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

OBČINSKI SVET
Odbor za turizem in šport
Datum: 14. 6. 2017
Številka: 011-3/17
ZAPISNIK
15. seje Odbora za turizem in šport, ki je bila v sredo, dne 14. junija 2017, ob 16. uri v
prostorih Občine Kobarid, Trg svobode 2, 5222 Kobarid.
Prisotni: Marijan Čebokli, Danilo Ivančič, Tine Medved, Olga Ručna, Joško Štih
Odsotni: Pavel Tonkli, Vanessa Marcola
Ostali prisotni: Simon Škvor, Tomaž Skočir, Metka Gregorčič
Sejo je vodila podpredsednica odbora.
Dnevni red:
1. Ugotovitev prisotnosti, potrditev dnevnega reda ter zapisnika 14. redne seje.
2. Obravnava predloga rebalansa-1 proračuna in odloka o rebalansu proračuna Občine
Kobarid za leto 2017.
3. Obravnava in sklepanje o predlogu odloka o spremembi odloka o ustanovitvi zavoda
turizem Dolina Soče, v drugi obravnavi.
4. Razno.
AD točka 1
Podpredsednica odbora je ugotovila, da sta odsotna Pavel Tonkli in Vanessa Marcola ter da je
odbor s prisotnostjo ostalih članov sklepčen.
Podpredsednica je dala na glasovanje predlagani dnevni red. Prisotni člani so dnevni red
soglasno potrdili. Nato je sledil pregled zapisnika 14. redne seje odbora, ki je bil soglasno
sprejet.
AD točka 2
V sklopu točke so Simon Škvor, Metka Gregorčič in Tomaž Skočir predstavili predlog
rebalansa-1 proračuna Občine Kobarid za leto 2017. V razpravi si sodelovali Marijan Čebokli
in Olga Ručna, ki sta izpostavila vprašanja glede nabave strešnih oken v Domu Andreja
Manfrede ter glede postavitve javne razsvetljave.
Občinska uprava je podala odgovore na zastavljena vprašanja, na katere člani niso imeli
pripomb.
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Podpredsednica je podala predlog sklepa na glasovanje. Ugotovila je, da je predlagani sklep s
petimi glasovi ZA soglasno 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 15. redni seji, dne 14.6.2017
sprejel naslednji
SKLEP
I.
Odbor za turizem in šport predlaga Občinskemu svetu Občine Kobarid, da sprejme
predlog rebalansa-1 proračuna Občine Kobarid za leto 2017 in Odlok o rebalansu
proračuna Občine Kobarid za leto 2017.
AD točka 3
Simon Škvor je predstavil predlog Odloka o spremembi odloka o ustanovitvi zavoda turizem
Dolina Soče v drugi obravnavi.
Podpredsednica je podala predlog sklepa na glasovanje. Ugotovila je, da je predlagani sklep s
petimi glasovi ZA soglasno 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 15. redni seji, dne 14.6.2017
sprejel naslednji
SKLEP
I.
Odbor za turizem in šport predlaga Občinskemu svetu Občine Kobarid, da sprejeme
Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi zavoda turizem Dolina Soče, v drugi
obravnavi.
AD točka 4
Pod točko razno so sodelovali Joško Štih, Olga Ručna, Danilo Ivančič in Tine Medved, ki so
postavili vprašanja glede regijskih projektov, ureditve trškega jedra Kobarid, urejenosti
Gregorčičeve ulice, obeleževanja 100-letnic, telovadnice Kobarid in glede izkopa bazenov pri
Nadiži.
Občinska uprava je podala odgovore na zastavljena vprašanja, na katere člani niso imeli
pripomb.
Seja se je zaključila ob 1656.
Zapisal:
Tomaž Skočir, l.r.

Predsednik:
Pavel Tonkli, l.r.
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