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O B Č I N A  
     MOKRONOG-TREBELNO 

Občinski svet 
  Pod Gradom 2, 8230 Mokronog 

(07) 3498-260, faks: (07) 3498-269 
 

Številka: 012-0005/2008 
Datum:   18. 03. 2010 

Z A P I S N I K 
 
27. redne seje Občinskega sveta Občine Mokronog-Trebelno, ki je bila v sredo, 17. marca 
2010, v sejni sobi Občine Mokronog-Trebelno, Pod Gradom 2, Mokronog, s pričetkom ob 17. 
uri.  
 
Ugotovitev sklepčnosti:

• Anton Maver, župan občine Mokronog-Trebelno 

  Na podlagi liste prisotnosti je bilo ugotovljeno, da je na seji prisotnih vseh 
11 članic in članov Občinskega sveta Občine Mokronog-Trebelno, kar pomeni, da je skladno z 31. 
členom Poslovnika Občinskega sveta Občine Mokronog-Trebelno, občinski svet sklepčen.  
 
Ostali prisotni: 

• Mojca Pekolj, direktorica Občinske uprave   
• Marija Sitar, strokovna delavka Občinske uprave  
• Mateja Vrabec, strokovna delavka Občinske uprave  
• Marijana Jereb, strokovna delavka Občinske uprave  
• Stanko Tomšič, strokovni delavec Občinske uprave  
• Uroš Pikl, strokovni delavec Občinske uprave 
• Snežka Bizjak, predsednica Nadzornega odbora 
• Mojca Žnidaršič, Dolenjski list  
• Petra Krnc, Vaš kanal 
• Valt Jurečič, Heraldika d.o.o. 

 
 

Članice in člani Občinskega sveta Občine Mokronog-Trebelno so na mizo prejeli naslednja gradiva: 
• Sklep o imenovanju občinske volilne komisije za izvedbo rednih volitev župana in članov 

občinskega sveta Občine Mokronog-Trebelno (kadrovske zadeve);  
• Financiranje političnih strank v občini Mokronog-Trebelno – predlog razdelitve sredstev za 

leto 2010;  
• Obravnava Dokumenta identifikacije investicijskega projekta ODVAJANJE IN ČIŠČENJE 

ODPADNE VODE MIRNSKE DOLINE – DIIP; 
• Zapisnik 17. seje Odbora za gospodarjenje z občinskim premoženjem, proračun in finance, z 

dne 16. 03. 2010;  
• Zapisnik 12. seje Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja občine Mokronog-

Trebelno, z dne 16. 03. 2010;  
• Informacijo o pripravi OPN občine Mokronog-Trebelno; 
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Kompletno gradivo za 27. redno sejo Občinskega sveta Občine Mokronog-Trebelno, skupaj z 
vabilom, je objavljeno na internetni strani www.mokronog-trebelno.si. 
Po uvodnem pozdravu je župan Anton Maver prisotne članice in člane pozval, da se izrečejo o 
predlaganem dnevnem redu. Hkrati je podal predlog za razširitev dnevnega reda iz objektivnih 
razlogov, in sicer s točkama (za točko 11): 

• Financiranje političnih strank v občini Mokronog-Trebelno-predlog razdelitve 
sredstev za leto 2010;  

• Sprejem DIIPa za projekt odvajanje in čiščenje odpadne vode v mirenski dolini; 
 
G. župan je predlagal, da v skladu s 26. členom Poslovnika Občinskega sveta Občine Mokronog-
Trebelno, članice in člani, potrdijo dnevni red, s predlagano spremembo oz. dopolnitvijo. 
 
