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ZAPISNIK
24. redne seje Nadzornega odbora in nadzora, ki je bila
v ponedeljek, dne 19. 06. 2017 ob 16.00 uri na občinski upravi
PRISOTNI ČLANI: Irena Tomažič, Darko Škerjanc, Erik Sarkić, Danijel Petričević
OPRAVIČENO ODSOTNI: Janja Babič
OSTALI PRISOTNI:
Sejo odbora je vodila predsednica Irena Tomažič.
Predlagan je naslednji dnevni red, ki je bil soglasno sprejet:
Dnevni red:
1.
2.
3.
4.

Potrditev zapisnika in sklepov 23. seje NO, z dne 19.12.2016
Sprejem poročila » Nadzor nad poslovanjem javnega zavoda ZD Sežana v letu 2015«
Plan dela 2017
Razno

TOČKA – 1
Člani NO so potrdili zapisnik in sklepe iz 23. Seje NO z dne 19.12.2016

TOČKA - 2
Člani NO so obravnavali dokončno poročilo » Nadzor nad poslovanjem javnega zavoda
ZD Sežana v letu 2015«

Na osnutek poročila o opravljenem nadzoru nad pregledom poslovanja javnega zavoda ZD
Sežana v letu 2015««, ni bilo v 15 dnevnem zakonskem roku podano odzivno poročilo, zato
je osnutek postal dokončno poročilo o nadzoru.
Poročilo se pošlje v skladu z 42. členom Statuta občine Hrpelje - Kozina nadzorovani osebi,
občinskemu svetu in županu.
Sprejeli so naslednji sklep:
1.
Na osnutek poročila o opravljenem nadzoru nad »Poslovanjem javnega zavoda ZD
Sežana v letu 2015« , z dne 19.12.2016, NI bilo v 15 dnevnem zakonskem roku podano
odzivno poročilo, zato je osnutek postal dokončno poročilo o nadzoru.
2.
Poročilo se pošlje v skladu z 42. členom Statuta občine Hrpelje - Kozina nadzorovani
osebi, občinskemu svetu in županu.
3.
Ta sklep velja takoj.

TOČKA -3
Nadzorni odbor je sprejel letni program nadzora.
Sprejeli so naslednji sklep:
SKLEP
1.
Določi se letni program nadzora nadzornega odbora Občine Hrpelje-Kozina za leto
2017.
2.
Nadzorni odbor bo v letu 2016 opravil naslednje nadzore:
1. Nadzor nad investicijo nadzidava Osnovne šole Hrpelje
2. Nadzor nad poslovanjem javnega zavoda Kosovelova knjižnica Sežana v letu
2016

Nadzor se bo opravil do konca leta 2017.
Nadzorni odbor bo opravil nadzor pri določenem uporabniku proračunskih sredstev, če
bo tako zahteval občinski svet ali županja, četudi ta nadzor ni vključen v letni program.
Nadzorni odbor lahko sprejme dopolnitev letnega programa.

Točka 4- Razno

Zabeležila:
Ester Renko

Predsednica odbora
Irena Tomažič

