
1 
 

 

 

Številka: 012-00xx/2011 
Datum  : 3.2.2011  

ZAPISNIK 

 

2. seje Nadzornega odbora Občine Mokronog-Trebelno, ki je bila v četrtek, 3.2.2011 ob 17.30 uri, 
v sejni sobi Občine Mokronog-Trebelno, Pod gradom 2, Mokronog. 

Ugotovitev sklepčnosti: na podlagi liste prisotnosti je bilo ugotovljeno, da so na seji prisotne vse 
3 članice Nadzornega odbora Občine Mokronog- Trebelno, kar pomeni, da je nadzorni odbor 
sklepčen. 

DNEVNI RED: 

1. Pregled, obravnava in potrditev zapisnika 1. seje nadzornega odbora 
2. Obravnava predloga Poslovnika Nadzornega odbora  
3. Dogovor o izvedbi nadzora v društvih 
4. Izmenjava informacij s 4. seje občinskega sveta  
5. Razno 

 

Predsedujoča, ga. Ajdič je dala v obravnavo predlog dnevnega reda.  

Predlog dnevnega reda je bil soglasno sprejet. 

 

K 1. točki: 

 

Ugotavljamo, da so vsi sklepi  realizirani oz. v fazi realizacije. Primeroma sklep št. 7: bo realiziran 

z novo spletno stranjo občine, ki bo »zaživela« v bližnji prihodnosti. Predsedujoča predlaga 

razpravo. Razprave ni bilo. 

 

SKLEP 11: Zapisnik 1. seje NO se soglasno potrdi. 

 

K 2. točki: 

Članice so predlog Poslovnika Nadzornega odbora prejele po elektronski pošti. Razprava je tekla 

o posameznih členih.  
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SKLEP 12: Soglasno se sprejme predlog Poslovnika Nadzornega odbora občine, katerega 

se da v pregled Občinski upravi. 

 

K 3. točki: 

V Letnem programu dela si je Nadzorni odbor planiral, da bo izvedel nadzor finančnega 

poslovanja v društvih, ki so od Občine Mokronog- Trebelno  v letu 2010 prejela finančna 

sredstva.  

Občina Mokronog-Trebelno financira društva na način objave javnega razpisa. Tako so bila v letu 

2010 razpisana sredstva v okviru športa, kulture, socialnega varstva, turizma,  iz t.i. »županove 

postavke«- projekti, ki niso vključeni v druge razpise.  

 

SKLEP 13: Po daljši razpravi in pregledu nekatere dokumentacije se je Nadzorni odbor 

odločil za nadzor Turističnega društva Mokronog, ki je v letu 2010 na teh razpisih prejelo 

največ sredstev. 

Nadzor, ki bo predvidoma 15.3.2011, bodo izvedle vse tri članice Nadzornega odbora.  

Članice so uskladile besedilo »Sklepa o izvedbi nadzora«, katerega bo društvu 

posredovala Občinska uprava. 

 

K 4. točki: 

Predsednica, ki se je udeležila 4. seje Občinskega sveta Občine je članice seznanila z nekaterimi 

obravnavanimi in sprejetimi točkami, kot so:   

- V 1. in 2. obravnavi so sprejeli Proračuna za leti 2011 in 2012. 

- Sprejeta je bila sprememba odloka o občinskih denarnih pomočeh iz sredstev proračuna Občine. 

- Dano je bilo soglasje k sistemizaciji delovnih mest v vrtcu Mokronožci. 

- Sprejeli so investicijski program Športne dvorane Mokronog. 

- Sprejeti so bili letni programi športa, kulture, socialnega varstva za leto 2011. 

- Občinski svet se je seznanil z Letnim programom nadzora in zapisnikom 1. seje Nadzornega 

odbora. 

 

K 5. Točki: 

Članice so prejele sprejeta Proračuna za leti 2011 in 2012. 
 

Seja je bila zaključena ob  18.40 uri. 
 

Zapisala: 
Polona Ajdič 
                                                                                                          mag. Polona Ajdič 
                                                                                            Predsednica Nadzornega odbora 