Članice in člani Občinskega sveta Občine Mokronog-Trebelno so soglasno sprejeli naslednji 
 

DNEVNI RED: 
1. Obravnava in potrditev zapisnika 26. redne seje Občinskega sveta Občine Mokronog-

Trebelno, z dne 27. 1. 2010;  
2. Obravnava Odloka o zaključnem računu Občine Mokronog-Trebelno za leto 2009; 
3. Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Mokronog-Trebelno; 
4. Spremembe in dopolnitve Poslovnika Občinskega sveta Občine Mokronog-Trebelno; 
5. Odlok o določitvi volilnih enot za volitve članov občinskega sveta in župana v občini 

Mokronog-Trebelno; 
6. Odlok o grbu in zastavi Občine Mokronog-Trebelno; 
7. Pravilnik o višini in načinu določanja plač oziroma plačil za opravljanje funkcije 

funkcionarjem, sejnin članom delovnih teles občinskega sveta in drugih organov Občine 
Mokronog-Trebelno ter o povračilih stroškov – prva obravnava; 

8. Sklep o pogojih za pridobitev pravice do uporabe plakatnih mest za izvedbo volilne 
kampanje za redne volitve župana in člane občinskega sveta Občine Mokronog-Trebelno; 

9. Izdaja soglasja k dodelitvi dela plače za redno delovno uspešnost za leto 2009: 
• ravnateljice Osnovne šole Mokronog;  
• direktorice Centra za izobraževanje in kulturo Trebnje; 
• direktorice Knjižnice Pavla Golie Trebnje; 

10. Kadrovske zadeve; 
11. Odločanje o pravnem poslu nakupa oziroma menjave nepremičnin parc. št. 48/2 in 48/7 

obe k.o. Mokronog s parc. št. 1768/2 k.o. Ostrožnik;  
12. Financiranje političnih strank v občini Mokronog-Trebelno-predlog razdelitve sredstev za 

leto 2010;  
13. Sprejem DIIPa za projekt odvajanje in čiščenje odpadne vode v mirenski dolini; 
14. Seznanitev z zapisniki sej odborov in komisij; 
15. Poročilo župana oz. Občinske uprave o izvajanju projektov in drugih nalog; 
16. Pobude in vprašanja članov občinskega sveta; 
 
 
K 1. točki: 
Obravnava in potrditev zapisnika 26. redne seje Občinskega sveta Občine Mokronog-
Trebelno, z dne 27. 1. 2010;  

http://www.mokronog-trebelno.si/�
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Članice in člani Občinskega sveta so soglasno sprejeli naslednji 
 
SKLEP: 

Sprejme se Zapisnik 26. redne seje Občinskega sveta Občine Mokronog-Trebelno, z 
dne 27.1.2010. 

 
K 2. točki: 
Obravnava Odloka o zaključnem računu Občine Mokronog-Trebelno za leto 2009; 
Obrazložitev k Odloku o zaključnem računu Občine Mokronog-Trebelno za leto 2009 je podala 
direktorica občinske uprave, ga. Mojca Pekolj. Odlok o proračunu Občine Mokronog-Trebelno za 
leto 2009 je bil objavljen v UL RS, št. 43/2008 in nato sta bila sprejeta dva rebalansa (A in B).  
Dejala je, da je predlog zaključnega računa pripravljen skladno z zakonskimi določili. Zaključni 
račun proračuna je akt občine, v katerem so prikazani predvideni prihodki in prejemki, ter odhodki 
in izdatki občine za leto 2009. Letno poročilo je sestavljeno iz bilance stanja, izkaza prihodkov in 
odhodkov, pojasnil k izkazom in poslovnega poročila. Na podlagi Zakona o računovodstvu je 
potrebno do zadnjega dne v mesecu februarju predložiti letno poročilo organizaciji, pooblaščeni za 
obdelovanje in objavljanje podatkov (Ajpesu). Direktorica je podrobno obrazložila prihodke in 
odhodke po posameznih področjih proračunske porabe ter jasno razložila spremembe, tako na strani 
prihodkov, kot na strani odhodkov ter pojasnila njihove vzroke.  
 
