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NADZORNI ODBOR 
 
Številka: 011-06/2016 
Datum:   22. 6. 2017 
 

S K L E P I 
 

13. redne seje Nadzornega odbora Občine Kobarid, ki je bila v sredo, dne 29. 3. 
2017 ob 16.00 uri v prostorih Občine Kobarid, Trg svobode 2, 5222 Kobarid. 

 
 

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

1. Ugotovitev sklepčnosti, potrditev dnevnega reda in zapisnika 12. redne seje 
NO 

2. Obravnava in sklepanje o Zaključnem računu Proračuna Občine Kobarid za 
leto 2016 

3. Plan nadzorov v letu 2017  
4. Razno 

 
 
Soglasno so bili sprejeti sledeči sklepi: 
 
Sklep št. 1 
 
Predsednik je ugotovil sklepčnost odbora, potrjen je bil dnevni red in zapisnik 12. 
redne seje.  
  
Sklep št. 2 
 
Zaključni račun Proračuna Občine Kobarid za leto 2016 je po obravnavi na 13. redni 
seji Nadzornega odbora Občine Kobarid, ki je bila dne 29. 3. 2017 ob 16. uri v 
prostorih Občine Kobarid, Trg svobode 2, 5222 Kobarid, ustrezno pisno pripravljen 
za obravnavo in potrditev na naslednji redni seji Občinskega sveta občine Kobarid. 
 
Sklep št. 3 
 

- Darja Urbančič opravi nadzor plačil po podjemnih pogodbah, sodnih stroškov, 
storitev odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih in nadzor 
izdatkov za strokovno izobraževanje zaposlenih; 
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- Darko Gregorčič opravi nadzor na konto kartici (402099) drugi splošni 

material in storitve, ter nadzor postopka za sofinanciranje aktivnosti turističnih 
društev do nakazila sredstev; 
 

- Marijan Kuščer opravi nadzor izvenbilančnih evidenc na hipoteke knjiženih 
lastnikov hiš v popotresni obnovi 1998 in 2004 glede na prejete garancije in 
poroštva in nadzor prometa, prometne infrastrukture in komunikacije; 
 
 

- Barbara Mozetič opravi nadzor postopka dodelitve neprofitnega stanovanja v 
najem in rednost plačila najemnin v letu 2016, nadzor sofinanciranja 
programov športa od javnega razpisa do izbire, sklenitve pogodb in oddaje 
zahtevkov, ter postopka dodeljevanja sredstev za prireditve in druge 
aktivnosti, ki pospešujejo kulturni, športni in turistični razvoj ter promocijo 
Občine Kobarid do nakazila sredstev. 
 

Nadzor Zaključnega računa bo potekal od 18. aprila do 18. maja 2017. 
 
 
Sklep št. 4 
 

- Marijan Kuščer opravi nadzor uspešnih in neuspešnih prijav na razpise 
Občine Kobarid; 

- Barbara Mozetič opravi nadzor nad delovanjem Posoškega razvojnega 
centra; 

- Darja Urbančič opravi nadzor Medobčinske uprave Bovec, Kobarid, Tolmin in 
Kanal ob Soči; 

- Darko Gregorčič opravi nadzor Turističnega društva Staro selo in Krajevne 
skupnosti Vrsno – Krn. 

 
Nadzor bo potekal do 15. septembra do 15. oktobra 2017. 
 
 
 
Zapisala:                   Predsednik: 
Vanja Raholin l.r.                 Darko Bajt, l. r. 


