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NADZORNI ODBOR 
 
Številka:   032-0007/2007 
Datum:     5. 6. 2007 
 

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

ki je bila v torek, dne 5. 6. 2007,  od 13.00 do 14.30 ure, v sejni sobi Občine Dravograd, 
Trg 4. julija 7.  

 
 
PRISOTNI: 
1) Člani odbora: 
• Ivan GOLOB 
• Ferdinand GNAMUŠ 
• Marjana MURATOVIČ 
• Samo PIKL 
• Franc KADIŠ 
 
2) Vabljeni: 
• županja Marijana CIGALA, dr. vet. med. 
 
3) Opravičeno odsotni: 

 Anita BREC, svetovalka v Uradu županje 
 

4) Ostali: 
 Majda JAMNIK 

 
Za sejo je bil predlagan naslednji DNEVNI RED: 

1. Potrditev predlaganega dnevnega reda; 
2. Pregled zapisnika 3. seje Nadzornega odbora; 
3. Sprejem končnega poročila o pregledu izbranih investicij, izvajanih v letu 2006; 
4. Obravnava in sprejem Poslovnika o delu Nadzornega odbora Občine Dravograd; 
5. 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 sprejeli  
SKLEP št. 1: 
Predlog dnevnega reda se sprejme in potrdi. 
 
 
K točki 2: Pregled zapisnika 3. seje Nadzornega odbora 
 
Pri pregledu sklepov zapisnika 3. seje Nadzornega odbora ni bilo pripomb.  
 
Sprejet je bil   
SKLEP št. 2: 
Zapisnik 3. seje Nadzornega odbora z dne 7. 5. 2007 je pregledan in potrjen.  
 



 
 

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 

 
K točki 3: Sprejem končnega poročila o pregledu izbranih investicij, izvajanih v letu 2006 
 
G. Golob je povedal, da je Nadzorni odbor na svoji 3. seji dne 7. 5. 2007 obravnaval in potrdil osnutek 
poročila o pregledu izbranih investicij, izvajanih v letu 2006. Prejeli sta ga višja referentka v Referatu 
za gospodarske dejavnosti in urejanje prostora ter vodja Referata za finance, da v roku 7 dni od dneva 
prejema nanj lahko podata pripombe. Do izteka roka za podajo pripomb na osnutek poročila o 
pregledu izbranih investicij, izvajanih v letu 2006, do dne 15. 5. 2007, te niso bile podane, zato 
osnutek poročila postane končno poročilo, ki se vroči županji Občine Dravograd, Občinskemu svetu 
Občine Dravograd, višji referentki v Referatu za gospodarske dejavnosti in urejanje prostora ter vodji 
Referata za finance. 
Nadzorni odbor predlaga, da se končno poročilo obravnava na seji Občinskega sveta dne 21.6.2007. 
Obrazložitev končnega poročila bo podal g. Gnamuš. 
 
Po razpravi je bil soglasno sprejet 
 
SKLEP št. 3: 
Nadzorni odbor je potrdil končno poročilo o pregledu izbranih investicij, izvajanih v letu 2006. 
 
 
K točki 4:  Obravnava in sprejem Poslovnika o delu Nadzornega odbora Občine Dravograd 
 
G. Golob je predstavil bistvene spremembe Poslovnika o delu Nadzornega odbora Občine Dravograd. 
Posebej je poudaril 23. člen, za katerega meni, da ni nujno da Občinski svet Občine Dravograd da 
soglasje za sprejem Poslovnika, temveč, da mora Nadzorni odbor Občinski svet le seznaniti s 
sprejemom Poslovnika, saj v Statutu Občine Dravograd ni jasnega določila o podaji soglasja 
Občinskega sveta k poslovniku Nadzornega odbora. 
 
Ga. Brec je podala pisno opombo na nov peti odstavek 5. člena poslovnika, ki določa, da Nadzornega 
odbora ali njegovega člana ni mogoče razrešiti zaradi mnenja, podanega v času opravljanja funkcije 
pooblaščenca (19. člen) ter pri delu in odločanju v Nadzornem odboru. Ugotovljeno je namreč bilo, da 
je to določilo v nasprotju s četrtim odstavkom 39. člena Statuta Občine Dravograd, ki določa:  
»Članstvo v nadzornem odboru preneha z dnem razrešitve oziroma z dnem poteka mandata članom 
občinskega sveta, ki je nadzorni odbor imenoval. Za predčasno razrešitev člana nadzornega odbora 
se primerno uporabljajo razlogi za predčasno prenehanje mandata člana občinskega sveta. Razrešitev 
opravi občinski svet na predlog nadzornega odbora.« 
Predčasno razpustitev občinskega sveta oz. predčasno prenehanje mandata člana občinskega sveta 
ureja 22. člen Statuta Občine Dravograd. Pri sprejemu poslovnika je potrebno upoštevati določila 
Statuta Občine Dravograd in temu ustrezno spremeniti peti odstavek 5. člena predloga poslovnika. 
 