Ga. Korošec, predsednica Odbora za gospodarjenje z občinskim premoženjem, proračun in finance 
je povedala, da je odbor na svoji 17. seji, dne 16. marca 2010, obravnaval zaključni račun občine za 
leto 2009 in ga zelo natančno pregledal. S strani strokovne službe in direktorice Občinske uprave je 
odbor dobil vsa pojasnila in odgovore na zastavljena vprašanja.  Odbor predlaga Občinskemu svetu, 
da predlog Odloka sprejme.  
 
Ga. Bizjak, predsednica Nadzornega odbora je povedala, da je tudi NO obravnaval pripravljeni 
Odlok o zaključnem računu Občine Mokronog-Trebelno za leto 2009 in ga temeljito pregledal. 
Povedala je, da so imeli kar nekaj vprašanj, predvsem z naslednjih področij: davki na nepremičnine, 
prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč, poslovne najemnine in zakupnine, bilanca stanja 
(kratkoročne terjatve do kupcev, terjatve za sredstva dana v upravljanje, neplačani odhodki, 
kratkoročne obveznosti do dobaviteljev, neplačani prihodki,…). Tudi NO je dobil vsa potrebna 
pojasnila in odgovore, tako s strani strokovne službe, kot tudi direktorice občinske uprave.  
 
Po razpravi so članice in člani Občinskega sveta soglasno sprejeli naslednji 
 
SKLEP: 

Sprejme se Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Mokronog-Trebelno za leto 
2009, po skrajšanem postopku. 

 
K 3. točki:  
Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Mokronog-Trebelno; 
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Direktorica občinske uprave, ga. Pekolj je obrazložila, da so potrebne spremembe zaradi 
ugotovljenih pomanjkljivosti in ugotovitve potreb, da so se okoliščine delovanja Občinskega sveta 
Občine Mokronog-Trebelno spremenile, da so se člani občinskega sveta seznanili s pristojnostmi in 
vlogo ter spoznali pristojnosti posameznih organov lokalne samouprave. Ponovno je potrebno 
proučiti pristojnosti posameznih organov v Občini s posebnim poudarkom na pristojnosti 
občinskega sveta in nadzornega odbora ter občinske uprave. Le-te je potrebno definirati in uskladiti 
z zakonskimi določili in ostalimi akti, ki jih je že sprejel občinski svet. Potrebno je tudi proučiti 
določbe Statuta, ki opredeljujejo vključevanje občine v širšo lokalno skupnost, pokrajino in Statut v 
tem delu dopolniti.  
G. Starič, predsednik Komisije za pripravo statuta in poslovnika Občine Mokronog-Trebelno, je 
povedal, da je komisija na svoji seji, dne 23. 2. 2010, obravnavala spremembe in dopolnitve Statuta 
Občine Mokronog-Trebelno in predlaga Občinskemu svetu, da jih sprejme v prvi obravnavi.  
 
Članice in člani Občinskega sveta soglasno sprejeli naslednji 
 
SKLEP: 

Občinski svet Občine Mokronog-Trebelno v prvi obravnavi sprejme predlog 
Sprememb in dopolnitev Statuta Občine Mokronog-Trebelno. 

 
K 4. točki: 
Spremembe in dopolnitve Poslovnika Občinskega sveta Občine Mokronog-Trebelno; 
Tudi te spremembe so potrebne iz podobnih razlogov, kot spremembe Statuta, torej: definicija 
določb v delu, kjer so opredeljeni postopki sprejemanja aktov občine s posebnim poudarkom na 
sprejemanju odlokov, proračuna občine, rebalansa proračuna in obvezne razlage ter določbe 
uskladiti z veljavnimi predpisi, je pojasnila direktorica občinske uprave, ga. Pekolj. 
G. Starič, predsednik Komisije za pripravo statuta in poslovnika Občine Mokronog-Trebelno, je 
povedal, da je komisija na svoji seji, dne 23. 2. 2010, obravnavala spremembe in dopolnitve 
Poslovnika Občinskega sveta Občine Mokronog-Trebelno in predlaga Občinskemu svetu, da jih 
sprejme v prvi obravnavi.  
 
