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OBČINSKI SVET
Odbor za turizem in šport
Datum: 20. 6. 2016
Številka: 011-3/15
ZAPISNIK
10. seje Odbora za turizem in šport, ki je bila v ponedeljek, dne 20. junija 2016, ob 16. uri v
prostorih Občine Kobarid, Trg svobode 2, 5222 Kobarid.
Prisotni:, Marijan Čebokli, Joško Štih, Pavel Tonkli, Vanessa Marcola, Danilo Ivančič, Olga
Ručna, Tine Medved
Odsotni: /
Ostali prisotni: Robert Kavčič, Metka Gregorčič, Tomaž Skočir, Simon Škvor, Mateja Leban
(v.d. direktorica LTO Sotočje), Marko Miklavič, Branko Velišček, Darko Smrekar
Sejo je vodil predsednik odbora.
Dnevni red:
1. Ugotovitev prisotnosti, potrditev dnevnega reda ter zapisnika 9. redne seje.
2. Obravnava predloga rebalansa Proračuna in Odloka o rebalansu proračuna Občine
Kobarid za leto 2016.
3. Obravnava in sklepanje o predlogu Odloka o ustanovitvi javnega zavoda za turizem
Dolina Soče, prva obravnava.
4. Obravnava poslovnega poročila javnega zavoda LTO Sotočje za leto 2015.
5. Razno.
AD točka 1
Predsednik odbora je ugotovil, da je odbor sklepčen, saj so prisotni vsi člani odbora.
Predsednik je dal na glasovanje predlagani dnevni red, ki so ga prisotni člani soglasno
potrdili. Nato je sledil pregled zapisnika 9. redne seje odbora, na katerega ni bilo pripomb in
je bil s 7. glasovi ZA soglasno sprejet.
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AD točka 2
V sklopu točke so Robert Kavčič, Simon Škvor, Metka Gregorčič in Tomaž Skočir predstavili
predlog rebalansa Proračuna Občine Kobarid za leto 2016.
Po končani predstavitvi, je sledila razprava, v kateri so sodelovali vsi člani odbora. Člani
odbora so izpostavili vprašanja, ki so se nanašala na ureditev trškega jedra, najem kredita in
nepovratnih sredstev, nakup električne polnilnice in na ureditev garderob in sanitarij v
telovadnici Kobarid.
Župan in Občinska uprava so podali odgovore na zastavljena vprašanja, na katere člani niso
imeli pripomb.
Predsednik je podal predlog sklepa na glasovanje. Ugotovil je, da je predlagani sklep s šestimi
glasovi ZA soglasno sprejet.
Na podlagi 32. člena Statuta (Uradni list RS, št. 51/09, 38/10 in 25/16) in 68. člena
Poslovnika (Uradni list RS, št. 64/10, 100/13 in 25/16) je Odbor za turizem in šport na
svoji 10. redni seji, dne 20.6.2016 sprejel naslednji
SKLEP
I.
Odbor za turizem in šport predlaga Občinskemu svetu Občine Kobarid, da sprejme
predlog rebalansa proračuna Občine Kobarid za leto 2016 in Odlok o rebalansu
proračuna Občine Kobarid za leto 2016.
AD točka 3
V sklopu točke sta župan in Simon Škvor predstavila predlog Odloka o ustanovitvi javnega
zavoda za turizem Dolina Soče. V razpravi so sodelovali vsi člani odbora. Izpostavilo se je
naslednja vprašanja:
- potreba za ustanovitev javnega zavoda;
- ukinitev obstoječega javnega zavoda;
- kolikšen bo prispevek turističnih ponudnikov pri sofinanciranju zavoda;
- sodelovanje turističnih ponudnikov pri pripravi odloka;
- delitev stroškov med skupne službe;
- promocija zavoda.
Občinska uprava in Mateja Leban je podala odgovore na zastavljena vprašanja, na katere člani
niso imeli pripomb.
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Predsednik je podal predlog sklepa na glasovanje. Ugotovil je, da je predlagani sklep s petimi
glasovi ZA sprejet. Proti sprejetju Odloka je glasoval Joško Štih.
Na podlagi 32. člena Statuta (Uradni list RS, št. 51/09, 38/10 in 25/16) in 68. člena
Poslovnika (Uradni list RS, št. 64/10, 100/13 in 25/16) je Odbor za turizem in šport na
svoji 10. redni seji, dne 20.6.2016 sprejel naslednji
SKLEP
I.
Odbor za turizem in šport predlaga Občinskemu svetu Občine Kobarid, da sprejme
predlog Odloka o ustanovitvi zavoda za turizem Dolina Soče, v prvi obravnavi.
AD točka 4
V sklopu točke je Mateja Leban predstavila poslovno poročilo javnega zavoda LTO Sotočje
za leto 2015. V razpravi so se izpostavila vprašanja, ki so se nanašala na prispevek turističnih
ponudnikov v javni zavod, možnosti podaljšanja turistične sezone in na nacionalno strukturo
gostov.
Mateja Leban je podala odgovore na zastavljena vprašanja, na katere člani niso imeli pripomb.
Predsednik je podal predlog sklepa na glasovanje. Ugotovil je, da je predlagani sklep s
sedmimi glasovi ZA soglasno sprejet.
Na podlagi 32. člena Statuta (Uradni list RS, št. 51/09, 38/10 in 25/16) in 68. člena
Poslovnika (Uradni list RS, št. 64/10, 100/13 in 25/16) je Odbor za turizem in šport na
svoji 10. redni seji, dne 20.6.2016 sprejel naslednji
SKLEP
I.
Odbor za turizem in šport se je seznanil s programom dela Ustanove »Fundacija poti
miru v Posočju« za leto 2016.

AD točka 5
Pod točko razno je Olga Ručna predlagala, da bi se v prihodnje bolj vidno promoviralo
razstave v Zeleni hiši. Joško Štih je predlagal, da naj si predstavniki LTO Sotočja ogledajo
dobre prakse doma in tujini ter jih poskušajo vpeljati tudi na našem turističnem območju.
Vanessa Marcola je izpostavila potrebo po sprejetju strategije turizma v občini. Danilo
Ivančič je izpostavil zavarovanje turističnih poti.
3

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

Mateja Leban in Občinska uprava so odgovorili na predloge, na katere člani niso imeli
pripomb.
Seja se je zaključila ob 1829.
Zapisal:
Tomaž Skočir, l.r.

Predsednik:
Pavel Tonkli, l.r.
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