Tel: 05 389 92 00
Fax: 05 389 92 11
E-pošta: obcina.kobarid@siol.net
URL: http://www.kobarid.si

NADZORNI ODBOR
Datum: 18. 12. 2018
Številka: 011-06/2017
Na podlagi 48. in 50. člena Statuta Občine Kobarid (Uradni list RS, št. 39/16)
ter 2., 22. in 24. člena Poslovnika Nadzornega odbora Občine Kobarid (Uradni list
RS, št. 80/15) je Nadzorni odbor Občine Kobarid na 16. redni seji dne 16.11.2017
sprejel
DOKONČNO POROČILO
O OPRAVLJENEM NADZORU
Redni letni nadzor uspešnih in neuspešnih prijav na razpise Občine Kobarid za leto
2015 in 2016.
Poročilo je dokončni akt Nadzornega odbora Občine Kobarid.
1. Nadzorni odbor (v nadaljevanju: NO) v sestavi:
1. Darko Bajt, predsednik NO
2. Barbara Mozetič, namestnica predsednika NO
3. mag. Darja Urbančič, članica NO
4. Marijan Kuščer, član NO
5. Darko Gregorčič, član NO.
2. Poročevalec: Marijan Kuščer, član NO.
3. Izvedenec: ni bil vključen.
4. Ime nadzorovanega organa:
Občinska uprava Občine Kobarid, Trg svobode 2, 5222 Kobarid, odgovorni osebi:
direktor občinske uprave Simon Škvor in župan Robert Kavčič.
UVOD
Predstojnik občinske uprave je župan, ki predstavlja in zastopa občino ter nadzoruje,
usmerja in daje navodila za delo občinske uprave, katere delo neposredno vodi
direktor občinske uprave. Občinska uprava Občine Kobarid (v nadaljevanju: OU)
opravlja upravne, strokovne in druge naloge v okviru pravic in dolžnosti občine, zlasti
pa:
- strokovno, učinkovito in racionalno izvrševanje nalog občinske uprave,
- zakonito, pravočasno in učinkovito uresničevanje pravic, interesov in obveznosti
strank in drugih udeležencev v postopkih,
- polno zaposlenost delavcev v občinski upravi in
- učinkovito sodelovanje z drugimi organi in institucijami.
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Organizacijo in delovanje OU ureja Odlok o organizaciji in delovnem področju
Občinske uprave Občine Kobarid (Uradni list RS, št. 79/00, 64/01, 47/10 in 49/15).
2. Pravna podlaga
Nadzor se je izvajal na podlagi 48. člena Statuta Občine Kobarid in 2., 22. in 24.
člena Poslovnika Nadzornega odbora Občine Kobarid, in sicer skladno s pisnim
sklepom NO Občine Kobarid, št. 011-06/2017 z dne 22.08.2017, izdanim na podlagi
letnega programa dela NO za leto 2017.
Predviden kraj in čas nadzora:
Na sedežu Občinske uprave Občine Kobarid,Trg svobode 2, Kobarid, v času od 15.
9. do 15.10. 2017.
4. Namen in cilj nadzora
Namen in cilj izvedbe nadzora je redni letni nadzor uspešnih in neuspešnih prijav na
razpise Občine Kobarid za leto 2015 in 2016 in razlogih za neuspešno kandidaturo v
povezavi z gospodarno, učinkovito in namensko porabo proračunskih sredstev.
5. Sodelovanje med NO in nadzorovanim organom
Sodelovanje med NO in nadzorovanim organom med opravljanjem nadzora je
potekalo korektno in kooperativno.
UGOTOVITVENI DEL
Pregledani so bili spodnji podatki prijav Občine Kobarid na razpise za sofinanciranje
projektov na ustrezna Ministerstva R Slovenije v letih 20115 in 2016.
V letu 2015 se je občina prijavila na 6 - šest razpisov za sofinanciranje projektov, ki
so bili vsi tudi uspešno odobreni in ustrezno realizirani.
V letu 2016 pa se je občina prijavila na skupno 11 – enajst razpisov za sofinanciranje
projektov, od tega jih je bilo 7 – sedem uspešno odobrenih in izvedenih, razen
prenova garderob in telovadnice, ki je še vedno v teku, medtem ko so bili 4 – štirje,
neuspešno prijavljeni.
Pri razpisu za gozdno cesto na Ozben je bil razlog za neuspešno prijavo v prepozni
izdaji odločbe s strani Zavoda za gozdove v Tolminu, kar je očitna napaka in
nedopustno.
Pri 3 – treh razpisih za PROJEKT CORUMM – trajnostna mobilnost, Interreg SLO-I,
PROJEKTU S.P.e. C i AL. - outdoor, Interreg SLO – I in PROJEKTU FREEFLY,
Interreg SLO – I, pa je podana obrazložitev, da je šlo za nespešno prijavo, da pa
obrazloženih sklepov za neuspelo kandidaturo še ni.
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PRIJAVA OBČINE KOBARID NA RAZPISE ZA SOFINANCIRANJE PROJEKTOV V
LETIH 2015 IN 2016
PROJEKT
2015

