
OBČINA DRAVOGRAD 
NADZORNI ODBOR 
Trg 4. julija 7         
2370 DRAVOGRAD 
 
Številka:  032-02-1/2005 
Datum:    27. 2. 2006 
 

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

ki je bila v ponedeljek, dne 27. 2. 2006,  od 13.00 do 14.10 ure, v sejni sobi Občine Dravograd, 
Trg 4. julija 7.  

 
 
PRISOTNI: 
1) Člani odbora: 
• Marija SLAVIČ 
• Marjana MURATOVIČ 
• Franc KADIŠ 
 
2) Vabljeni: 
• Marijana CIGALA, županja 
• Alfonz NABERŽNIK, podžupan 
• Igor FRIC, tajnik občinske uprave 
• Rosanda KOTNIK, vodja Referata za finance 
• Anita BREC, svetovalka v Uradu županje 
• Jerneja RAVNIK, vodja Referata za družbene dejavnosti 
• Dominika Knez, vodja Referata za gospodarske dejavnosti in urejanje prostora 
• Bernarda GRUDNIK, referentka v Referatu za gospodarske dejavnosti in urejanje prostora 
• Nataša JEVŠNIKAR, višja referentka v Referatu za gospodarske dejavnosti in urejanje prostora 
 
Ostali prisotni: 

• Helena KADIŠ, JKP Dravograd d.o.o 
 

3) Opravičeno odsotni: 
• Tatjana KUPNIK 
 

4) Neopravičeno odsotni 
• Janko ŠTEHARNIK 

 
Za sejo je bil predlagan naslednji DNEVNI RED: 

1. Potrditev predlaganega dnevnega reda; 
2. Pregled in potrditev zapisnika 17. seje Nadzornega odbora; 
3. Obravnava predloga programa dela Nadzornega odbora za leto 2006; 
4. Seznanitev z revizijskim poročilom poslovanja Občine Dravograd in JKP Dravograd 

d.o.o. za leto 2004; 
5. Razno. 

 
K točki 1: Potrditev predlaganega dnevnega reda 
 
Ga. Slavič je prisotne seznanila z dnevnim redom, pri čemer je predlagala, da se za 2. točko in pred 3. 
točko dnevnega reda obravnava 4. točka in sicer najprej seznanitev z revizijskim poročilom poslovanja 
JKP Dravograd d.o.o. za leto 2004, nato pa še z revizijskim poročilom poslovanja Občine Dravograd.   
 
 
Člani Nadzornega odbora so sprejeli  
SKLEP št. 1: 
Predlog dnevnega reda se sprejme s predlagano spremembo.  
 



K točki 2: Pregled in potrditev zapisnika 17. seje Nadzornega odbora 
 
Pri pregledu sklepov zapisnika 17. seje člani Nadzornega odbora niso imeli pripomb, zato je bil sprejet 
 
SKLEP št. 2: 
Zapisnik 17. seje Nadzornega odbora se sprejme in potrdi. 
 
K točki 3: Seznanitev z revizijskim poročilom poslovanja Občine Dravograd in JKP Dravograd 
d.o.o. za leto 2004 
 
Pojasnila k revizijskemu poročilu glede poslovanja JKP Dravograd, d.o.o je podala ga. Helena KADIŠ. 
Pojasnila je, da je Nadzorni svet JKP Dravograd obravnaval poročilo revizijske hiše Boniteta d.o.o. iz 
Velenja. Velikih nepravilnosti ni bilo ugotovljenih, so pa manjše in sicer glede knjiženja oz. izkazovanja 
sredstev na kontih. Ugotovljeno je tudi bilo, da pogodba o zaposlitvi direktorja družbe ni bila 
podpisana, kar je v vmesnem času že storjeno, glede kanalizacije Pod gradom, ki je predana v 
upravljanje JKP-ju, pa je na pripombo revizorja, da ni opredeljen plačnik strokovnega nadzora nad 
izvedbo investicije, povedala, da je  bil tak dogovor z občino. Glede pripomb knjiženja na konte je 
povedala, da so večino nepravilnosti že odpravili in bodo v letu 2006 priporočila revizorja v celoti 
upoštevali. 
 
Ga. Slavič je pripomnila, da so priporočila revizorja upoštevali pri zaključnem računu, razen glede 
delitve stroškov, saj so ravnali enako kot v letu 2005. 
 
G. podžupan je pojasnil, da bi bilo prav, da bi upoštevali revizorjeva navodila, stroškovno pa je to 
težavno in Nadzorni svet JKP Dravograd je menil, da naj tako ostane tudi vnaprej. Lahko pa se za leto 
2006 sprejme dogovor, da se stroškovna enota obremeni. 
 
