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NADZORNI ODBOR 
 
Številka: 011-06/2016 
Datum:   16. 11. 2017 
 

S K L E P I 
 

15. redne seje Nadzornega odbora Občine Kobarid, ki je bila v ponedeljek, dne 17. 
7. 2017 ob 16.00 uri v prostorih Občine Kobarid, Trg svobode 2, 5222 Kobarid. 

 
 

Prisotni: Darko Bajt, Marijan Kuščer, mag. Darja Urbančič, Darko Gregorčič,  
                Barbara  Mozetič 
   
 
Dnevni red: 
 

1. Ugotovitev sklepčnosti, potrditev dnevnega reda in zapisnika 14. redne seje 
NO 

2. Obravnava in sklepanje odzivnih poročil Zaključnega računa Proračuna 
Občine Kobarid za leto 2016 

3. Razno 
 
Soglasno so bili sprejeti sledeči sklepi: 
 
Sklep št. 1 
 
Predsednik je ugotovil sklepčnost odbora, potrjen je bil dnevni red in zapisnik 14. 
redne seje.  
  
Sklep št. 2 
 
Nadzorni odbor je obravnaval odzivno poročilo Občinske uprave glede statusa 
gradnje poslovnega prostora v Kobaridu v dobrem namenu, ki bi potencialno lahko 
pomenilo rešitev glede interventne poti. Občinski svet je bil o tej zadevi že seznanjen. 
 
 
Sklep št. 3 
 
Nadzorni odbor je obravnaval odzivno poročilo Občinske uprave, ter z  poročilom o 
opravljenem nadzoru plačil po podjemnih pogodbah, izdatkih za strokovno 
izobraževanje zaposlenih, sodnih stroških, storitvah odvetnikov, sodnih izvedencev, 
tolmačev, notarjev in drugih. 
 
Nadzorni odbor je Osnutek tega poročila o opravljenem nadzoru spremenil v 
Dokončno poročilo o opravljenem nadzoru plačil po podjemnih pogodbah, izdatkih za 
strokovno izobraževanje zaposlenih, sodnih stroških, storitvah odvetnikov, sodnih 
izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih v okviru rednega letnega nadzora 
Zaključnega računa Proračuna občine Kobarid za leto 2016, ter ga predlaga v 
potrditev Občinskemu svetu. 
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Sklep št. 4 
 
Nadzorni odbor je obravnaval odzivno poročilo Občinske uprave in Osnutek  poročila  
prekategorizira v Dokončno poročilo o opravljenem nadzoru postopkov dodelitve 
neprofitnega stanovanja v najem in rednost plačila najemnin v letu 2016, ter 
postopkov sofinanciranja programov športa in dodeljevanja sredstev za prireditve in 
druge aktivnosti, ki pospešujejo kulturni, športni in turistični razvoj ter promocijo 
Občine Kobarid v okviru rednega letnega nadzora Zaključnega računa Proračuna 
Občine Kobarid za leto 2016. Nadzorni odbor predlaga dokončno poročilo tega 
nadzora v potrditev Občinskemu svetu. 
 
Sklep št. 5 
 
Nadzorni odbor je Osnutek poročila o opravljenem nadzoru spremenil v Dokončno 
poročilo o opravljenem nadzoru prometa, prometne infrasturkture in komunikacij, ter 
izvenbilančnih evidenc na hipoteke knjiženih lastnikov hiš v popotresni obnovi 1998 
in 2004 ter na prejete garancije in poroštva in ga predlagal v potrditev Občinskemu 
svetu. 
 
Sklep št. 6 
 
Nadzorni odbor je obravnaval odzivno poročilo Občinske uprave in Osnutek  poročila  
prekategorizira v Dokončno poročilo o opravljenem nadzoru postopkov sofinanciranja 
aktivnosti turističnih društev in nadzoru postavk na kontu 402099 – drugi splošni 
material in storitve. 
 
 
Sklep št. 7 
 
Nadzorni odbor zadolži Občinsko upravo, da pripravi poročilo o realizaciji priporočil in 
predlogov nadzora Zaključnega računa Proračuna Občine Kobarid za leto 2016. Rok 
za poročanje je 31. 3. 2018. 
 
 
 
 
 
Zapisala:                   Predsednik: 
Vanja Raholin l.r.                 Darko Bajt, l. r. 


