Nadzorni odbor
Štev.: 011-43/2014-23
Hrpelje, 24.5.2016

ZAPISNIK
17. redne seje Nadzornega odbora in nadzora, ki je bila v torek, dne 24. 05. 2016
ob 16.00 uri na občinski upravi
PRISOTNI ČLANI: Irena Tomažič, Darko Škerjanc, Erik Sarkić in Janja Babič
OPRAVIČENO ODSOTNI: Danijel Petričević
OSTALI PRISOTNI: Aleksandra Iskra-Boštjančič
Sejo odbora je vodila predsednica Irena Tomažič.
Predlagan je naslednji dnevni red, ki je bil soglasno sprejet:
Dnevni red:
1. Potrditev zapisnika iz 16. seje NO z dne 5.5. in 12.5.
2. Sprejem osnutka Poročila o opravljenem nadzoru: Nadzor nad pogodbo o
najemu službenega vozila Občine Hrpelje-Kozina
3. Nadzor dodatkov in drugih prejemkov iz delovnega razmerja občinske uprave
OHK v letu 2014 in 2015 (k točki vabljena odgovorna oseba za to področje iz
občinske uprave)
4. Razno
TOČKA – 1
Člani NO so potrdili zapisnik in sklepe iz 16. Seje NO z dne 5.5.2016 in nadaljevanja seje dne
12.5. 2016
TOČKA - 2
Člani NO so obravnavali Osnutek poročila o nadzoru nad Pogodbo o najemu službenega
vozila OHK.
Sprejeli so naslednji sklep:
1.

Sprejme se osnutek Poročila o opravljenem nadzoru »Nadzor nad pogodbo o najemu
službenega vozila Občine Hrpelje - Kozina«, ki so ga pripravili člani Nadzornega
odbora in se kot osnutek poročila pošlje nadzorovanemu organu.
2.
Nadzorovani organ ima pravico v roku 15 dni od prejema predloga poročila vložiti pri
Nadzornemu odboru Občine Hrpelje-Kozina odzivno poročilo. Če nadzorovana oseba
odzivnega poročila v predpisanem roku ne vroči, se smatra da se z osnutkom poročila v
celoti strinja.
3.
Nadzorni odbor potrdi dokončno poročilo o opravljenem nadzoru, po poteku roka, za
izdajo odzivnega poročila.
4.
Ta sklep velja takoj.

TOČKA -3
Nadzorni odbor se je seznanil z dokumentacijo o Nadzoru nad dodatki in drugimi prejemki iz
delovnega razmerja občinske uprave OHK v letu 2014 in 2015, ki jo je na nadzoru prejel v
vpogled. Obrazložitev gradiva je na nadzoru podala uslužbenka občinske uprave Aleksandra
Iskra Boštjančič.
V nadaljevanju seje so člani NO sami pregledovali dokumentacijo, brez prisotnosti
uslužbencev občinske uprave.

Točka 4- Razno

Zabeležila:
Ester Renko

Predsednica odbora
Irena Tomažič