Članice in člani občinskega sveta so soglasno sprejeli naslednji 
 
SKLEP:  

Občinski svet Občine Mokronog-Trebelno v prvi obravnavi sprejme predlog 
Sprememb in dopolnitev Poslovnika Občinskega sveta Občine Mokronog-Trebelno. 

 
K 5. točki: 
Odlok o določitvi volilnih enot za volitve članov občinskega sveta in župana v občini 
Mokronog-Trebelno; 
Direktorica občinske uprave, ga. Mojca Pekolj je obrazložila, da pripravljeni Odlok določa 9 
volilnih enot, v katerih se voli skupno enajst /11/ članov Občinskega sveta. Le-ti se volijo po načelu 
enakopravne zastopanosti vseh prebivalcev občine Mokronog-Trebelno, župana pa se voli po 
večinskem volilnem sistemu, tako da je celotna občina določena kot ena volilna enota.  
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Tudi ta odlok je obravnavala Komisija za pripravo statuta in poslovnika Občine Mokronog-
Trebelno na svoji seji, dne 23. 2. 2010, je povedal predsednik g. Starič, in  predlaga Občinskemu 
svetu, da ga sprejme.  
 
Članice in člani občinskega sveta so soglasno sprejeli naslednji 
 
SKLEP: 

V skladu z 19. členom Statuta Občine Mokronog-Trebelno, Občinski svet Občine 
Mokronog-Trebelno, na svoji 27. redni seji, dne 17. 03. 2010, sprejema Odlok o 
določitvi volilnih enot za volitve članov občinskega sveta in župana v Občini 
Mokronog-Trebelno. 

 
K 6. točki:  
Odlok o grbu in zastavi Občine  Mokronog-Trebelno;  
G. župan je pojasnil, da grb odslikuje srednjeveškost grbovne vsebine s posodobljenimi simboli. 
Odločili smo se za enostavnejšo upodobitev, kar ima tehnološke prednosti, predvsem pa vizualne. 
Za občane Občine Mokronog-Trebelno bo izrazna verzija gotovo sprejemljiva, širše gledana pa 
prepoznavna in všečna. Zastava je v hierarhiji slovenskega zastavoslovnega reda po normi deželne 
zastave, torej po merilu občinskih zastav  z merami stranic 1 : 2,5. G. župan se je zahvalil g. Valtu 
Jurečiču za konstruktivno pomoč in sodelovanje ter mu predal besedo. G. Jurečič je prisotnim podal 
obširno obrazložitev o grboslovju in zastavoslovju, prav tako pa je pojasnil, da je pripravljeni grb in 
zastava Občine Mokronog-Trebelno za občino v redu in sprejemljiva.  
G. Starič, predsednik Komisije za pripravo statuta in poslovnika Občine Mokronog-Trebelno, je 
povedal, da je komisija na svoji seji, dne 23. 2. 2010, obravnavala Odlok o grbu in zastavi Občine 
Mokronog-Trebelno, skupaj s Strokovno komisijo za ocenjevanje predlogov oz. idejnih rešitev 
osnutka reprezentančnega grba, zastave in logotipa Občine Mokronog-Trebelno (katere predsednica 
je ga. Korošec) in obe komisiji predlagata Občinskemu svetu, da le-tega sprejme v prvi obravnavi.  
 
Članice in člani občinskega sveta so soglasno sprejeli naslednji 
 
SKLEP: 

Na podlagi Statuta Občine Mokronog-Trebelno je Občinski svet Občine Mokronog-
Trebelno na redni 27. redni seji, dne 17.03.2010, obravnaval in sprejel Odlok o grbu in 
zastavi Občine Mokronog-Trebelno, v prvi obravnavi. 

