
OBČINA DRAVOGRAD 
NADZORNI ODBOR 
Trg 4. julija 7         
2370 DRAVOGRAD 
 
Številka:  032-02-1/2005 
Datum:    26.01.2005 
 
 

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

 
ki je bila v sredo, dne 26.01.2005,  od 15.00 do 16.10 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 
• Rosanda KOTNIK, vodja Referata za finance 
• Anita BREC, svetovalka v Uradu županje 
 
3) Opravičeno odsotni: 
• Tatjana KUPNIK, članica  
 
4) Neopravičeno odsotni: 
• Janko ŠTEHARNIK, član 
 
 
 
Za sejo je bil predlagan naslednji DNEVNI RED: 

1. Potrditev predlaganega dnevnega reda; 
2. Pregled in potrditev zapisnika 13. seje Nadzornega odbora; 
3. Obravnava predloga programa dela Nadzornega odbora za leto 2005; 
4. Priprava razpisa za izbor revizorja za leto 2004; 
5. Razno. 

 
 
 
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 13. seje Nadzornega odbora 
 
Pri pregledu in potrditvi sklepov 13. seje Nadzornega odbora z dne 27.10.2004 člani 
Nadzornega odbora niso imeli pripomb. 
 
Sprejet je bil   
SKLEP št. 2: 
Zapisnik 13. seje Nadzornega odbora se sprejme in potrdi. 
 
 
K točki 3: Obravnava predloga programa dela Nadzornega odbora za leto 2005 
 
Ga. Slavič je predstavila predlog programa dela Nadzornega odbora za leto 2005, skupaj s 
terminskim planom. Po dogovoru z go. Brec je predlagala dopolnitev v delu, ki se nanaša na 
zakonodajo in sicer v tem, da se dodata Zakon o javnih uslužbencih in Zakon o sistemu plač 
v javnem sektorju. 
Nadalje je predlagala spremembo termina v planu dela Nadzornega odbora tako, da se za 
oblikovanje poročila o zaključnem računu proračuna občine za leto 2004 in ne za leto 2003, 
kot je navedeno, določi termin marec 2005. Pri nalogi »Preveritev finančne dokumentacije za 
investicije« se črta beseda »finančne« in na koncu doda »leta 2005«. 
 
G. Naberžnika je zanimalo, kako bo v primeru, če NO vključi pregled investicij, ravnal revizor 
in ali bo ta del izvzel iz svojega nadzora. 
 
Ga. Slavič je odgovorila, da bo NO spremljal tekoče investicije za leto 2005 in to ne pomeni, 
da jih revizor izvzame iz svojega nadzora. Oba nadzora se vsebinsko ne izključujeta, tudi 
nista enaka, saj NO pregleda ne opravi tako podrobno kot revizor. Je pa res, da tam, kjer je 
revizija, je vloga NO manjša. 
 
Ga. Cigala je pojasnila, da predlog spremembe Zakona o lokalni samoupravi vključuje tudi 
ukinitev NO, kot ga poznamo sedaj in uvaja druge oblike nadzora. 
 
 
Po krajši razpravi so člani Nadzornega odbora sprejeli 
SKLEP št. 3: 
Program dela Nadzornega odbora za leto 2005 se sprejme s predlaganimi 
spremembami in dopolnitvami. 
 
 
K točki 4: Priprava razpisa za izbor revizorja za leto 2004 
 
Pri tej točki dnevnega reda je županja ga. Cigala pojasnila, da je potrebno v občinski upravi 
pripraviti javni razpis za izbiro revizorja, za revizijo proračunskega leta 2004. Da pa bi 
razdelili delo med NO in revizorjem in da ne bi prihajalo do podvajanja dela, želijo, da NO 
poda mnenje glede vsebine revizije ter o reviziji v nekem javnem zavodu. 
 
Ga. Kotnik je pojasnila, da je v drugih občinah praksa takšna, da če NO dobro opravi svoje 
delo, potem revizor v ta del pri svojem pregledu ne posega tako podrobno. Prav bi bilo, da se 
pregleda poslovanje tudi kakšnega javnega zavoda. 
 
Ga. Slavič je dodala, da revizor preveri napotke in priporočila prejšnje revizije in ugotovi ali je 
občinska uprava le te upoštevala in napake odpravila. 
 
Mnenje g. Kadiša je bilo, da ima lastnik, občina, pravico, da javnemu zavodu, ki je v njeni 
lasti, pošlje nadzor. Prav je, da je to zunanji nadzor, saj velikokrat sam lastnik ni dovolj 



strokovno usposobljen za izvedbo revizije poslovanja javnega zavoda. Najboljša pa je vedno 
sprotna revizija, saj se napake odpravljajo sproti. 
 
Po razpravi so člani Nadzornega odbora sprejeli 
SKLEP št. 4: 
Nadzorni odbor priporoča, da se ob reviziji občinskega proračuna opravi revizija tudi 
tistih zavodov, katerih lastnica je občina. Izbor pa se prepusti občinski upravi. 
 
 
K točki 5: Razno 
 
Ga. Slavič je želela informacijo o poteku investicije »čistilna naprava«. 
 
Odgovor je podal g. Naberžnik, ki je povedal, da je rok za dokončanje investicije december 
2006. Dela so se podaljšala, saj smo imeli do 1. maja vso razpisno dokumentacijo tudi v 
angleškem jeziku, po 1. maju pa je morala biti v slovenskem jeziku in je bilo to potrebno 
spreminjati. Občina bo za to namenila 8 mio SIT. Nadalje je bilo potrebno obnoviti vsa že prej 
dana soglasja, ki niso bila notarsko overjena ter urediti lastništvo zemljišča v Sv. Boštjanu. 
To je bil razlog, da nismo mogli pridobiti gradbenega dovoljenja. Rok za ureditev celotne 
dokumentacije, na podlagi katere bi lahko pridobili gradbeno dovoljenje, je bil 20. januar 
2005, vendar nismo uspeli. Zdaj je rok podaljšan do 20. februarja 2005. Po pregledih celotne 
dokumentacije v MOP in Ministrstvu za finance, računamo, da bomo javni razpis pripravili 
maja oziroma junija 2005 in do konca julija 2005 sklenili pogodbo z izvajalcem. Vsekakor je 
realno, da bomo investicijo zaključili do predpisanega roka, to je do decembra 2006. 
 
Ga. Slavič je postavila še vprašanje glede priprave načrta razvojnega programa in sicer 
glede obdobja, za katero ga je potrebno pripraviti. 
 
Ga. Kotnik je povedala, da se načrt razvojnih programov izdeluje za štiri leta, ne glede na 
mandat župana. Že pri proračunu za leto 2004 je zakonsko določeno obdobje bilo 2004-
2007.  
 
G. Naberžnik je dodal, da se načrt razvojnih programov usklajuje vsako leto ob sprejemu 
proračuna, saj morajo postavke proračuna biti enake s postavkami načrta razvojnih 
programov. 
 
 
 
Seja Nadzornega odbora je bila zaključena ob 16.10 uri. 
 
 
 
 
 Zapisnik pisala:               Predsednica Nadzornega odbora: 
 Anita BREC                Marija SLAVIČ, l.r. 
 
 
 
 


