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NADZORNI ODBOR 
OBČINE KOBARID 
Trg Svobode 2 
5222 KOBARID 
 

Številka: 011-11/2013 
Datum: 30.05.2013 

 
S K L E P I   

 
13. redne seje Nadzornega odbora Občine Kobarid, ki je bila dne 30. 5. 2013 ob 
18.00 uri v prostorih občine Kobarid, Trg svobode 2, 5222 Kobarid. 
 

Prisotni: Sandra Berginc, predsednica, Martin Miklavič, Marijan Kuščer, Darko 
Gregorčič – člani nadzornega odbora.  
Opravičeno odsotna: Kristina Kenda, članica NO. 
Ostali prisotni: Darja Hauptman, županja in Simon Škvor, direktor občinske uprave. 
 
 

Dnevni red: 
1. Ugotovitev prisotnosti, potrditev dnevnega reda in zapisnika 12. seje. 
2. NO na podlagi raznih informacij, zahteva od županje pojasnila nekaterih pripomb  
    na pravilnost poslovanja OU – glej prilogo k vabilu, in sicer: 
2.1 Zastopanje Občine Kobarid na OS v Tolminu, glede javnega dobra v vasi Kred. 
2.2 Vzrokov neprestanih menjav pravnikov v pravni službi OU. 
2.3 Poteka dogovorov s Komunalo Tolmin, glede povišanja cen. 
2.4 Problematike zapisnikov sej OS. 
3. Poročilo glede gradnje vrtca. 
4. Poročilo o poteku nadzora Gasilske zveze Kobarid. 
5. Dogovor o nadzoru na OU. 
6. Razno. 
 
Sklep št. 1 
NO Občine Kobarid, sprejme soglasno navedeni predlog. 
 
Sklep št. 2 
Nadzorni odbor je soglasno sprejel zgoraj predstavljeno vsebino in v zvezi s 
tem ugotavlja, da županja v konkretnem primeru v povezavi z vzročno zvezo 
celovitega spisa po zakoniti vlogi za odvzem javnega dobra, vmesni sklenitvi 
konkretne dvostranske pogodbe brez seznanitve in odločanja OS, postopku 
izdaje pooblastila za določitev občinske meje v nepravdnem sodnem postopku, 
obravnave zadeve glede javnega dobra na sejah OS in končnega dvotirnega 
postopka z dokončnim odkupom javnega dobra v korist zaprošenih strank ni 
ravnala dobro in korektno do obeh vpletenih strank. V primeru zastopanja 
hčerke podžupanje na Okrajnem sodišču  Tolmin v primeru, ki zadeva 
podžupanjo in go. Sok Vidrih gre za nasprotje interesov in je v nasprotju z 
definicijo integritete. Zadeva pa bi lahko imela na dolgi rok za lastnike 
sosednjih parcel tudi škodljive posledice. 
Integriteta je po Zakonu o integriteti in preprečevanju korupcije (ZIntPK-UPB2, Ur.l. 
RS, št. 69/2011) pričakovano delovanje in odgovornost posameznikov in institucij pri 
preprečevanju in odpravljanju tveganj, da bi bila oblast, funkcija, pooblastilo ali druga 
pristojnost za odločanje uporabljena v nasprotju z zakonom, pravno dopustnimi cilji in 
etičnimi kodeksi. 
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Sklep št. 3   
NO je soglasno sprejel ugotovitev, da je županja zaradi zadrževanja predloga 
Komunale Tolmin o povišanju cen, oškodovala proračun za 28.755,36 €. 
 
Sklep št. 4 
Soglasno je bil zavrnjen predlog o imenovanju člana NO Občine Kobarid v NS 
Komunale Tolmin z obrazložitvijo, da to ni naloga in pristojnost članov NO 
Občine Kobarid. 
 
Sklep št. 5 
Soglasno je bil sprejet sklep o odstopu članice NO Občine Kobarid Kristine 
Kenda iz osebnih razlogov. 
 
Sklep št. 6 
NO je soglasno sprejel odločitev, da Sandra Berginc ostaja predsednica NO 
Občine Kobarid. 
 
 
Seja se je zaključila ob 20:00.  
 
 
 
Zapisal:                  Predsednica: 
Kuščer Marijan l.r.      Sandra Berginc l.r. 