 

Direktorica občinske uprave je pojasnila, da je bil trenutno veljavni Pravilnik o višini in načinu 
določanja plač oziroma plačil za opravljanje funkcije funkcionarjem, sejnin članom delovnih teles 
občinskega sveta in drugih organov Občine Mokronog-Trebelno ter o povračilih stroškov sprejet v 
jeseni leta 2007 v Uradnem listu RS, št. 90/2007. Potrebna je  uskladitev z novo sprejetimi predpisi. 

K 7. točki:  
Pravilnik o višini in načinu določanja plač oziroma plačil za opravljanje funkcije 
funkcionarjem, sejnin članom delovnih teles občinskega sveta in drugih organov Občine 
Mokronog-Trebelno ter o povračilih stroškov – prva obravnava; 
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V novem pravilniku so vključena tudi plačila vseh volilnih organov za izvedbo volitev. Usklajena 
so določila glede na kasneje sprejeti Pravilnik o plačilu avtorskih honorarjev in nadomestil za delo 
odgovornega urednika, namestnika odgovornega urednika, lektorja in članov Uredniškega odbora 
glasila Odsev.   
Ga. Korošec je povedala, da je Odbor za gospodarjenje z občinskim premoženjem, proračun in 
finance na svoji seji obravnaval pripravljeni predlog pravilnika in imel nekaj vprašanj, predvsem na 
13. člen. 
Direktorica občinske uprave je predlagala spremembo 13. člena, da se le-ta v celoti glasi: »Člani 
volilnih organov imajo zaradi dela v volilnih organih ob vsakih volitvah, pravico do enkratnega 
nadomestila.  
Predsednik občinske volilne komisije, njegov namestnik, člani občinske volilne komisije in njihovi 
namestniki ter tajnik občinske volilne komisije imajo ob vsakih splošnih volitvah pravico do 
nadomestila, v skladu z veljavnim zakonom. 
Ob vsakih drugih volitvah (nadomestne, referendum, itd) so člani volilnih organov upravičeni do 
nadomestila, ki ga glede na obseg volilnih opravil, določi komisija za mandatna vprašanja, volitve 
in imenovanja, najkasneje deset (10) dni po razpisu volitev in ne sme presegati 70% zakonsko 
določenega zneska, ki bi ga člani volilnih organov prejeli ob vsakih splošnih volitvah. 
V primerih, ko se sestane občinska volilna komisija izven okvira razpisanih volitev, pripada 
predsedniku, njegovemu namestniku, članom in namestnikom občinske volilne komisije sejnina v 
višini določeni v 11. členu tega pravilnika.« 
 
Članice in člani občinskega sveta so soglasno sprejeli naslednja 
 
SKLEPA: 

1. Občinski svet Občine Mokronog-Trebelno je na svoji 27. redni seji, dne 17. 03. 
2010, združil prvo in drugo obravnavo Pravilnika o višini in načinu določanja plač 
oziroma plačil za opravljane funkcije funkcionarjem, sejnin članom delovnih teles 
občinskega sveta in drugih organov Občine Mokronog-Trebelno ter o povračilih 
stroškov - skrajšani postopek. 

2. Občinski svet Občine Mokronog-Trebelno sprejme Pravilnik o višini in načinu 
določanja plač oziroma plačil za opravljane funkcije funkcionarjem, sejnin članom 
delovnih teles občinskega sveta in drugih organov Občine Mokronog-Trebelno ter o 
povračilih stroškov, s spremembo, ki jo je predlagal odbor za proračun in finance 
in spremembo v 13. členu, ki se v celoti glasi:  

