Nadzorni odbor
Štev.: 011-43/2014-26
Hrpelje, 23.6.2016

ZAPISNIK
19. redne seje Nadzornega odbora in nadzora, ki je bila
v četrtek, dne 23. 06. 2016 ob 16.30 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:
Na dnevni red je bila dodana točka: Letno poročilo o delu Nadzornega odbora za leto 2015.
Dnevni red:
1. Potrditev zapisnika in sklepov 18. seje NO, z dne 09.6.2016
2. Sprejem dokončnega Poročila o dodatkih in drugih prejemkih iz delovnega
razmerja občinske uprave OHK v letu 2014 in 2015
3. Letno poročilo o delu Nadzornega odbora za leto 2015
4. Razno
TOČKA – 1
Člani NO so potrdili zapisnik in sklepe iz 18. Seje NO z dne 09.6.2016
TOČKA - 2
Člani NO so obravnavali dokončno Poročilo o opravljenem nadzoru: Nadzor dodatkov in
drugih prejemkov iz delovnega razmerja občinske uprave Občine Hrpelje-Kozina za leti
2014 in 2015.
Na osnutek poročila o opravljenem nadzoru, 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:
SKLEP
1.
Na osnutek poročila o opravljenem nadzoru: Nadzor dodatkov in drugih prejemkov iz
delovnega razmerja občinske uprave Občine Hrpelje-Kozina za leti 2014 in 2015, z dne
9.06.2016, 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 obravnaval Letno poročilo o delu nadzornega odbora za leto 2015, ki je
sestavni del tega zapisnika.
Sprejet je bil naslednji sklep:
SKLEP
1.
Sprejme se letno poročilo o delu nadzornega odbora za leto 2015.
2.
V skladu s 46. členom Statuta občine se Letno Poročilo predloži občinskemu svetu in
županu.
3.
Ta sklep velja takoj.
TOČKA -4 Razno
Ni bilo razprave.

Zabeležila:
Ester Renko

Predsednica odbora
Irena Tomažič

