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OBČINSKI SVET
Odbor za turizem in šport
Datum: 13. 12. 2016
Številka: 011-3/15
ZAPISNIK
12. seje Odbora za turizem in šport, ki je bila v torek, dne 13. decembra 2016, ob 16. uri v
prostorih Občine Kobarid, Trg svobode 2, 5222 Kobarid.
Prisotni:, Marijan Čebokli, Joško Štih (od 16.17 naprej), Pavel Tonkli, Vanessa Marcola,
Danilo Ivančič, Tine Medved, Olga Ručna
Odsotni: /
Ostali prisotni: Robert Kavčič, Simon Škvor, Tomaž Skočir
Sejo je vodil predsednik odbora.
Dnevni red:
1. Ugotovitev prisotnosti, potrditev dnevnega reda ter zapisnika 11. redne seje.
2. Obravnava in sklepanje o predlogu odloka o ustanovitvi Zavoda za turizem Dolina
Soče, druga obravnava.
3. Razno.
AD točka 1
Predsednik odbora je ugotovil, da je trenutno odsoten Joško Štih ter da je odbor s prisotnostjo
ostalih članov sklepčen.
Predsednik je dal na glasovanje predlagani dnevni red, ki so ga prisotni člani soglasno
potrdili. Nato je sledil pregled zapisnika 11. redne seje odbora, na katerega ni bilo pripomb in
je bil s 6. glasovi ZA soglasno sprejet.
AD točka 2
V sklopu točke sta Robert Kavčič in Simon Škvor predstavila predlog odloka o ustanovitvi
Zavoda za turizem Dolina Soče. Po končani predstavitvi, je sledila razprava, v kateri so
sodelovali vsi člani odbora. Člani odbora so izpostavili vprašanja, ki so se nanašala na:
- soglasje ostalih dveh občin k izstopu iz zavoda (27. člen Odloka),
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-

nadaljnji časovni potek ustanavljanja novega zavoda in postopne ukinitve obstoječih
zavodov,
kako se bo reševalo prijave obstoječih LTO-jev na javne razpise,
čimprejšnje sprejetje strategije razvoja turizma za celotno območje,
prispevek turističnih ponudnikov k financiranju zavoda.

Odbor predlaga, da se podrobneje preveri naslednje zahteve:
-

-

pri sestavi sveta zavoda lahko pristojni organ ustanovitelja imenuje le člane iz
gospodarskih družb ali samostojne podjetnike s področja turističnega gospodarstva.
Potrebno je vključiti tudi morebitno participacijo sobodajalcev in društev (11. člena
Odloka),
v Odloku ni navedenega postopka za sklic konstitutivne seje sveta zavoda (kdo jo
skliče, rok za sklic konstitutivne seje od objave Odloka v Uradnem listu RS).

Joško Štih je mnenja, da novi zavod ne bo funkcioniral nič bolje od obstoječega zavoda, saj
koncept zavoda ostaja enak: ob združitvi dveh LTO v en zavod struktura zaposlenih in
financiranje zavoda, ostajata nespremenjena.
Pri ustanovitvi, strategiji, ciljih in sofinanciranju ter nadzoru delovanja niso vključeni
turistični ponudniki.
Predsednik je podal predlog sklepa na glasovanje. Ugotovil je, da je predlagani sklep s petimi
glasovi ZA in dvema PROTI, sprejet.
Na podlagi 32. člena Statuta (Uradni list RS, št. 39/16) in 68. člena Poslovnika (Uradni
list RS, št. 39/16) je Odbor za turizem in šport na svoji 12. redni seji, dne 14.12.2016
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 drugi obravnavi.
AD točka 3
Pod točko razno ni bilo pripomb in predlogov.
Seja se je zaključila ob 1755.
Zapisal:
Tomaž Skočir, l.r.

Predsednik:
Pavel Tonkli, l.r.
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