»Člani volilnih organov imajo zaradi dela v volilnih organih ob vsakih volitvah, 
pravico do enkratnega nadomestila.  
Predsednik občinske volilne komisije, njegov namestnik, člani občinske volilne 
komisije in njihovi namestniki ter tajnik občinske volilne komisije imajo ob 
vsakih splošnih volitvah pravico do nadomestila, v skladu z veljavnim zakonom. 
Ob vsakih drugih volitvah (nadomestne, referendum, itd) so člani volilnih 
organov upravičeni do nadomestila, ki ga glede na obseg volilnih opravil, določi 
komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, najkasneje deset (10) 
dni po razpisu volitev in ne sme presegati 70% zakonsko določenega zneska, ki 
bi ga člani volilnih organov prejeli ob vsakih splošnih volitvah. 
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V primerih, ko se sestane občinska volilna komisija izven okvira razpisanih 
volitev, pripada predsedniku, njegovemu namestniku, članom in namestnikom 
občinske volilne komisije sejnina v višini določeni v 11. členu tega pravilnika.« 
 

 
K  8. točki:  
Sklep o pogojih za pridobitev pravice do uporabe plakatnih mest za izvedbo volilne kampanje 
za redne volitve župana in člane občinskega sveta Občine Mokronog-Trebelno; 
 
G. Starič, predsednik Komisije za pripravo statuta in poslovnika Občine Mokronog-Trebelno, je 
dejal, da je komisija na svoji zadnji seji obravnavala pripravljeni sklep in nanj ni imela pripomb. 
G. Hočevar je predlagal dopolnitev s plakatnim mestom v Slepšku in sicer: v Slepšku na križišču. 
 
Članice in člani občinskega sveta so soglasno sprejeli naslednji 
 
SKLEP: 

V skladu z 19. členom Statuta Občine Mokronog-Trebelno, Občinski svet Občine 
Mokronog-Trebelno na svoji 27. redni seji, dne 17. 03. 2010, sprejema Sklep o pogojih 
za pridobitev pravice do uporabe plakatnih mest za izvedbo volilne kampanje za redne 
volitve župana in člane občinskega sveta Občine Mokronog-Trebelno, z dopolnitvijo v 
4.1. točki: »v Slepšku na križišču«. 

 

• ravnateljice Osnovne šole Mokronog;  

K 9. točki:  
Izdaja soglasja k dodelitvi dela plače za redno delovno uspešnost za leto 2009: 

• direktorice Centra za izobraževanje in kulturo Trebnje; 
• direktorice Knjižnice Pavla Golie Trebnje; 

 
Ga. Vrabec je predstavila vsebino za izdajo soglasij k dodelitvi dela plače za redno delovno 
uspešnost za leto 2009, in sicer za ravnateljico OŠ Mokronog, direktorico CIK Trebnje in 
direktorico Knjižnice Pavla Golie Trebnje.  
Ga. Žlajpah je zanimalo, zakaj Občinski svet še ne obravnavala Letnih poročil javnih zavodov, 
katerih ustanoviteljica oziroma soustanoviteljica je Občina Mokronog-Trebelno? Ga. Vrabec je 
pojasnila, da nekateri javni zavodi svojih poročil še niso posredovali.  
 
Članice in člani občinskega sveta so soglasno sprejeli naslednje 
 
SKLEPE: 

• Občina Mokronog-Trebelno sprejme predlog sklepa o soglasju k dodelitvi dela 
plače za redno delovno uspešnost ravnateljice Osnovne šole Mokronog, predlagano 
s strani Sveta zavoda. 

• Občina Mokronog-Trebelno sprejme predlog sklepa o soglasju k dodelitvi dela 
plače za redno delovno uspešnost direktorice Centra za izobraževanje in kulturo 
Trebnje, predlagano s strani Sveta zavoda.  
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• Občina Mokronog-Trebelno sprejme predlog sklepa o soglasju k dodelitvi dela 
plače za redno delovno uspešnost direktorice Knjižnice Pavla Golie Trebnje, 
predlagano s strani Sveta zavoda.  

 
K 10. točki:  
Kadrovske zadeve; 
Ga. Korošec je pojasnila, da je Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja na svoji 12. 
seji obravnavala Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije Občine Mokronog-Trebelno. 
Podrobnejšo obrazložitev je podala direktorica občinske uprave, ga. Mojca Pekolj. 
 
