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ZAPISNIK

1. seje Nadzornega odbora Občine Mokronog-Trebelno, ki je bila v torek, 21.12.2010 ob 16.30
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 skladno z 41. členom Poslovnika Nadzornega odbora, nadzorni odbor sklepčen.
Ostali prisotni:
•
•

Anton Maver, župan (pri 1. točki)
Mojca Pekolj, direktorica Občinske uprave Občine Mokronog-Trebelno

DNEVNI RED:

1. Konstituiranje Nadzornega odbora Občine Mokronog-Trebelno
2. Imenovanje namestnika predsednika
3. Seznanitev s pristojnostmi NO in okvirnim delom dosedanjega NO
4. Poslovnik NO - uskladitev s spremembami statuta
5. Program dela in finančni načrt
6. Razno
K 1. točki:
Skladno s 1. odst. 43. člena Statuta Občine Mokronog-Trebelno (Ur. l. RS, št. 66/2010) je

prvo sejo Nadzornega odbora sklical župan. Župan je članice pozdravil in novemu
Nadzornemu odboru zaželel veliko energije v 4-letnem mandatu. Nato je predal besedo
predsednici, ga. Ajdič.
K 2. točki:

Upoštevajoč 2. odst. 43. člena Statuta Občine Mokronog-Trebelno ima Nadzorni odbor
namestnika predsednika. Predsednica, ga. Ajdič je predlagala go. Zavrl, s čimer se je
strinjala tudi ga. Dragan.
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SKLEP 1: Za namestnico predsednice se imenuje ga. Adriana Zavrl.
K 3. točki:
Članice so na zaprosilo predsednice prejele od direktorice Občinske uprave nekaj
zapisnikov in dokončnih poročil o opravljenih nadzorih prejšnjega Nadzornega odbora.

Iz poročil izhaja, da so se nadzori izvajali na proračunskih postavkah Občine MokronogTrebelno, ne pa tudi nadzori v društvih in javnih zavodih, katerih (so)ustanoviteljica je
Občina Mokronog-Trebelno.
K 4. točki:

Članice Nadzornega odbora so se seznanile, da so bile v letu 2010 narejene spremembe

Statuta Občine Mokronog-Trebelno, posledično je potrebno uskladiti z njim tudi
Poslovnik Nadzornega odbora.

SKLEP 2: Članice Nadzornega odbora do naslednje seje, ki bo predvidoma v sredini
januarja 2011 pripravijo dopolnitve Poslovnika Nadzornega odbora.
SKLEP 3: Občinska uprava preveri ali obstaja Poslovnik v elektronski obliki in ga
posreduje predsednici Nadzornega odbora.
SKLEP 4: Po naslednji seji Nadzornega odbora se s strani članic Nadzornega
odbora usklajen Poslovnik posreduje pravnici na Občinski upravi, da poskrbi za
dokončno uskladitev dokumentov. Nato Občinska uprava poskrbi za objavo v
Uradnem listu RS.
SKLEP 5: Občinska uprava preveri ali je bil sedanji Poslovnik Nadzornega odbora
objavljen v Uradnem listu in ali Poslovnik Nadzornega odbora mora biti objavljen
v Uradnem listu.
K 5. Točki:
Članice so se seznanile, da je Občina Mokronog- Trebelno ustanoviteljica javnega zavoda
OŠ Mokronog, poleg tega pa še soustanoviteljica Knjižnice Trebnje, CIK Trebnje,
Zdravstveni dom Trebnje ter javnega podjetja Komunala Trebnje.

Predsednica je članicam razdelila predlog letnega programa dela za leto 2011 in finančni
načrt.
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SKLEP 6:
Potrdi se predlagani Letni program dela za leto 2011 s finančnim načrtom.
Upoštevajoč 44. člen Statuta Občine Mokronog-Trebelno se z njim seznani
Občinski svet in župana.
K 6. točki:
-

-

Predsednica je dala pobudo, da bi se vzpostavil elektronski naslov za pobude in
vprašanja zainteresirane javnosti (predlog nadzorni.odbor@mokronog-trebelno.si)

Na spletni strani Občine Mokronog-Trebelno je imenovanje Nadzornega odbora pod

rubriko »Delovna telesa Občinskega sveta«.

SKLEP 7: Za Nadzorni odbor se vzpostavi nova rubrika na prvi strani
spletne strani občine Mokronog-Trebelno.

-

SKLEP 8: Pristojne strokovne službe Občinske uprave poskrbijo, da pošiljajo
dokumentacijo, ki se nanaša na proračun, poročila o zaključnem računu,
poročila o izvrševanju proračuna vsem članicam Nadzornega odbora (lahko po
predhodnem dogovoru s predsednico Nadzornega odbora, da ne povečujemo
stroškov pisarniškega materiala in poštnih stroškov).

-

SKLEP 9: Upoštevajoč 49. člen Statuta Občine Mokronog-Trebelno pošilja
vabila za seje Nadzornega odbora pristojna služba Občinske uprave na zahtevo
predsednice Nadzornega odbora.

-

Direktorica Občinske uprave je članice seznanila, da investicije, ki jih financira
»država« ali »EU« redno nadzirajo pristojne službe ministrstev. Prav tako se redno

izvaja nadzor upoštevajoč Pravilnik o usmeritvah za usklajeno delovanje sistema

-

notranjega nadzora javnih financ (Ur. l. RS, št. 72/02).

-

se bosta članici (Zavrl, Ajdič) udeležili

Dne 12.01.2011 je organizirano izobraževanje za člane Nadzornega odbora, katerega
SKLEP 10: Občinska uprava pripravi predlog končnih razdelitev sredstev
društvom za leto 2010.

Seja je bila zaključena ob 18.10 uri.
Zapisala:
Polona Ajdič

mag. Polona Ajdič
Predsednica Nadzornega odbora
Priloga:
-

Letni program dela s finančnim načrtom za leto 2011
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