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NADZORNI ODBOR 
 
Številka: 011-06/2018 
Datum:   18. 6. 2018 
 
 

Z A P I S N I K 
 

20. redne seje Nadzornega odbora Občine Kobarid, ki je bila v ponedeljek, dne 
18. 6. 2018 ob 16.00 uri v prostorih Občine Kobarid, Trg svobode 2, 5222 Kobarid. 
 

Prisotni: Darko Bajt, mag. Darja Urbančič, Darko Gregorčič, Barbara Mozetič, 
Marijan Kuščer (prišel ob 16.20) 
 
Ostali prisotni: Župan Robert Kavčič, direktor Simon Škvor 
 
Sejo je vodil predsednik odbora Darko Bajt. 
 
Dnevni red: 
 

1. Ugotovitev sklepčnosti, potrditev dnevnega reda in zapisnika 19. redne seje 
NO; 

2. Obravnava odzivnih poročil in sprejem končnih poročil Zaključnega računa 
Proračuna občine Kobarid za leto 2017; 

3. Razno. 
 
Ad. točka 1 
 
Predsednik Darko Bajt je pozdravil vse prisotne in ugotovil, da je odbor sklepčen.  
 
Na glasovanje je dal predlagan dnevni red. 
 
Sklep št. 1 
 
Dnevni red: 
 

1. Ugotovitev sklepčnosti, potrditev dnevnega reda in zapisnika 19. redne seje 
NO; 

2. Obravnava odzivnih poročil in sprejem končnih poročil Zaključnega računa 
Proračuna občine Kobarid za leto 2017; 

3. Razno. 
 
Prisotni so bili 4 člani, s 4 glasovi ZA se potrdi predlagani dnevni red. 
 
Predsednik je dal na glasovanje zapisnik 19. redne seje Nadzornega odbora, kateri 
je bil soglasno potrjen.  
 
Sklep št. 2 
 
Prisotni so bili 4 člani, s 4 glasovi ZA se potrdi zapisnik 19. redne seje NO. 
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Ad. točka 2 
 
Člani odbora so obravnavali odzivna poročila Zaključnega računa proračuna občine 
Kobarid za leto 2017, ki jih je podala Občinska uprava. 
 
Darja Urbančič, ki je izvajala nadzor na področju odpravnin, nagrad diplomantov, 
socialnega varstva invalidov, starih in materialno ogroženih ter drugih ranljivih skupin, 
na odzivno poročilo ni imela pripomb. 
 
Sklep št. 3 
 
Nadzorni odbor je potrdil dokončno poročilo o opravljenem nadzoru 
odpravnin, nagrad diplomantov, socialnega varstva invalidov, starih in 
materialno ogroženih ter drugih ranljivih skupin.  
 
Prisotni so bili 4 člani, s 4 glasovi ZA je bil sklep soglasno sprejet. 
 
 
Na osnutek poročila Darka Gregorčiča, ki je opravil nadzor na področju kmetijstva: 
sofinanciranje kmetijstva, ohranjanje kulture in razvoj lokalne tradicije, gozdne ceste 
– gradnja in vzdrževanje, odzivno poročilo ni bilo podano.  
 
Simon Škvor je dejal, da se s tistimi priporočili, na katera Občinska uprava ni dala 
odzivnih poročil  strinja z ugotovitvijo NO. 
 
Sklep št. 4 
 
Nadzorni odbor je potrdil dokončno poročilo o opravljenem nadzoru na 
področju kmetijstva: sofinanciranje kmetijstva, ohranjanje kulture in razvoj 
lokalne tradicije, gozdne ceste – gradnja in vzdrževanje. 
 
Prisotni so bili 4 člani, s 4 glasovi ZA je bil sklep soglasno sprejet. 
 
Prav tako ni bilo dano odzivno poročilo na nadzor nad postopki odvzema statusa 
javnega dobra, ki ga je opravila Barbara Mozetič. 
 
Simon Škvor je dejal, da se s tistimi priporočili, na katera Občinska uprava ni dala 
odzivnih poročil  strinja z ugotovitvijo NO. 
 
Sklep št. 5 
 
Nadzorni odbor je potrdil dokončno poročilo o opravljenem nadzoru nad 
postopki odvzema statusa javnega dobra. 
 
Prisotni so bili 4 člani, s 4 glasovi ZA je bil sklep soglasno sprejet. 
 
Marijan Kuščer je opravil nadzor na področju gospodarstva, in sicer: spodbujanje 
razvoja malega gospodarstva, izvedeni projekti PRC, odkupi nepremičnin, razvojni 
programi, načrti in druga projektna dokumentacija.  
Na osnovi odzivnega poročila je imel opombo, in sicer: 
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Odzivno poročilo sprejemam, pri čemer pa poudarjam, da v času opravljanja 
nadzora ni bilo mogoče celovito, pregledno in sledljivo obravnavati 
nadzorovano tematiko, saj so bile določene informacije, potrebne za temeljito 
opravo nadzora, podane šele v fazi odziva. Od OU in občinskih uslužbencev v 
bodoče pričakujem, da v nadzorih dosegajo pričakovan in zahtevan standard  
zagotavljanja glavnih relevantnih podatkov nadzorovane tematike. V zvezi s 
tem ugotavljam, da ni prišlo do hujših kršitev in nepravilnosti.  
 
Sklep št. 6 
 
Nadzorni odbor je potrdil dokončno poročilo o opravljenem nadzoru na 
področju gospodarstva, in sicer: spodbujanje razvoja malega gospodarstva, 
izvedeni projekti PRC, odkupi nepremičnin, razvojni programi, načrti in druga 
projektna dokumentacija z zgoraj navedeno opombo. 
 
Sklep je bil s 5 glasovi ZA soglasno sprejet. 
 
 
Ad. točka 3 
 
Pod točko razno ni bilo razprave.  
 
 
 
Seja se je zaključila ob 16.45 uri.  
 
 
 
 
Zapisala:                        Predsednik: 
Vanja Raholin, l. r.                       Darko Bajt, l. r. 


