
 
 

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:    16. 4. 2007 
 

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

ki je bila v ponedeljek, dne 16. 4. 2007,  od 13.00 do 15.00 ure, v sejni sobi Občine Dravograd, 
Trg 4. julija 7.  

 
 
PRISOTNI: 
1) Člani odbora: 
• Ivan GOLOB 
• Ferdinand GNAMUŠ 
• Marjana MURATOVIČ 
• Franc KADIŠ 
• Samo PIKL 
 
2) Vabljeni: 
3) Marijana CIGALA, županja 
• Anita BREC, svetovalka v Uradu županje 
• Rosanda KOTNIK, vodja Referata za finance 
• Nataša JEVŠNIKAR, višja referentka v Referatu za gospodarske dejavnosti in urejanje prostora 
 
3) Opravičeno odsotni: 

 / 
 
Za sejo je bil predlagan naslednji DNEVNI RED: 

1. Potrditev predlaganega dnevnega reda; 
2. Pregled zapisnika 1. seje Nadzornega odbora; 
3. Pregled investicij za leto 2006 

- zagotovljenost sredstev v proračunu, vrednost investicij, postopek javnega razpisa, 
nadzor nad investicijo, aneksi, končna vrednost, primopredaja; 

4. 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. 1/1: 
Predlog dnevnega reda se sprejme in potrdi. 
 
G. Golob je pred nadaljevanjem seje prisotne seznanil z vsebino seminarja na temo poslovanje 
nadzornih odborov, ki se ga je udeležil. Pri tem je izpostavil naslednje teme. Pri vprašanju ali član NO 
občine lahko prisostvuje seji nadzornega sveta JKP je dobil odgovor, da ne, oz. je to v popolni presoji 
nadzornega sveta. Glede na nasprotovanje predsednika nadzornega sveta JKP Dravograd  d.o.o., se 
temu ustrezno spremeni sklep št. 3 iz zapisnika 1. seje NO. 



Nadalje ga je zanimala pridobitev licence za člane NO. Odgovorili so mu, da ta za člane NO občin ni 
potrebna, saj zanjo ni pravne podlage. 
Pozanimal se je tudi glede izplačila sejnin in nagrad članom NO in sicer za udeležbo na seji 
Občinskega sveta ter za delo v delovnih skupinah pri opravljanju posebnih nalog. Občine so dolžne 
izplačevati sejnine za udeležbo člana NO na seji Občinskega sveta, kakor tudi ustrezno nagrado za 
opravljanje posebnih nalog, na podlagi sprejetega sklepa o nalogah ter sklepa o imenovanju delovne 
skupine. Za primer je navedel Občino Komenda. Opozoril je tudi na to, da Računsko sodišče vrši 
preglede delovanja nadzornih odborov. 
Nadalje je opozoril, da se člana NO ne more razrešiti z opravljanja njegovih nalog, možno je le, da mu 
funkcija preneha, če sam odstopi, v primeru smrti, če postane poslovno nesposoben ali v primeru 
storitve kaznivega dejanja. 
Poudaril je, da je NO popolnoma samostojen pri odločanju o svojem delu, kar opredeli z vsakoletnim 
programom in da NO lahko opravi preglede delovanja vseh uporabnikov proračunskih sredstev. 
Posebej je opozoril na to, da pri pregledu zaključnega računa sodeluje več članov NO. 
Povedal je, mora biti NO seznanjen s tem, kdaj se pripravlja proračun občine, da lahko pravočasno 
pripravi svoj predlog stroškov dela. 
Vsaj en član NO mora biti obvezno prisoten na sejah Občinskega sveta ter o tem tudi poročati na 
naslednji seji NO. 
Nujno je potrebno spremeniti poslovnik NO, saj je potrebno v njem navesti tudi  hujše kršitve. 
Povedal je, da se zapisniki o opravljenih revizijah ne objavljajo, da je NO prva stopnja nadzora za 
občino, naslednja stopnja pa je Računsko sodišče. Poudaril je, da mora NO pri svojem delu vedno 
sprejeti ustrezne akte, npr. sklep o pregledu določenih investicij, o imenovanju delovnih skupin ipd. 
 