Ga. županja na poslovnik ni imela pripomb, razen na 20. čl., ki govori o tem, da so na seji Nadzornega 
odbora lahko prisotne tudi druge osebe, po seznanitvi predsednika Nadzornega odbora. Zanimalo jo 
je kako je z varovanjem tajnih podatkov. 
G. Golob je predlagal, da se prisotnemu predloži v podpis listina o varovanju tajnih podatkov Občine 
Dravograd. 
G. Gnamuš je imel pomisleke glede nekaterih členov: 
- 2. in 3. člen: 2. odstavek 3. člena bi lahko dodali k 3. členu, in sicer kot 1. ali 3. odstavek 3. člena. 
- 23. člen: naj se črta »nanj pa se da soglasje«, glasi naj se »o njem se obvesti Občinski svet Občine    
  Dravograd«. 
- 8. člen, šesti odstavek: meni, da mora Nadzorni odbor obravnavati vsako pobudo (članov  
  Nadzornega odbora, civilne iniciative, občanov…). Zadnji odstavek 8. člena naj se črta, besedo  
  »lahko«v šestem odstavku naj zamenja beseda »mora«. 
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Poslovnik se vroči županji, Občinskemu svetu Občine Dravograd v informacijo – na seji Občinskega 
sveta bo obrazložitev k Poslovniku podal  g. Golob. 
 
Soglasno je bil sprejet 
SKLEP št. 4: sprejme se Poslovnik Nadzornega odbora Občine Dravograd s predlaganimi 
popravki.  
 
K točki 5: Razno  
 
Navzoči so govorili o zadnji seji Občinskega sveta, na kateri je bil prisoten tudi g. Golob. Povedal je, 
da na poročila obravnavanih javnih zavodov Občine Dravograd sicer nima pripomb, pri JKP 
Dravograd, d.o.o. pa sta g. Golob in g. Gnamuš izpostavila problem pitne vode na Viču in tudi nasploh 
zastarelega vodovodnega omrežja, ki je potrebno obnove. Nov centralni vodovod pa člani Nadzornega 
odbora predlagajo, da se na Viški cesti uredi ne le do »Pečnika«, temveč do »Žlofa«. Govora je bilo 
tudi o novih vodovodnih zajetjih »Ravnjak« in »Piramida«, k reševanju problematike zajetja »Ravnjak« 
se predlaga, da pristopi tudi g. podžupan ter g. Gnamuš. Za »Piramido« pa naj Občinska uprava 
pregleda prejšnjo dokumentacijo o morebitno že danem soglasju naravovarstvenikov za poteg 
vodovoda s tega območja. Zaradi povečanega trošenja pitne vode, bi se moralo razmisliti o 
morebitnem dvigu cene pitne vode (predlog direktorju JKP).  
Nadzorni odbor predlaga, da se problematika pitne vode ob prisotnosti direktorja JKP Dravograd 
obravnava na naslednji seji Občinskega sveta. 
G. Gnamuša je še zanimalo, če obstaja zakonsko določilo koliko prebivalcev gre na enega 
zaposlenega v knjižnici. 
G. Golob je županjo prosil, da bi v prihodnje člani Nadzornega odbora prejeli tudi vsako gradivo za 
sejo Občinskega sveta, ki je dano članom Občinskega sveta na dan seje (premoženjskopravne 
zadeve ipd.). 
Ga. županja se je strinjala s povedanim, glede JKP Dravograd pa je dodala, da bi v prihodnje direktor 
moral izpostaviti prioritetne naloge v letnem načrtu. Povedala je tudi, da je v planu tudi renovacija 
stavbe v kateri posluje JKP Dravograd. G. Gnamuš je spomnil, da je ena od variant poteka trase 3. 
razvojne osi ravno predel, kjer stoji stavba JKP Dravograd in da morda velja z obnovo stavbe 
komunalnega podjetja do nadaljnjih jasnejših informacij glede poteka trase počakati.  
G. Golob je na kratko povzel letni načrt Nadzornega odbora, povedal je kaj je Nadzorni odbor že 
obravnaval in kaj še bo. Naslednja seja Nadzornega odbora bo v septembru, ko bodo obravnavali 
Zaključni račun Občine Dravograd. V mesecu oktobru bo nadzor poslovanja JKP Dravograd, s 
finančnega in materialnega vidika. Meseca novembra bo potekal nadzor plač funkcionarjev, delavcev 
občinske uprave, seminarjev zaposlenih. Povedal je, da bodo v primeru časovne stiske določene 
zadeve obravnavali zunanji revizorji, Nadzorni odbor pa bo zagotovo obravnaval poslovanje JKP 
Dravograd in pa Krajevne skupnosti Šentjanž pri Dravogradu. 
Člane Nadzornega odbora je zanimalo tudi glede dogovarjanja koroških občin o regijskem centru.  
Ga. županja je odgovorila, da je lokacija regijskega centra stvar dogovora občin in da ima glede na 
podporo dravske doline in pogojno tudi Raven na Koroškem tudi Občina Dravograd velike možnosti, 
da postane regijski center koroških občin. Podpore nima le od Mestne občine Slovenj Gradec. 
Povedala je še, da prostori za novo regijsko središče v Dravogradu so na razpolago (»Bukovje«, TPC 
Meža) ter da obstaja še ena možnost delitev funkcij oz. vzpostavitve sosredišča v koroški regiji. 
 
S to temo je bila seja Nadzornega odbora tudi zaključena. Predsednik Nadzornega odbora se je 
zahvalil vsem prisotnim in končal sejo. 
 
Seja Nadzornega odbora je bila zaključena ob 14.30 uri.  
 
 
Zapisnik pisala:                              Predsednik Nadzornega odbora: 
Majda JAMNIK                                   Ivan GOLOB, l.r. 


