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NADZORNI ODBOR
Številka: 011-06/2018
Datum: 28. 5. 2018
SKLEPI
18. redne seje Nadzornega odbora Občine Kobarid, ki je bila v ponedeljek, dne 12.
3. 2018 ob 17.00 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 17. redne seje
NO;
2. Obravnava Zaključnega računa Proračuna občine Kobarid za leto 2017;
3. Plan nadzorov ZR po segmentih za leto 2017;
4. Seznanitev z letnim poročilom o delu SNRS ZOS za leto 2017 in končnim
poročilu o izvedbi notranje revizije v občini Kobarid;
5. Poročilo o delu NO v letu 2017;
6. Informacija o izobraževanju;
7. Razno.
Soglasno so bili sprejeti sledeči sklepi:
Sklep št. 1
Predsednik je ugotovil sklepčnost odbora, potrjen je bil dnevni red in zapisnik 17.
redne seje.
Sklep št. 2
Zaključni račun Proračuna Občine Kobarid za leto 2017 je po obravnavi na 18. redni
seji Nadzornega odbora Občine Kobarid, ki je bila dne 12. 03. 2018 ob 17. 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 odhodkov na naslednjih področjih: odpravnine,
nagrade diplomantov, socialno varstvo invalidov, starih in materialno ogroženih ter
drugih ranljivih skupin.
Marijan Kuščer opravi nadzor na področju gospodarstva, in sicer: spodbujanje
razvoja malega gospodarstva, izvedeni projekti PRC, odkupi nepremičnin, razvojni
programi, načrti in druga projektna dokumentacija.
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Darko Gregorčič opravi nadzor na področju kmetijstva: sofinanciranje kmetijstva,
ohranjanje kulture in razvoj lokalne tradicije, gozdne ceste – gradnja in vzdrževanje.
Barbara Mozetič opravi nadzor nad postopki odvzema statusa javnega dobra.
Sklep št. 4
Nadzorni odbor se je seznanil s Končnim poročilom o izvedbi notranje revizije v
občini Kobarid. Občinski upravi priporoča, da pri nadaljnjih postopkih upošteva
priporočila in mnenja ZNRS.
Sklep št. 5
Nadzorni odbor potrdi Poročilo o delu Nadzornega odbora v letu 2017.

Zapisala:
Vanja Raholin l.r.

Predsednik:
Darko Bajt, l. r.