RAZPIS

JP 667580 in JP 667601
(Sužid)

21. člen ZFO – razpis
MGRT

sanacija ceste Vrsno

21. člen ZFO – razpis
MGRT
21. člen ZFO – razpis
MGRT

uspešno

21. člen ZFO – razpis
MGRT
Norveški mehanizem
(EGP) – MGRT

uspešno

21 člen ZFO – razpis
MGRT

uspešno

21. člen ZFO – razpis
MGRT

uspešno

sanacija plazu Kobarid –
Drežnica – I. faza
sanacija ceste Logje
Parkirišče Kuhinja (Parkiraj
in doživi naravo)
Urejanje parkirišč –
Volaričeva
2016
Parkirišče ob kinodvorani v
Kobaridu
Cesta na Memurju

21. člen ZFO – razpis
MGRT
Sanacija plazu Kobarid – Ministrstvo za okolje in
Drežnica II. faza
prostor – sektor za
zmanjšanje posledic
naravnih nesreč
Cesta Logje Robidišče
Ministrstvo za okolje in
prostor – sektor za
zmanjšanje posledic
naravnih nesreč
Cesta Vrsno Krn
Ministrstvo za okolje in
prostor – sektor za
zmanjšanje posledic
naravnih nesreč
Ureditev
prireditvenega 21 člen ZFO – razpis
prostora v Kobaridu
MGRT

USPEŠNO /
NEUSPEŠNO
uspešno

uspešno

uspešno

uspešno
uspešno

uspešno

uspešno

uspešno

Gozdna cesta Ozben

Ministrstvo za kmetijstvo, Neuspešno / prepozna
gozdarstvo in prehrano izdaja odločb s strani
Republike
Slovenije- Zavoda za gozdove
Program
razvoja
podeželja 2016

Prenova garderob in sanitarij
v telovadnici Kobarid

Pijava na Javni razpis
Fundacije za šport za

uspešno
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sofinanciranje gradnje
športnih objektov v letih
2017, 2018 in 2019
PROJEKT CORUMMtrajnostna mobilnost

Interreg SLO - I

Neuspešno /ni še sklepov
in obrazložitve razloga za
neuspelo kandidaturo

PROJEKT TU. S.P.e.C i AL.
–outdoor

Interreg SLO - I

PROJEKT FREEFLY

Interreg SLO - I

Neuspešno /ni še sklepov
in obrazložitve razloga za
neuspelo kandidaturo
Neuspešno /ni še sklepov
in obrazložitve razloga za
neuspelo kandidaturo
Ni bilo prijave na razpis

