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NADZORNI ODBOR 
 

Številka: 011-06/2016 
Datum:   26. 9. 2016 
 
 

S K L E P I 

 
10. redne seje Nadzornega odbora Občine Kobarid, ki je bila v ponedeljek, dne 26. 

9. 2016 ob 16.00 uri v prostorih Občine Kobarid, Trg svobode 2, 5222 Kobarid. 
 

Prisotni: Darko Bajt, Barbara Mozetič, Marijan Kuščer, Darja Urbančič, Darko 
Gregorčič   
 
Ostali prisotni: župan Robert Kavčič, direktor OU Simon Škvor 
 
Dnevni red: 

1. Ugotovitev sklepčnosti, potrditev dnevnega reda in potrditev zapisnika 9. 
redne seje NO 

2. Ocenjevanje dela NO občinske uprave – informacija bo podana na seji 
3. Obravnava odzivnih poročil in sprejem končnih poročil Zaključnega računa 

Občine Kobarid za leto 2015  
4. Seznanitev NO s predlogom Pravilnika o spremembah in dopolnitvah 

Pravilnika o plačah občinskih funkcionarjev, nagradah članov delovnih teles 
občinskega sveta in nadzornega odbora ter o povračilih stroškov 

5. Obravnava tekstovnega dela poročila Osnovne šole Kobarid o porabljenih 
sredstvih za kurilno sezono 2012/2013 in 2014/2015 po energetski sanaciji  

6. Pregled aktivnosti Nadzornega odbora Občine Kobarid v letu 2015 
7. Razno 

 
 
Soglasno so bili sprejeti sledeči sklepi: 
 
 
Sklep št. 1 
 
Predsednik je ugotovil sklepčnost odbora, potrjen je bil zapisnik 9. redne seje.  
 
Predsednik je predlagal dopolnitev dnevnega reda s 4. točko, ostale točke se 
ustrezno preštevilčijo. S tem se potrdi dnevni red s predlagano dodatno točko. 
 
Dnevni red: 

1. Ugotovitev sklepčnosti, potrditev dnevnega reda in potrditev zapisnika 9. 
redne seje NO 

2. Ocenjevanje dela NO občinske uprave – informacija bo podana na seji 
3. Obravnava odzivnih poročil in sprejem končnih poročil Zaključnega računa 

Občine Kobarid za leto 2015  
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4. Sklep o pripravi poročila Občinske uprave, LTO Sotočje, KS Kobarid, KS 

Breginj o realizaciji poročil in predlogov prejetih končnih poročil nadzora za 
leto 2014 v letu 2015 in 2016 

5. Seznanitev NO s predlogom Pravilnika o spremembah in dopolnitvah 
Pravilnika o plačah občinskih funkcionarjev, nagradah članov delovnih teles 
občinskega sveta in nadzornega odbora ter o povračilih stroškov 

6. Obravnava tekstovnega dela poročila Osnovne šole Kobarid o porabljenih 
sredstvih za kurilno sezono 2012/2013 in 2014/2015 po energetski sanaciji  

7. Pregled aktivnosti Nadzornega odbora Občine Kobarid v letu 2015 
8. Razno 

 
 
 
Sklep št. 2 
 
Vsi prisotni so seznanjeni s problematiko izvajanja nadzorov s strani članov 
Nadzornega odbora v zvezi s samostojnostjo in pristojnostjo odbora, kar mu 
predpisuje Poslovnik NO. 
 
Sklep št. 3 
 
Nadzorni odbor je prekategoriziral Osnutek poročila o opravljenem nadzoru v Končno 
poročilo o opravljenem nadzoru plač zaposlenih na Občinski upravi Občine Kobarid. 
 
Sklep št. 4 
 
Nadzorni odbor je Osnutek tega poročila o opravljenem nadzoru spremenil v Končno 
poročilo o opravljenem nadzoru javnega razpisa za parkirišče Kuhinja. 
 
Sklep št. 5 
 
Nadzorni odbor sprejme odziv Občinske uprave, vendar vztraja pri svojem priporočilu 
tudi v 2. delu odstavka le-tega in s tem se Osnutek poročila prekvalificira v Končno 
poročilo o opravljenem nadzoru Prostorskega planiranja  in stanovanjsko komunalne 
dejavnosti. 
 
Sklep št. 6 
 
Nadzorni odbor Osnutek poročila o opravljenem nadzoru spremeni v Končno poročilo 
o opravljenem nadzoru postavk občinskih cest in vrtca Kobarid s tem, da se pri 3. 
točki vzdrževanja občinskih cest dopolni odziv Občinske uprave s tem, da se 
evidenco in nadzor s strani OU dopolni še s podatki o realizaciji. 
 
Sklep št. 7 
 
Pri 2. točki priporočila odbor sprejme odzivno poročilo, ker je bilo iz ponovnega 
pregleda pridobljene dokumentacije razvidno, da je bilo povpraševanje dejansko 
poslano trem ponudnikom. S tem se Osnutek poročila spremeni v Končno poročilo o 
opravljenem  nadzoru  postopka  oddaje  javnega  naročila  izgradnje  parkirišča  na  
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Volaričevi ulici in postopka izgradnje javne poti v Sužidu ter postopka oddaje naročil 
malih vrednosti in prerazporejanja sredstev proračuna. 
 
Sklep št. 8 
 
Občinsko upravo, Krajevno skupnost Kobarid, Krajevno skupnost Breginj in LTO 
Sotočje se zadolži, da do 30. 10. 2016 oddajo poročila o realizaciji priporočil in 
predlogov nadzorov za leto 2014. 
 
Sklep št. 9 
 
Člani odbora so se seznanili s predlogom Pravilnika o spremembah in dopolnitvah 
Pravilnika o plačah občinskih funkcionarjev, nagradah članov delovnih teles, 
občinskega sveta in Nadzornega odbora ter o povračilih stroškov. 
 
Sklep št. 10 
 
Nadzorni odbor se je seznanil s tekstovnim poročilom Osnovne šole o porabljenih 
sredstvih za kurilno sezono 2012/2013 in 2014/2015 po energetski sanaciji. 
 
Sklep št. 11 
 
Nadzorni odbor se je seznanil s pregledom aktivnosti Nadzornega odbora Občine 
Kobarid v letu 2015. 
 
 
 
 
Zapisala:                   Predsednik: 
Vanja Raholin l.r.                 Darko Bajt, l. r. 