Županja je glede izplačila sejnin za udeležbo na seji Občinskega sveta in nagrad članom NO 
povedala, da je temu posledično potrebno spreminjati pravilnik, kar pa je v pristojnosti Občinskega 
sveta. Glede na to, da je trenutno v veljavi pravilnik, ki tega ne opredeljuje, predlaga, da se delo v 
delovni skupini tolmači kot seja NO, saj drugače za izplačilo ni pravne podlage 
 
Nadzorni odbor je sprejel 
SKLEP št. 1/2: 
Pripravi se sprememba Pravilnika o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov 
delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov, 
kakor tudi sprememba Poslovnika o delu Nadzornega odbora Občine Dravograd. 
 
 
K točki 2: Pregled zapisnika 1. seje Nadzornega odbora 
 
Pri pregledu sklepov zapisnika 1. seje Nadzornega odbora je g. Gnamuš opozoril na to, da je pri 
sklepu št. 3 potrebno spremeniti tretji odstavek, ki govori o imenovanju člana NO, ki je prisoten na 
sejah nadzornega sveta JKP Dravograd d.o.o. in je zadolžen za poročanje Nadzornemu odboru 
Občine Dravograd. Na seji Občinskega sveta dne 15. 3. 2007 je temu sklepu namreč nasprotoval 
predsednik nadzornega sveta JKP Dravograd d.o.o. g.  Jani KAVTIČNIK. NO sprejme nov sklep št. 3. 
 
Sprejet je bil naslednji  
 
SKLEP št. 2: 
Zapisnik 1. seje Nadzornega odbora z dne 12. 3. 2007 je pregledan in potrjen.  
 
Glede na pridobljena dodatna pojasnila glede udeležbe na nadzornih svetih javnih podjetij 
Nadzorni odbor sprejme nov sklep št. 3, ki se glasi: 
 
»Nadzorni odbor sprejme Program dela Nadzornega odbora za leto 2007 s predlagano 
spremembo in dopolnitvijo. 
 
Nadzorni odbor se vsako leto prilagodi programu dela revizijske hiše, ki opravlja nadzor 
poslovanja Občine Dravograd.« 
 
 
 
 



K točki 3: Pregled investicij za leto 2006 
 
Nadzorni odbor Občine Dravograd je dne 11. 4. 2007 sprejel sklep, s katerim je bilo določeno, da bo 
Nadzorni odbor na svoji 2. seji, dne 16. 4. 2007, pričel s pregledom naslednjih investicij: rekonstrukcija 
Osnovne šole Dravograd (gradbena dela in oprema), cesta Ojstrica in cesta Sv. Križ. Pregled investicij 
vključuje ugotavljanje zagotovljenosti sredstev v proračunu, vrednost investicij, postopek javnega 
razpisa, nadzor nad investicijo, aneksi, končna vrednost in primopredaja. S sklepom je bilo nadalje 
določeno, da Nadzorni odbor opravi pregled izbranih investicij najkasneje do 20. aprila 2007 ter nato 
pripravi končno poročilo, ki ga dostavi županji in Občinskemu svetu. 
Istega dne je bila s sklepom imenovana delovna skupina za pregled izbranih investicij v sestavi: 
Ferdinand GNAMUŠ, Ivan GOLOB in Marjana MURATOVIČ. 
 
Zaradi obsega in zahtevnosti pregleda izbranih investicij so člani NO sprejeli odločitev, da se rok za 
pregled investicij podaljša do dne 25. 4. 2007 in temu ustrezno spremeni sprejeti sklep.  
 
S pregledom investicij delovna skupina NO prične dne 16. 4. 2007. 
Predsednik je pozval go. Kotnik, da predstavi vse tri investicije. 
 
Ga. Kotnik je najprej predstavila investicijo Osnovna šola Dravograd, ki se je pričela v letu 2004 in še 
ni zaključena. Bilo je izvedenih več razpisov in sicer za idejni projekt, za elektro in strojne inštalacije, 
za gradbena dela, za nadzor, opremo, učila in audio vizualno opremo. Investicija je sofinancirana s 
strani Ministrstva za šolstvo v višini 148 mio sit v razponu treh let. Investicija je bila za leto 2005 
pregledana s strani revizijske hiše. V letu 2006 so se nadaljevala gradbena dela, stroški so bili 
prekoračeni (planirano je bilo 248 mio, porabljeno 252 mio sit), podpisana sta bila dva aneksa, vzrok 
za dodatna dela pa je v okvari peči, nujnosti zamenjave elektro instalacij ter obnove kurilnice. 
Povedala je, da Ministrstvo za šolstvo po zaključku del obljublja dodatna sredstva, višina pa še ni 
znana. 
Investiciji cesta Križ in cesta Ojstrica sta bili v prvi fazi sofinancirani s strani javnega sklada RS za 
razvoj podeželja. Občina je najela kredit, da je lahko v letu 2005 pridobila nepovratna sredstva. Zaradi 
hude zime so se dela zavlekla, zaključki so bili v letu 2006. Za cesto Križ je bilo potrebno izvesti še 
razpis za drugo fazo-plaz ter za obe investiciji razpis za nadzor. 
Za prvo fazo je vrednost investicij znašala: 

- za Ojstrico – 74 mio aktiviranih sredstev (v mesecu oktobru) 
- za Križ – 53 mio aktiviranih sredstev (v mesecu decembru). 

