAMUŠ, vodja delovne skupine 
• Marjana MURATOVIČ, članica 
• Ivan GOLOB, član. 
 
Nadzor je opredeljen kot manj zahteven nadzor. Občinski upravi naloži pripravo vse potrebne 
dokumentacije za pregled ter obvezno prisotnost pooblaščene osebe za investicijo, ki je predmet 
nadzora. 
Sprejet je bil 
 
SKLEP št. 7:  
 
Nadzorni odbor sprejme sklep o izvedbi izrednega nadzora investicije »Trbonjski jarek-odcep 
Vidakovič«, v delovni skupini, v kateri so člani nadzornega odbora: Ferdinand GNAMUŠ, vodja 
delovne skupine, Marjana MURATOVIČ, članica ter Ivan GOLOB, član. Nadzor opredeli kot manj 
zahteven nadzor. 
 
 
K točki 8: Razno 
 
Pod točko razno ni bilo vprašanj ali pobud. 
 
Predsednik Nadzornega odbora se je zahvalil vsem prisotnim in končal sejo. 
 
Seja Nadzornega odbora je bila zaključena ob 15.40 uri.  
 
 
Zapisnik pisala:                              Predsednik Nadzornega odbora: 
Anita BREC                                           Ivan GOLOB, l.r. 
 
 
 
 
 