Članice in člani Občinskega sveta Občine Mokronog-Trebelno so soglasno sprejeli naslednji 
 
SKLEP: 

V skladu z 19. členom Statuta Občine Mokronog-Trebelno je Občinski svet Občine 
Mokronog-Trebelno, na svoji 27. redni seji, dne 17.03.2010 sprejel Sklep o imenovanju 
Občinske volilne komisije Občine Mokronog-Trebelno, v naslednji sestavi: 

Predsednica komisije:   Gregorčič Alenka, univ.dipl.iur., Preloge 9,  Mokronog; 
Namestnik predsednice:  Uroš Pikl, univ.dipl.iur., Slepšek 1c,  Mokronog; 
 
Član I.:    Cvetan Damjan, Češnjice pri Trebelnem 14, Trebelno; 
Namestnica člana I.:   Gorenc Jožica, Ulica Talcev 2, Mokronog; 
 
Član II.:    Strajnar Janez, Slepšek 5, Mokronog; 
Namestnik člana II.:   Vodnik Miro,Gor. Zabukovje 22a, Trebelno; 
 
Član III.:    Stamcar Silva, Rožna ulica 7B, Mokronog; 
Namestnik člana III.:   Žagar Boštjan, Jagodnik 2, Trebelno; 

 
 
K 11. točki:  
Odločanje o pravnem poslu nakupa oziroma menjave nepremičnin parc. št. 48/2 in 48/7 obe 
k.o. Mokronog s parc. št. 1768/2 k.o. Ostrožnik;  
 
Ga. Korošec je povedala, da je Odbor za gospodarjenje z občinskim premoženjem, proračun in 
finance pripravljeno gradivo obravnaval; glede na to, da v gradivu ni bilo kopije cenitve, je bil 
izoblikovan predlog, da se v bodoče pripravi in h gradivu priložil za odločanje na OS, izvlečke iz 
cenitvenega poročila. Po Zakonu o avtorskih in sorodnih pravicah so izvedeniška mnenja zaščitena 
in fotokopiranje ni dovoljenje, v kolikor ni izredno navedeno v pogodbi.  
 
Članice in člani Občinskega sveta Občine Mokronog-Trebelno so soglasno sprejeli naslednja 
 
SKLEPA: 
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1. Občinski svet Občine Mokronog-Trebelno odobri pravni posel nakupa oziroma 
menjave zemljišč parc. št. 48/2 in 48/7 obe k.o. Mokronog, ki predstavlja 
stanovanjsko hišo s pripadajočim zemljiščem z zemljiščem v območju naselja 
Slepšek parc. št. 1768/2 k.o. Ostrožnik. 

2. Strokovna služba občinske uprave v bodoče pripravi in priloži h gradivu za 
odločanje na Občinskem svetu, izvlečke iz cenitvenega poročila.  

 
K 12. točki: 
Financiranje političnih strank v občini Mokronog-Trebelno-predlog razdelitve sredstev za 
leto 2010;  
Podrobnejšo obrazložitev je podala direktorica občinske uprave in med drugim pojasnila, da 
financiranje političnih strank ni zapovedano z zakonom, ampak je odvisno od finančnih 
zmogljivosti občine oz. vsakokratne odločitve OS, torej bi razdelitev lahko opravila tudi sama 
Občinska uprava, vendar smatra, da je pravilno, da je OS seznanjen z razdelitvijo in jo tudi sprejme.  
 
Članice in člani Občinskega sveta Občine Mokronog-Trebelno so soglasno sprejeli naslednji 
 
SKLEP: 

Sprejme se predlog razdelitve sredstev občinskega proračuna za financiranje političnih 
strank v Občini Mokronog-Trebelno, v letu 2010.  

 

1. Občinski svet Občine Mokronog-Trebelno sprejme Dokument identifikacije 
investicijskega projekta Odvajanje in čiščenje odpadne vode Mirnske doline. 

