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: 10. 9. 2008
Z A P I S N I K
12. seje Nadzornega odbora,
ki je bila v sredo, dne 10. 9. 2008, od 14.00 do 15.45 ure, v sobi tajnika občinske uprave Občine
Dravograd, Trg 4. julija 7.
PRISOTNI:
1) Člani odbora:
• Ivan GOLOB
• Marjana MURATOVIČ
• Samo PIKL
• Franc KADIŠ
• Ferdinand GNAMUŠ
ODSOTNI:
• Marijana CIGALA, dr. vet. med, županja-opravičila
• Rosanda KOTNIK, vodja Referata za finance-opravičila
2) Vabljeni:
• Bernarda GRUDNIK, vodja Referata za gospodarske dejavnosti in urejanje prostora
• Anita BREC, svetovalka v Uradu županje
•

Dominika KNEZ, tajnik občinske uprave

Za sejo je bil predlagan naslednji DNEVNI RED:
1.
2.
3.
4.
•
•
•
•
5.
6.
•
•
7.

Potrditev predlaganega dnevnega reda;
Pregled zapisnika 11. seje Nadzornega odbora;
Pregled polletne realizacije dela NO v tekočem letu 2008;
Seznam investicij, ki so bile in bodo realizirane v letu 2008:
višina sredstev
sklepi in odločbe o dodelitvi
sklenjene pogodbe
razpisi za dodelitev transferov;
Prodaja nepremičnin v prvem polletju 2008 ter finančni učinki;
Nadzorni pregled investicije »Čistilna naprava«:
imenovanje komisije za opravljanje pregleda
sprejetje sklepa o izvedbi nadzora;
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 11. seje Nadzornega odbora
S strani članov NO ni pripomb na zapisnik.
Sprejet je bil
SKLEP št. 2:
Zapisnik 11. seje Nadzornega odbora z dne 12. 5. 2008 je pregledan in potrjen.

K točki 3: Pregled polletne realizacije dela NO v tekočem letu 2008
G. Golob je predstavil polletno realizacijo dela NO. Opravljen je bil nadzorni pregled investicije
»rekonstrukcija ceste Vič ter izgradnje obvozne ceste Dravograd-Vič«, poslovanja KS Šentjanž in KS
Trbonje, poslovanja VVZ Vrtec Dravograd ter pregled odloka o zaključnem računu proračuna občine
Dravograd za leto 2007. Pri tem je opozoril na določene pomanjkljivosti in sicer v KS Trbonje zapisniki
niso dosledno napisani ter niso podpisani, nekateri računi niso podpisani, ni navedene specifikacije.
Glede na to, da je izbrani revizor Občine Dravograd odpovedal pogodbo, je ostalo nepregledano
naslednje: zaključni račun občine ter poslovanje OŠ Šentjanž, OŠ Dravograd in Zdravstvenega doma.
G. Gnamuš je podal mnenje, da naj se izvede postopek izbire drugega revizorja, ki zadevna področja
pregleda.
Ga. Knez je zagotovila, da bo NO o izbiri novega revizorja obveščen.
Nadzorni odbor je sprejel
SKLEP št. 3:
Sprejme se polletno poročilo o delu nadzornega odbora.
K točki 4: Seznam investicij, ki so bile in bodo realizirane v letu 2008
Investicije po priloženem seznamu je predstavila vodja Referata za gospodarske dejavnosti in urejanje
prostora Bernarda Grudnik. Pojasnila je, v kateri fazi je posamezna investicija ter podala informacijo o
odpiranju ponudb, izbranih izvajalcih, višini finančnih sredstev, začetku in koncu del.
NO opozarja občino, da naj ne nadaljuje del na investiciji »cesta Trbonjski jarek – Vidakovič«, dokler
se ne uredijo lastninska razmerja. V nasprotnem primeru je NO dolžan obvestiti Računsko sodišče o
nepravilnosti ravnanja občine.
Zaradi odsotnosti vodje Referata za finance bodo člani NO s finančnim delom vseh investicij
seznanjeni na seji OS konec meseca septembra, ko bo prikazano polletno poročilo poslovanja občine
ter na naslednji seji NO.
Nadzorni odbor je sprejel
SKLEP št. 4:
Nadzorni odbor se je seznanil z investicijami v letu 2008. Podrobnejšo obrazložitev poda na
naslednji seji NO vodja Referata za finance.
K točki 5: Prodaja nepremičnin v prvem polletju 2008 ter finančni učinki

Svetovalec za premoženjsko pravne zadeve je pripravil seznam pogodb o prodaji in menjavi zemljišč
ter prodaji stanovanj. Člani Nadzornega odbora bodo te pogodbe podrobneje proučili ob prisotnosti
vodje Referata za finance, s finančnimi učinki pa se bodo seznanili iz polletnega poročila poslovanja.
Do naslednje seje Nadzornega odbora mora Referat za finance pripraviti odgovore in pojasnila na
naslednja vprašanja:
- Kakšni so rezultati med zastavljenim planom in dosežki (finančni učinki, realizacija
investicij, prodaja nepremičnin…)?
- Kakšni so najeti krediti občine in kakšna sredstva so bila porabljena za pravno zastopanje
občine?
- Kakšne so dolgoročne kapitalske naložbe?
- Razlog za finančno nelikvidnost občine! (Določena pojasnila podala ga. Knez Dominika,
tajnik občinske uprave, ki pove, da je razlog v neplačilu sredstev s strani države, ko gre za
evropske projekte, pri čemer pa mora občina vse zneske izplačati v roku v celoti)
- Kako je z izplačilom plač? (G. Golob opozoril na neplačilo že opravljenega dela NO)
Sprejet je bil
SKLEP št. 5:
Nadzorni odbor nalaga Referatu za finance, da do naslednje seje NO pripravi podrobnejša
pojasnila po navedenih alinejah.
K točki 6: Nadzorni pregled investicije »Čistilna naprava«
(imenovanje komisije za opravljanje pregleda in sprejetje sklepa o izvedbi nadzora)
Nadzorni odbor je sprejel sklep o izvedbi nadzora investicije »Čistilna naprava Dravograd« ter s
sklepom imenoval delovno skupino v sestavi:
• Ferdinand GNAMUŠ, vodja delovne skupine
• Marjana MURATOVIČ, članica
• Ivan GOLOB, član
• Samo PIKL, član
• Franc KADIŠ, član.
Nadzor je opredeljen kot zelo 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. 6:
Nadzorni odbor sprejme sklep o izvedbi nadzora investicije »Čistilna naprava Dravograd«, v
delovni skupini, v kateri so vsi člani nadzornega odbora. Nadzor opredeli kot zelo zahteven
nadzor.

K točki 7: 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 15.45 uri.
Zapisnik pisala:
Anita BREC

Predsednik Nadzornega odbora:
Ivan GOLOB, l.r.

