
OBČINA DRAVOGRAD 
NADZORNI ODBOR 
Trg 4. julija 7         
2370 DRAVOGRAD 
 
Številka:  032-02-1/2005 
Datum:    29. 11. 2005 
 

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

ki je bila v torek, dne 29. 11. 2005,  od 14.00 do 15.30 ure, v sejni sobi Občine Dravograd, 
Trg 4. julija 7.  

 
 
PRISOTNI: 
1) Člani odbora: 
 Marija SLAVIČ, 
 Marjana MURATOVIČ, 
 Tatjana KUPNIK 

 
2) Vabljeni: 
• Marijana CIGALA, županja 
• Igor FRIC, tajnik občinske uprave 
• Rosanda KOTNIK, vodja Referata za finance 
• Anita BREC, svetovalka v Uradu županje 
 
3) Opravičeno odsotni: 
• Franc KADIŠ, član  
• Janko ŠTEHARNIK, član 
• Alfonz NABERŽNIK, podžupan 
 
Za sejo je bil predlagan naslednji DNEVNI RED: 

1. Potrditev predlaganega dnevnega reda; 
2. Pregled in potrditev zapisnika 15. seje Nadzornega odbora; 
3. Pregled investicij za leto 2005 (izbor treh investicij); 
4. Pregled dokumentacije, povezane s plačami funkcionarjev občine in delavcev občinske 

uprave (izbor); 
5. Razno 

a. Seznanitev s potekom revizije 2004. 
 
K točki 1: Potrditev predlaganega dnevnega reda 
 
Ga. Slavič je prisotne seznanila s predlaganim dnevnim redom. 
 
Člani Nadzornega odbora so sprejeli  
SKLEP št. 1: 
Predlagani dnevni red se sprejme.  
 
K točki 2: Pregled in potrditev zapisnika 15. seje Nadzornega odbora 
 
Ga. Brec je podala obrazložitev postopka plačila vrtca izven občine Dravograd in vseh ukrepov, ki jih 
je izvedel Referat za družbene dejavnosti in Upravna enota Dravograd (sklep št. 3) ter kratko 
obrazložitev glede postopka izbora upravnika Športnega centra Dravograd (sklep št. 4). Seznam 
razdelitve sredstev športnim društvom v Občini Dravograd bo posredovan članom Nadzornega odbora 
z e-pošto (sklep št. 5). Tajnik občinske uprave je podal obrazložitev sklepa št. 6 glede priprave novega 
pravilnika in povedal, da je v pripravi, da pa je pred sprejetjem potrebno določiti ustrezna merila za 
razdelitev sredstev. 
 



Sprejet je bil   
SKLEP št. 2: 
Zapisnik 15. seje Nadzornega odbora se sprejme in potrdi. 
 
K točki 3: Pregled investicij za leto 2005 (izbor treh investicij) 
 
Ga. Slavič je povedala, da so investicije razvidne iz Načrta razvojnih programov Občine Dravograd. 
Ga. Kotnik je podrobneje predstavila investicije v letu 2005 ter povedala, katere so končane oz. v 
kateri fazi postopka so. 
 
Po predstavitvi so člani Nadzornega odbora izbrali investicije, ki jih bodo podrobneje 
pregledali in sprejeli naslednji  
SKLEP št. 3: 
Nadzorni odbor bo na naslednji seji pregledal izvedbo naslednjih investicij: 

- Cesta O.Š. Šentjanž – Aldrijan 
- Pločnik Šentjanž in 
- Stanovanje Trg 4. julija 57 (stara pošta). 

Občinska uprava pripravi vso potrebno dokumentacijo za pregled izbranih investicij. 
 
K točki 4: Pregled dokumentacije, povezane s plačami funkcionarjev občine in delavcev  
                 občinske uprave (izbor) 
 
Ga. Slavič je izrazila dvom ali Nadzorni odbor pri pregledu plač funkcionarjev občine in uslužbencev 
občinske uprave počaka na poročilo revizorja ali pa plače pregleda sam. Pri tem je opozorila, da se je 
postopek za izbiro revizorja za leto 2004 in sama revizija začela zelo pozno in da mora občinska 
uprava z izvedbo revizije za leto 2005 začeti že v tem letu. Le tako se lahko upoštevajo morebitne 
pripombe in ugotovitve revizorja za vnaprej. 
Tajnik občinske uprave je razložil postopek za izbiro revizorja za JKP Dravograd d.o.o. in za Občino 
Dravograd. Povedal je, da so bile že podane pripombe na osnutek revizijskega poročila. 
Ga. županja je povedala, da se lahko izbira revizorja za leto 2005 začne najhitreje v januarju 2006, ko 
bi bil sprejet proračun občine. 
Ga. Slavič je predlagala, da Občina pri pripravi proračuna za naslednje leto načrtuje sredstva za 
izvedbo dveh postopkov revizije. 
 
Sprejet je bil  
SKLEP št. 4: 
Pri pregledu plač funkcionarjev občine in delavcev občinske uprave za leto 2005 Nadzorni 
odbor počaka na mnenje revizorja. 
 
K točki 5: Razno 
 
Go. Slavič je zanimalo kakšne so bile bistvene pripombe revizorja za leto 2004. 
Tajnik občinske uprave je razložil, da je revizor ugotovil pomanjkljivosti pri izbiri sodnih cenilcev za 
nepremičnine, saj bi to morali biti cenilci z ustrezno licenco in vpisani v Register Inštituta sodnih 
cenilcev Republike Slovenije. Nadaljnja ugotovitev revizorja je bila objava postopka odtujitve 
nepremičnin na oglasni deski organa in na kabelskem TV programu, kar pa ne zadošča in je potrebno 
te postopke objavljati bolj transparentno in v medijih. 
 
Ga. Kotnik je povedala, da se je ena od ugotovitev revizorja nanašala na konsolidacijo pri Krajevnih 
skupnostih, kjer pa so navodila za leto 2004/05 drugačna, kot za leto 2006. Pri proračunu za leto 2006 
so ugotovitve revizorja upoštevane. Revizorjevo mnenje je nadalje tudi bilo, da je potrebno investicije 
aktivirati, tudi če še niso zaključene in sicer po delih. 
 
Pod točko Razno ni bilo več vprašanj in pobud. 
 
Seja Nadzornega odbora je bila zaključena ob 15.30 uri. 
 
 Zapisnik pisala:                              Predsednica Nadzornega odbora: 
 Anita BREC                               Marija SLAVIČ 


