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Številka:  032-02-1/2004 
Datum:    27.10.2004 
 
 
 

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

 
ki je bila v sredo, dne 27.10.2004,  od 14.30 do 16.30 ure, v sejni sobi Občine Dravograd, 

Trg 4. julija 7.  
 
 
 
PRISOTNI: 
1) Člani odbora: 
 Marija SLAVIČ, 
 Marjana MURATOVIČ, 
 Tatjana KUPNIK, 
 Franc KADIŠ 

 
2) Vabljeni: 
• Marijana CIGALA, županja 
• Alfonz NABERŽNIK, podžupan 
• Rosanda KOTNIK, vodja Referata za finance 
• Anita BREC, svetovalka v Uradu županje 
• Jože ČELIK, revizor 
 
3) Opravičeno odsotni: 
• Alfonz NABERŽNIK, podžupan 
 
4) Neopravičeno odsotni: 
• Janko ŠTEHARNIK 
 
 
 
Za sejo je bil predlagan naslednji DNEVNI RED: 

1. Pregled končnega poročila o notranji reviziji poslovanja Občine Dravograd za 
leto 2003 
- podaja ugotovitev revizorja g. Jožeta Čelika 

 
 
 
Ga. Slavič je prisotne pozdravila in pozvala revizorja, g. Čelika, da navzočim predstavi 
glavne ugotovitve revizije poslovanja Občine Dravograd za leto 2003.  
 
G. Čelik je predstavil vsebino revizije poslovanja Občine Dravograd za leto 2003 in sicer so 
preverili: 
- upoštevanje pravnih predpisov, internih aktov organa; 



- obstoj sistema notranjih kontrol in ustreznost oblikovanih navodil za delovanje notranjih 
kontrol;  

- delovanje notranjih kontrol s preverjanjem podatkov in poročil (sprejemanje in veljavnost 
proračunskih predpisov; pravna podlaga za izvrševanje proračuna v letu 2003; poslovne 
knjige in računovodski izkazi; prejemki Občine in sicer sredstva finančne izravnave ter 
nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča; izdatki, med njimi izdatki za delo in izdatki 
za investicije; transferni prihodki iz državnega proračuna za investicijske namene in 
vzdrževanja; ter sredstva in viri sredstev, kot so redni letni popis, sredstva rezerv in 
zadolževanje občine in dana poroštva). 

 
Povedal je, da je revizijska hiša Boniteta d.o.o. Velenje, že izvajala revizijo poslovanja 
Občine Dravograd za leto 2001, za leto 2002 pa so preverili samo investicije.  
Poudaril je, da se, glede na leto 2002, kažejo pozitivni rezultati revizije in sicer glede notranje 
kontrole in njenega delovanja, sprejemanja ustreznih aktov, največja pomanjkljivost pa se je 
pokazala pri izvajanju postopkov javnih razpisov, predvsem kot  rezultat nedoslednosti ter 
nepravočasnega in nepravilnega evidentiranja poslovnih dogodkov. 
Pojasnil je, da je revizijska hiša, po opravljenem pregledu poslovanja Občine Dravograd, 
izdelala predlog revizijskega poročila, na katerega je občinska uprava podala svoje 
pripombe. Na osnovi teh, je bil pripravljen osnutek revizijskega poročila, ki je bil obravnavan 
na skupnem sestanku med revizorjema revizijske hiše Boniteta d.o.o. ter predstavniki 
občinske uprave Občine Dravograd, ki so na posamezne ugotovitve revizorja podali svoja 
pojasnila. Nato je bilo izdelano končno poročilo. Ugotovljeno je bilo, da je do izdelave 
končnega poročila revizorja občinska uprava veliko pomanjkljivosti že odpravila ali pa so 
dejanja v teku. Poudaril je, da je pristop občinske uprave k ureditvi poslovanja drugačen, kot 
v letu 2001, v pozitivnem smislu. 
 
Ga. Slavič je končno revizijsko poročilo nato dala v razpravo članom Nadzornega odbora. 
Revizorju in ge. Kotnik je postavila tudi vprašanje glede aktiviranja investicij in sicer cest 
(primer cesta Šentjanž / Šempeter in Begant / Cviterško sedlo) in sicer kdaj se investicija 
lahko aktivira. Na strani 17 revizijskega poročila je napisano, da bi morali odsek ceste 
Šentjanž / Šempeter aktivirati s 1.1.2003 in je bila tako prenizko obračunana amortizacija. Na 
26. strani revizijskega poročila pa je napisano, da se bo cesta Begantov jarek / Cviterško 
sedlo aktivirala po končanju vseh etap. To sta dva različna vidika. Ga. Slavič je prosila za 
obrazložitev. 
 
G. Čelik je odgovoril, da se aktivira v primeru, če je uporabna, lahko tudi po posameznih 
etapah. V tem primeru se amortizira vsaka posebej. 
Na vprašanje g. Kadiša, kaj je pri cestah osnova za amortiziranje oziroma kako se vrednotijo, 
pa je odgovoril, da se amortizira zgornji ustroj ceste - asfalt, nasip in zemljišče pa ne. 
 
Ga. Kotnik je pojasnila, da bo Občina Dravograd še v letu 2004 pristopila k izdaji ustreznega 
akta za osnovo za aktiviranje investicij v teku. 
 
Go. Slavič je nadalje zanimala pridobitev garancij pri posameznih investicijah. 
 
G. Čelik je pojasnil, da Zakon o izvrševanju proračuna zahteva, da občine od izvajalcev 
pridobijo garancije. Banka jim da zagotovilo, da jim bo garancijo izdala, ko pa bi moralo priti 
do realizacije, zahteva od izvajalcev zavarovanje v obliki depozita ali hipoteke. Dejstvo pa je, 
da tudi gradbeni izvajalci nimajo toliko premoženja, ki bi ga lahko za vsa večja izvedena dela 
zastavljali za garancije. Dejansko je to velik problem, s katerim se srečujejo tudi ostale 
občine. 
 
