
  REALIZACIJA  SKLEPOV  ZA  MANDAT  2014 - 2018  
    

OS DATUM SEJE SKLEP REALIZACIJA 
1.konstit.seja 11. 11. 2014 Imenovanje mandatne komisije Realizirano 
  Ugotovitev mandatne komisije za izvolitev župana Realizirano 
  Ugotovitev mandatne komisije za izvolitev kandidatov v OS Realizirano 
  Potrditev komisije za MVVI Realizirano 
  Potrditev izvolitev župana Realizirano 
  Potrditev izvolitve kandidatov za OS Realizirano 
2. seja OS 4. 12. 2014 Potrditev delovnih teles Občinskega sveta in Nadzornega odbora Realizirano 
Nadaljev. 
2. seje  

 
17. 12. 2014 

Potrditev Rebalansa-2 Proračuna občine Kobarid in Odloka o rebalansu-2 
Proračuna občine Kobarid 

Objavljeno v Uradnem listu št.93, 22.12.2014 

  Sklep o začasnem financiranju januar – marec 2015 Objavljeno v Uradnem listu št.93, 22.12.2014 
  Potrditev vrednost točke 0,0027 EUR za izračun NUSZ Objavljeno v Uradnem listu št.28. 24.4.2015 
  Imenovanje člana OS v Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu – 

Pavel Tonkli 
 
Realizirano 

  Prenehanje funkcije člana Sveta zavoda PRC – Marko Miklavič Realizirano 
  Imenovanje za člana v Svet zavoda PRC – Branko Velišček Realizirano 
1.Koresp. seja 
OS 

 
13. 2. 2015  

Soglasje k imenovanju Gaudencia Lucasa Triepa za direktorja ZD Tolmin  
Realizirano 

    
 
3. seja OS 

 
26. 2. 2015 

Opravljena je bila splošna razprava o Proračunu Občine Kobarid za leto 
2015 

 

  Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega 
zavoda OŠ Kobarid 

Objavljen v Uradnem listu RS št. 16, 6. 3. 2015 

  Pravilnik o sredstvih za delo svetniških skupin in samostojnih svetnikov 
Občinskega sveta Občine Kobarid 

Objavljen v Uradnem listu RS št. 16, 6. 3. 2015 

  Občinski svet se je seznanil z letnim poročilom o izvedenih ukrepih iz 
akcijskega načrta lokalnega energetskega koncepta in njihovih učinkih za 
leto 2014 

 

  Občinski svet se je seznanil s planom aktivnosti iz akcijskega načrta 
lokalnega energetskega koncepta za leto 2015 

 

4. seja OS 31. 3. 2015 Potrditev Proračuna in Odloka o Proračunu občine Kobarid za leto 2015 v 
drugi obravnavi s prilogami 

Objavljen v Uradnem listu št. 23, dne 3. 4. 2015  

  Potrditev Zaključnega računa občine Kobarid za leto 2014 s prilogami Objavljen v Uradnem list št. 25, dne 13. 4. 2015 
  Potrditev Pravilnika o dodeljevanju sredstev za prireditve in druge aktivnosti, Objavljen v Uradnem list št. 25, dne 13. 4. 2015 



ki pospešujejo kulturni, športni in turistični razvoj, ter promocijo občine 
Kobarid 

  Potrditev Pravilnika o plačah občinskih funkcionarjev, nagradah članov 
delovnih teles OS in NO, ter povračilih stroškov 

Objavljen v Uradnem list št. 25, dne 13. 4. 2015 

  Sprejme se sklep s katerim se začasno znižajo plačila za opravljene naloge  
Realizirano 

  Sprejet sklep o določitvi višine odškodnine za odkup zemljišč po katerih 
potekajo zgrajene kategorizirane občinske ceste v občini Kobarid 

 
              Realizirano 

  Sprejet sklep o ceni storitve Pomoč družini na domu za leto 2015 Objavljen v Uradnem list št. 25, dne 13. 4. 2015 
  Za člane Sveta javnega zavoda PRC se je imenovalo: Branka Velišček, 

Edija Melinc in Darka Baloh 
 
Potrjeno 

  Za člane programskega sveta Kobariškega muzeja se je imenovalo: Danila 
Ivančiča in Matica Volarič 

 
Potrjeno 

 
5. seja OS 

 
6. 5. 2015 

Sklep o predlogu sprememb Odbora za gospodarstvo, kmetijstvo in varstvo 
okolja pri Odloku o spremembah in dopolnitvah Odloka o prometnem in 
obrežnem režimu na območju občine Kobarid 

 
Realizirano 

  Sklep o predlogu sprememb Statutarno pravne komisije pri Odloku o 
spremembah in dopolnitvah Odloka o prometnem in obrežnem režimu na 
območju občine Kobarid 

 
Realizirano 

  Potrjen Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prometnem in 
obrežnem režimu na območju občine Kobarid v prvi in drugi obravnavi 

Objavljen v Uradnem listu št. 34, dne 15. 5. 2015 

  Sklep o predlogu sprememb Statutarno pravne komisije pri Odloku o 
spremembi Odloka o taborjenju v občini Kobarid 

 
Realizirano 

  Potrjen sklep o Odloku o spremembi Odloka o taborjenju v občini Kobarid v 
prvi in drugi obravnavi 