Za cesto Ojstrica je bil s prekoračitvijo sredstev seznanjen tudi Občinski svet in je na to dal svoje 
soglasje, za cesto Križ pa je županja sredstva razporedila. 
 
G. Gnamuša je zanimalo, če so bile vse faze investicij izvedene skladno z zakonodajo in ali za 
dodatna dela obstajajo zapisniki nadzornika del. 
 
Odgovor je podala ga. županja, ki je povedala, da se vsi razpisi izvajajo na podlagi Zakona o javnih 
naročilih, z vsem je seznanjen Občinski svet in nadzornik posamezne investicije. V šoli Dravograd je 
bilo potrebno po odločbi inšpektorja popraviti elektro in strojne inštalacije, zamenjali so se radiatorji, 
popravila se je kotlovnica. 
 
Ga. Kotnik je dodala, da so bili vsi projekti za investicijo (situacije, poročila, zahtevki) osnovna šola 
usklajeni z Ministrstvom za šolstvo. 
 
G. Gnamuša je zanimalo, če so računi že poravnani. 
 
Ga. županja je povedala, da vsi še niso, saj se upošteva zakonski rok plačila. Pri investiciji šola je 
potrebno pripraviti še vse potrebno za dokončanje investicije (fasada in ureditev okolice). 
 
G. Goloba je zanimala tudi investicija cesta Vič. 
 
Ga. županja je povedala, da je le ta sedaj v zgornjem delu razširjena za 1 meter. Na Viču je bila 
predlagana tudi prestavitev spomenika, s katero pa se ne strinja, saj meni, da je pri tem potrebno 
zagotoviti ustrezno varnost odcepa za cesto. Bilo je dogovorjeno, da občina prispeva 1000 EUR, 
vendar za dobro opravljeno delo je po njenem mnenju to premalo. 
 



G. Gnamuš je želel vpogledati v zapisnike nadzornika pri investiciji šola ter v sklenjeno pogodbo. Menil 
je, da bi v pogodbi odgovornost nadzornika morala biti jasneje določena in če naročnik z njegovim 
delom ni zadovoljen, bi bilo pripombe potrebno vpisati v zapisnik. 
 
G. Pikl je pri tem dodal, da se gradbeni dnevnik vodi dnevno, v katerega lahko nadzor in vodja 
gradbišča dnevno vpisujeta vse ugotovitve ter ga podpišeta. Dnevnik je uraden dokument in je 
enakovreden zapisniku. 
 
G. Gnamuša je zanimalo zakaj tega dela nadzora ne prevzame nekdo iz občine. 
 
Odgovorila je ga. županja, ki je povedala, da ga. Jevšnikar lahko opravi nadzor določenih manjših 
investicij, vendar pa kljub temu za vse investicije z razpisom pridobimo zunanje nadzornike, ki za 
opravljeno delo ustrezno odgovarjajo. 
 
 
Soglasno je bil sprejet 
 
SKLEP št. 3: 
Rok za pregled investicij se podaljša do dne 25. 4. 2007 in temu ustrezno spremeni že sprejeti 
sklep. S pregledom delovna skupina prične dne 16. 4. 2007. 
 
 
K točki 4: Razno  
 
Pod točko razno ni bilo vprašanj. 
 
 
Seja Nadzornega odbora je bila zaključena ob 15.00 uri.  
 
Nadzorni odbor je sprejel odločitev, da delovna skupina nadaljuje s pregledom investicij po končanju 
te seje ter dne 24. in 25. aprila 2007.  
 
Občinska uprava je NO izročila potrebno dokumentacijo za pregled izbranih investicij. 
 
 
 
 
 
 
Zapisnik pisala:                              Predsednik Nadzornega odbora: 
 Anita BREC,l.r.                                 Ivan GOLOB, l.r. 