Go. Kupnik je zanimalo, kako je z izdajo potrebnih aktov, za katere občinska uprava v 
pojasnilih v revizijskem poročilu navaja, da jih bo sprejela še v letu 2004. 
 



Ga. Kotnik je pojasnila, da je nekaj internih aktov že bilo pripravljenih, najnujnejše pa je 
čimprej sprejeti interni akt za likvidnost, za aktiviranje sredstev ter program ukrepov za 
zavarovanje stvarnega premoženja. Občinska uprava si je želela prej pridobiti stališče in 
priporočila revizorja. Postavila pa je vprašanje glede trenutka aktiviranja investicije. 
Odgovor g. Čelika je bil, da sta primopredajni zapisnik in interni akt občine podlaga za 
aktiviranje investicije.  
 
Županja ga. Cigala je izrazila nujnost čimprejšnje priprave razpisa za izvajanje revizije za leto 
2004. G. Čeliku je postavila vprašanje glede možnosti izvedbe zadevnega razpisa za 
obdobje dveh ali več let. 
Pojasnil je, da je tak način dela, torej izvajanje revizije za obdobje dveh ali več let, za 
revizorja boljši, saj dobro spozna občino in njeno delovanje, posledično temu pa je učinek 
notranje revizije boljši. 
 
Ga. Slavič se je zahvalila revizorju g. Čeliku za podajo svojih ugotovitev glede končnega 
poročila revizije poslovanja Občine Dravograd. 
 
 
Člani Nadzornega odbora so nato nadaljevali s sejo in sprejeli  
 
SKLEP št. 1: 
Dnevni red 13. seje Nadzornega odbora se dopolni s točko 2. »Pregled zapisnikov 11. 
in 12. seje Nadzornega odbora z dne 06.10. in 22.10.2004«. 
 
 
Pri pregledu in potrditvi sklepov 11. seje Nadzornega odbora z dne 06.10.2004 člani 
Nadzornega odbora niso imeli pripomb. 
 
Sprejet je bil naslednji  
 
SKLEP št. 2: 
Zapisnik 11. seje Nadzornega odbora se sprejme in potrdi. 
 
 
Pri pregledu zapisnika 12. seje Nadzornega odbora, je županja ga. Cigala pri investiciji pod 
točko 2: Športni center / Mladinski center, podala obrazložitev. Glede pripombe Nadzornega 
odbora glede namenskosti ter gospodarnosti porabe sredstev za Mladinski center, je 
pojasnila, da so prostori Mladinskega centra, ki se nahaja v sklopu Športnega centra, v lasti 
Občine Dravograd. Glede na to, da je bil prostor dokončan in opremljen prej, kot pa je bilo 
pričakovano, člani Mladinskega centra, ki jih je v tem trenutku okrog 100, še niso uspeli z 
izvajanjem svoje dejavnosti v polnem zagonu. Imajo pa pripravljen program. Navedla je tudi, 
da se ostali centri, namenjeni delovanju mladih na Koroškem, srečujejo s podobnimi 
problemi. Mladinski center s svojo dejavnostjo ni mogel pričeti brez ustreznih sredstev. Zdaj 
imajo na razpolago prostor ter ustrezno opremo, res pa bo potrebno čimprej urediti 
upravljanje. 
 
Ga. Muratovič je poudarila, da je povsem razumljivo in dobro, da je občina pripravljena 
pomagati mladim, da pa morajo le ti svojo dejavnost izvajati, o tem voditi evidenco in tako 
upravičiti pridobitev sredstev. 
 
Županja ga. Cigala je ponovno pojasnila, da je prostor in vsa oprema (računalniki, pohištvo) 
v lasti občine in da je prav, da se ti prostori uporabijo za raznolike dejavnosti, kot npr. razne 
tečaje, seminarje, razstave. Potrebno pa bi bilo, da mladi svojo dejavnost razširijo in o njej na 
ustrezen način tudi obveščajo, saj zdaj le malokdo pozna njihovo delo. Res pa je, da so 
ponovno na občino naslovili zahtevo po dodelitvi mesečnih sredstev za njihovo delovanje. 



G. Kadiš je glede tega podal primerjavo in povedal, da mladi člani Planinskega in Gasilskega 
društva v Dravogradu zelo veliko delajo prostovoljno in da naj bi bili s tem zgled tudi 
Mladinskemu centru. 
 
Ga. Slavič je poudarila, da je potrebno urediti dajanje prostora Mladinskega centra v najem 
tudi drugim uporabnikom in za primerno dejavnost, za upravljanje in skrb za prostor pa bi bilo 
potrebno določiti ustrezno osebo (hišnika), ki bi za to primerno skrbel. 
 
Glede dodelitve nadaljnjih sredstev Mladinskemu centru za njegovo delovanje, je g. Kadiš 
menil, da se jim v tem trenutku dodatnih sredstev ne namenja. Pripraviti morajo ustrezen 
program svojega delovanja ter le tega finančno in dejansko upravičiti. 
 
Člani Nadzornega odbora so sprejeli 
 
SKLEP št. 3: 
Sprejme in potrdi se zapisnik 12. seje Nadzornega odbora, s podanimi obrazložitvami. 
 
 
 
Seja Nadzornega odbora je bila zaključena ob 16.30 uri. 
 
 
 
 
 
 
 Zapisnik pisala:               Predsednica Nadzornega odbora: 
 Anita BREC                   Marija SLAVIČ, l.r. 