Upravljanje porečja reke
NADIŽE

Interreg SLO - I

Sklepna ugotovitev je, da je bila ugotovljena napaka pri razpisu za leto 2016, pri
gozdni cesti na Ozben s strani Zavoda za gozdove v Tolminu, zaradi prepozno
izdane odločbe, drugih nepravilnosti in hujših kršitev predpisov v zvezi z
nadzorovano tematiko oz. področji nadzorovanega pa do sedaj nismo mogli ugotoviti,
ker nam za 3 tri projekte manjka ustrezna obrazložitev z glavnimi razlogi.
PRIPOROČILA IN PREDLOGI
1. Priporočilo:
Ustrezno poročati tukajšnjemu NO Občine Kobarid in občinskim svetnikom, po
pridobitvi ustreznih pisnih obrazložitev za vse 3 – tri neuspešno prijavljene
kandidature na ustrezne razpise o glavnih razlogih za neuspelo prijavo in
ukrepih za ustrezno odpravo pomanjklivosti in slabosti v fazi prijav na razpise:
objektivni, subjektivni, vsebinski, finančni, birokratski in drugi s ciljem
optimalnega poslovanja in delovanja občine v prid volilcem in
davkoplačevalcem.
Občina Kobarid je bila v treh omenjenih projektih eden od projektnih parnterjev v
projektu. Pri propravi projektne dokumentacije je občina pripravila izhodišča za svoj
del projektnih aktivnosti. Koordinator prijave je bil vodilni partner, ki je v koordinaciji
vseh projektnih parnterjev pripravil celovito prijavo.
Menimo, da so bile vse aktvnosti izvajane strokovno in kvalitetno. Vsi prijavljeni
projekti so bili z vidika formalnosti popolni, so pa bili ocenjeni z manjšim št. točk, kar
pomni, da naše potrebe in projektne aktivnosti niso v popolnosti zadovoljile razpisnih
kriterijev.
Pojasniti razloge za neprijavo na razpis za PROJEKT Upravljanje porečja reke
Nadiže.
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V zvezi s projektom Upravljanje porečja reke Nadiže je občina Kobarid že večkrat
pojasnila, da projekta nismo uspeli v celti zaključiti pravočasno – to je do roka
oddaje, in sicer nismo uspeli pridobiti vseh ustreznih elektornsko podpisanih in
ustreznih dokumentov s strani italijasnkih partnerjev. Ker je bila prijava projekta v
spletni portal INTERREG neposredna, je bilo potrebno s strani vseh projektnih
partnerjev zagotavljati ustrezne dokumente preko IKT, vključno z elektronkimi podpisi
ipd.. Vnos teh dokumentov je omogočal nadaljevanje prijave preko aplikacijskih polj.
V pripravo projekta je bilo vključenih več partnerjev iz obeh držav, za sestavo
parnterstvaso bilo vloženega veliko dela, koordinacije in usklajevnja. V teku priprave
je prišlo pred oddajo projekta tudi do izstopa enega ključnih italijasnkih parnterjev, ki
ga je bilo potrebno nadomestiti.
ROK ZA ODZIVNO POROČILO: Po drugem odstavku 25. člena Poslovnika
nadzornega odbora Občine Kobarid je rok za podajo odzivnega poročila, v katerem
se nadzorovana oseba opredeli do posameznih navedb oziroma ugotovitev in
ukrepov, navede mnenja, pripombe in pojasnila za vsako posamezno ugotovitev ter
predloži dokazila in dejstva, na podlagi katerih je mogoče navedene ugotovitve
ovreči: 07. 12. 2017.
ROK za poročanje NO Občine Kobarid:
Po 2. odstavku 15. člena Pravilnika o obveznih sestavinah poročila nadzornega
odbora občine (Uradni list RS, št. 23/09), je rok za poročanje NO s strani zgoraj
navedenih odgovornih oseb in Občine Kobarid, o izvedbi nalog oziroma priporočil ali
podaji navedbe o razlogih neupoštevanja priporočila: 30. 4. 2018.

ČLANI NO:
1. Darko Bajt, predsednik NO
2. Barbara Mozetič, namestnica predsednika NO
3. mag. Darja Urbančič, članica NO
4. Marijan Kuščer, član NO
5. Darko Gregorčič, član NO.
PREDSEDNIK NO:
Darko Bajt l.r.
IZVEDENEC: NI.
PRILOGE: NI
VROČITI:
1. Župan Občine Kobarid
2. Direktor Občinske uprave
2. Občinski svet Občine Kobarid