Ga. Slavič je predlagala, da naj se določi tudi ključ delitve stroškov. 
 
Po razpravi je Nadzorni odbor sprejel naslednji 
 
SKLEP št. 3/1: 
Nadzorni odbor je sprejel informacijo o revizijskem poročilu za JKP Dravograd d.o.o. 
Občinska uprava naj se odloči ali se stroški delijo na način, kot je predlagal revizor in da se 
določi ključ delitev ter tako ravna v letu 2006.   
 
 
Ga. Slavič je pozvala, da naj občinska uprava poda obrazložitev revizijskega poročila glede poslovanja 
Občine Dravograd v letu 2004.  
 
Tajnik občinske uprave g. Fric je povedal, da je revizijo opravila revizijska hiša Revidera d.o.o. Veliko 
ugotovitev se nanaša na sestavo proračuna, pri čemer je zdaj treba upoštevati spremembe 
klasifikacije proračuna. Nadalje je povedal, da so bila s strani revizorja podana priporočila glede 
delitve sredstev na področju kulture in športa ter povedal, da so pripravljeni novi pravilniki. 
Glede investicij je pojasnil, da velikih pripomb ni bilo, manjše so se nanašale na same zapisnike 
(datum odpiranja ponudb ni bil naveden, ni bilo jasno opredeljeno, da komisija za odpiranje ponudb le 
te tudi ocenjuje). Povedal je, da je občinska uprava pripravila razpis za izbiro uradnega cenilca 
nepremičnin za potrebe pravnega prometa. Delo bi tako bilo olajšano in bi potekalo hitreje. 
Glede pripombe revizorja glede aktiviranja investicij, je povedal, da je investicij zelo veliko, od teh so 
nekatere predmet sodnih sporov in so še vedno v teku. Primer sta dvorana TPC in tržnica.  
Poudaril je, da je v letu 2005 bila imenovana komisija za investicije v teku. 
Pripomnil je, da izvedba revizije ni bila primerna, saj revizor referentu ni dal časa za pripravo gradiva, 
ki se je revidiralo. 
 
Ga. Slavič je predlagala, da občinska uprava v svoj akt  vnese določilo glede aktiviranja investicij. 
 
 
 
 
 



Nadzorni odbor je po razpravi sprejel naslednji  
 
SKLEP št. 3/2: 
Nadzorni odbor je sprejel informacijo o revizijskem poročilu glede poslovanja Občine 
Dravograd za leto 2004 in na poročilo revizorja nima pripomb. 
 
K točki 4: Obravnava predloga programa dela Nadzornega odbora za leto 2006  
 
Ga. Slavič je predstavila predlog programa dela Nadzornega odbora za leto 2006, skupaj s terminskim 
planom izvedbe nadzora. 
Glede na to, da je leto 2006 leto občinskih volitev, pa je predlagala spremembo terminskega plana in 
sicer, da se preveritev dokumentacije, povezane s plačami funkcionarjev občine in delavcev občinske 
uprave ter preveritev dokumentacije za investicije leta 2006 izvede do meseca septembra 2006. 
Člani Nadzornega odbora na program dela za leto 2006 niso imeli pripomb, zato je bil sprejet 
 
SKLEP št. 4: 
Nadzorni odbor sprejme predlagani program dela Nadzornega odbora za leto 2006 s 
predlaganimi spremembami. 
 
 
 
K točki 5: Razno 
 
Županja je prisotne obvestila o tem, da je občina v sodnem sporu z g. Zaluberškom v zadevi »obrtne 
cone Ljudmila« le tega dobila in se bo lahko na osnovi sodbe vknjižila v zemljiško knjigo. 
Nadalje je povedala, da je »Pernatova bajta« bila predmet prodaje na dražbi, kjer jo je kupil g. Kašnik. 
 
Go. Slavič je zanimal postopek izgradnje čistilne naprave v Dravogradu. Informacijo je podal tajnik 
občinske uprave, ki je povedal, da se bodo dela pričela takoj, ko bo to dopuščalo vreme. 
Na vprašanje ge. Slavič glede roka za reklamacijo izvedbe del na asfaltiranih cestah (primer cesta 
Cviterško sedlo), pa  je odgovoril, da rok znaša 2 leti.  
 
 
Pod točko Razno ni bilo več vprašanj in pobud. 
 
 
 
Seja Nadzornega odbora je bila zaključena ob 14.10 uri. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Zapisnik pisala:                              Predsednica Nadzornega odbora: 
 Anita BREC                                Marija SLAVIČ, l.r. 
 
 
 