K 13. točki:  
Sprejem DIIPa za projekt odvajanje in čiščenje odpadne vode v mirenski dolini; 
G. župan je obrazložil objektivni razlog umestitve točke na dnevni red in sicer je dejal, da bo v 
prihodnjih dneh sestanek na Ministrstvu za okolje in prostor, točneje na področju, kjer imajo popoln 
vpogled v »kohezijska sredstva«, zatorej je sprejem DIIPa za projekt odvajanje in čiščenje odpadne 
vode v mirenski dolini, nujno.  
Podrobnejšo obrazložitev je podal g. Tomšič, strokovni delavec občinske uprave.  
 
Članice in člani Občinskega sveta Občine Mokronog-Trebelno so soglasno sprejeli naslednje 
 
SKLEPE:  

2. Občinski svet Občine Mokronog-Trebelno se strinja z nadaljevanjem priprave pogodb 
o določitvi deležev financiranja investicije opredeljene v predloženem dokumentu z 
občinama Šentrupert in Trebnje. 

3. Občinski svet Občine Mokronog-Trebelno se strinja z nadaljevanjem priprave pogodb 
glede financiranja obratovanja in reinvestiranja kanalizacijskih sistemov in čistilne 
naprave z občinama Šentrupert in Trebnje ter z bodočim upravljavcem 
infrastrukturnih objektov odvajanja in čiščenja odpadne vode.  

 

K 14. točki: 
Seznanitev z zapisniki sej odborov in komisij; 
Članice in člani Občinskega sveta so se seznanili z zapisniki: 
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• 17. seje Odbora za gospodarjenje z občinskim premoženjem, proračun in finance, z dne 16. 
03. 2010;  

• 12. seje Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja občine Mokronog-Trebelno, 
z dne 16. 03. 2010;  

 

• Članice in člani so prejeli v pismeni obliki podrobno »Informacijo o pripravi OPN občine 
Mokronog-Trebelno«. 

K 15. točki: 
Poročilo župana oz. Občinske uprave o izvajanju projektov in drugih nalog; 
G. župan je podal sledeče informacije: 

• Projekt »VIS – vizija in strategija občine« je zaključen in v mesecu aprilu bo izredna seja 
Občinskega sveta Občine Mokronog-Trebelno, kjer se bo obravnavala omenjena strategija.  

• Gradnja in obnova ceste Sv. Peter – Drečji vrh: zaradi dodatno nepredvidenih del je 
podpisana dodatna pogodba za nadaljevanje del in dela že tečejo. 

• Javni razpis za podelitev koncesije storitev za izvedbo projekta Športna dvorana OŠ 
Mokronog je objavljen, rok za oddajo vlog: 15.04.2010.  

• Ureditev križišča v Mokronogu: g. župan je pojasnil, da Občina prevzema financiranje za 
rušenje hiše do pridobitve gradbenega dovoljenja, potrebno je opraviti izbiro za izvajalca za 
rušenje hiše (ki bo predvidoma v jeseni), v »zameno« pa bo Občini država priznala v svojih 
NRP-jih obnovo ceste in izgradnjo pločnikov v zaselek Sv. Florijan (80 + 250 m), z 
ureditvijo križišča v novo stanovanjsko naselje. 

• Področje komunalne infrastrukture: vodovod Mokronog – težko pričakovanega razpisa še 
vedno ni objavljenega. G. župan je izrekel javno pohvalo in zahvalo direktorici občinske 
uprave za ves trud pri pripravi dokumentacije za vodovod Mokronog, kajti gradivo je 
kompletno pripravljeno in se samo čaka na objavo razpisa.  

 
K 16. točki: 
Pobude in vprašanja članov občinskega sveta; 
Ni bilo razprave. 
 
Seja Občinskega sveta Občine Mokronog-Trebelno je bila zaključena ob 20.10 uri. 
 
Zapisala: Marija Sitar         

 
        Župan 
 Anton MAVER  

 
 


