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Nadzorni odbor

Številka: 900-1/2011-7
Datum: 24.1.2011

ZAPISNIK
1. seje Nadzornega odbora Mestne občine Nova Gorica, ki je bila 18.1.2011 ob 15. uri v
stekleni dvorani MONG.
Prisotni: predsednik g. Vladimir Uršič, člani: g Darjo Bon, g. Bruno Bizjak, g. Valter
Breščak, g. Kvirin Velikonja.

Seji prisostvuje in vodi zapisnik Ingrid F. Dornik.
Predsednik pozdravi prisotne ter prebere predlagani
Dnevni red:
1.
2.
3.
4.

Seznanitev s pristojnostmi in nalogami Nadzornega odbora MONG.
Izvolitev podpredsednika Nadzornega odbora MONG.
Dogovor o pripravi letnega programa dela.
Vprašanja in predlogi.

NO soglasno – 5 ZA sprejme
Sklep
Potrdi se predlagani dnevni red za 1. sejo NO z dne 18.1.2011.
1.
Seznanitev s pristojnostmi in nalogami Nadzornega odbora MONG.
Predsednik s pozdravom vseh prisotnih začne prvo sejo NO MONG v mandatu 20102014. Članom pove, da so poleg vabila prejeli še Statut MONG, v katerem v 34. členu
opisuje pristojnosti in dolžnosti nadzornega odbora.
Člane seznani, da so bile v preteklem mandatu seje 1x mesečno in to pred sejo
mestnega sveta. Prav tako se bo nadzorni odbor sestajal v tem mandatu.

2.

Izvolitev podpredsednika Nadzornega odbora MONG.
Predsednik predlaga, da se za podpredsednika nadzornega odbora izvoli bivšega
predsednika NO g. Darja Bona.
NO soglasno – 5 ZA sprejme
Sklep
Za podpredsednika Nadzornega odbora Mestne občine Nova Gorica se sprejme g. Darja
Bona.
3.
Dogovor o pripravi letnega programa dela.
Predsednik predlaga, da se pripravi Program dela nadzornega odbora za leto 2011 –
2012. Prisotni predlagajo pregled dveh krajevnih skupnosti, dveh javnih zavodov ter
pregled štirih proračunskih postavk proračuna občine.
NO soglasno – 5 ZA sprejme
Sklep
Do naslednje seje, ki bo 15.2.2011, člani pripravijo predloge za nadzor v krajevnih
skupnostih ter javnih zavodih.
Tajnica nadzornega odbora do naslednje seje pripravi članom Odlok o proračunu 2010,
Proračun MONG 2010 ter Rebalans 2010, Pravilnik o plačah in drugih prejemkih
občinskih funkcionarjev ter nagradah zunanjih planov delovnih teles mestnega sveta in
članov drugih občinskih organov (številka110-06-1/99 z dne 13.5.1999) in Pravilnik o
obveznih sestavinah poročila nadzornega odbora občine.
4.
Vprašanja in predlogi
Član nadzornega odbora g. Bruno Bizjak je povedal, da se veseli sodelovanja in
predlaga, da se en nadzor izvede skupaj, da novi člani spoznajo potek posameznega
nadzora.
Člani predlagajo, da bi vsak nadzor vršila dva člana.
Seja zaključena ob 17.00 uri.

Zapisala
Ingrid Franzogna Dornik

PREDSEDNIK
Vladimir Uršič

