Številka: 410-43/2016-3
Datum: 14.3.2017

OBČINSKEMU SVETU OBČINE HRPELJE-KOZINA

ZADEVA: Seznanitev z letnim poročilom javnega zavoda Zdravstveni dom Sežana za
leto 2016
Občinskemu svetu Občine Hrpelje - Kozina posredujemo v seznanitev z letnim poročilom ZD
Sežana za leto 2016
Predlagatelj: Saša Likavec Svetelšek, županja
Poročevalec: direktorica ZD Sežana,
Pravna osnova: 16. člen Statuta občine Hrpelje-Kozina (UL RS, št. 51/15), 99. člen Zakona o
javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13,
55/15 – ZFisP in 96/15 – ZIPRS1617)
Namen: Seznanitev z letnim poročilom
Obrazložitev:
Zakon o javnih financah v 99. členu določa, da morajo posredni uporabniki občanskega
proračuna predložiti županu letno poročilo za preteklo leto skupaj z obrazložitvami najpozneje
do 28. februarja tekočega leta. Javni zavod Zdravstveni dom Sežana je poročilo za leto 2016
dostavil občini dne 9.3.2017.
Letno poročilo je sestavljeno iz splošnega dela, poslovnega poročila in računovodskega
poročila. Splošni del poročila vključuje splošne podatke o zavodu ter predstavitev zavoda.
Poslovno poročilo za leto 2016 zajema zakonske in druge pravne oblike, ki pojasnjujejo
delovno področje zavoda, navedbo letnih ter dolgoročnih ciljev zavoda, oceno uspeha pri
doseganju zastavljenih ciljev, nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic
pri izvajanju programa dela, poročilo o delu služb, oceno gospodarnosti in učinkovitosti
poslovanja, oceno notranjega nadzora javnih financ, pojasnila na področjih, kjer zastavljeni
cilji niso bili doseženi ter druga pojasnila, ki vsebujejo analizo kadrovanja in kadrovske

politike in poročilo o investicijskih vlaganjih. Računovodsko poročilo za leto 2016 vsebuje
pojasnila k računovodskim izkazom.

županja
Saša Likavec Svetelšek

Priloga:
- Letno poročilo o delovanja ZD za leto 2016 s prilogami
- Predlog Sklepa o sprejemu odloka

Datum: 30.3.2017
Številka: 410-43/2016-3

Na podlagi 99. člen Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno
besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP in 96/15 – ZIPRS1617) in 16. člena Statuta
Občine Hrpelje-Kozina (Uradni list RS, št. 51/2015) je občinski svet Občine Hrpelje-Kozina
na svoji 17. redni seji dne 30.3.2017 sprejel naslednji

SKLEP
1.
Občinski svet občine Hrpelje-Kozina se je seznanil z Letnim poročilom javnega zavoda
Zdravstveni dom Sežana za leto 2016.
2.
Sklep velja takoj.

Županja
Saša Likavec Svetelšek

Sklep prejmejo:
- Zdravstveni dom Sežana

Vložiti:
- zbirka dokumentarnega gradiva