Objavljen v Uradnem listu št. 34, dne 15. 5. 2015 

  Sklep o seznanitvi Poslovnega poročila in letnega načrta javnega zavoda 
PRC 

 
Realizirano 

  Sklep o seznanitvi poslovnega poročila javnega zavoda Knjižnice Cirila 
Kosmača Tolmin 

 
Realizirano 

  Sklep o določitvi cen storitve obvezne občinske gospodarske javne službe 
ravnanja s komunalnimi odpadki 

Objavljen na spletni strani občine Kobarid 

  Sklep o ceni opravljanja javne službe čiščenja komunalne in padavinske 
odpadne vode in višina omrežnine 

Objavljen na spletni strani občine Kobarid 

  Sklep o ceni opravljanja javne službe odvajanja komunalne in padavinske 
odpadne vode in višina omrežnine 

Objavljen na spletni strani občine Kobarid 

   Objavljen na spletni strani občine Kobarid 



Sklep o ceni vodarine in višine omrežnine 
  Sklep o določitvi višine subvencioniranja cene zbiranja komunalnih in 

bioloških odpadkov 
Objavljen na spletni strani občine Kobarid 

  Sklep o razporeditvi presežka iz poslovanja Osnovne šole Kobarid v letu 
2014 

 
Realizirano 

   
Potrditev avtentične razlage Odloka o OPN občine Kobarid 

Objavljen v Uradnem listu št. 34, dne 15. 5. 2015 

  Potrjen predlog Statutarno pravne komisije,da se v »Lokacijo 1« umesti tudi 
Industrijsko cesto 

 
Realizirano 

    
  Pravilnik o oddajanju nepremičnega premoženja občine Kobarid v najem Objavljen v Uradnem listu št. 34, dne 15. 5. 2015 
   

Sklep o določitvi višine najemnine 
Objavljen na spletni strani občine Kobarid 

  Potrjen Letni program športa v občini Kobarid Realizirano 
  Potrjeni Letni program kulture v občini Kobarid Realizirano 
  Odvzem statusa javnega dobra v k.o. Borjana in k.o. Sedlo, sklep se objavi 

v Uradnem listu po izvedeni parcelaciji 
 
Potrjeno 

  Sklep o ustanovitvi stavbne pravice na delu parc. št. 2389/2 k.o. Livek za 
gradnjo in vzdrževanje lesene barake za potrebe garažiranja teptalca za 
sneg 

 
Potrjeno 

6. seja OS 23. 6. 2015 Potrjen Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem 
prostorskem načrtu OPN Kobarid 

Objavljen v Uradnem listu št. 49, dne 6. 7. 2015 

  Sklep o predlogu sprememb Statutarno pravne komisije za Odlok o 
organizaciji in delovnem področju Občinske uprave občine Kobarid 

 
Realizirano 

  Potrjen Odlok o organizaciji in delovnem področju Občinske uprave občine 
Kobarid 

Objavljen v Uradnem listu št. 49, dne 6. 7. 2015 

  Sklep o predlogu sprememb Statutarno pravne komisije za Odlok o 
spremembi Odloka o podeljevanju priznanj in nagrad občine Kobarid 

 
Realizirano 

  Potrjen Odlok o spremembi Odloka o podeljevanju priznanj in nagrad občine 
Kobarid 

Objavljen v Uradnem listu št. 49, dne 6. 7. 2015 

  Sklep o predlogu sprememb Odbora za gospodarstvo, kmetijstvo in varstvo 
okolja za določitev višine najemnine za uporabo javnih površin 

 
Realizirano 

  Sklep o določitvi višine najemnine za uporabo javnih površin v občini 
Kobarid 

Objavljen na spletni strani Občine Kobarid 

  Potrjen sklep o višini enkratne denarne pomoči novorojencem za leto 2015  
Realizirano 



  Potrjen sklep o popustu za najem poslovnih prostorov Medicus Partnerja v 
Zdravstveni postaji Kobarid 

 
Realizirano 

  Potrditev sklepa za urnik fizioterapije v ZD Tolmin Realizirano 
  Sklep o seznanitvi s Poslovnim poročilom Osnovne šole Kobarid za leto 

2014 
 
Realizirano 

  Sklep o prekinitvi točke »Obravnava poslovnega poročila LTO Sotočje za 
leto 2014. Točko se nadaljuje na naslednji seji meseca julija. 

 
Realizirano 

  Občinski svet je podal pozitivno mnenje k Strateškemu načrtu Knjižnica 
Cirila Kosmača Tolmin za obdobje 2015 – 2020 s tem, da se bo o 
posamezni izvedbi strateških ciljev odločalo in nanjo pristajalo ob času 
kadar bo to aktualno 

 
Potrjeno 

  Sklep o odvzemu javnega dobra v k.o. Kred, parc. št. 3826/21 Objavljen v Uradnem listu št. 49, dne 6. 7. 2015 
  Sklep o odvzemu javnega dobra v k.o. Kred, parc. št. 50/1 Objavljen v Uradnem listu št. 49, dne 6. 7. 2015 
  Sklep o odvzemu javnega dobra v k.o. Borjana, parc. št. 3096/9 in 3096/13 Objavljen v Uradnem listu št. 49, dne 6. 7. 2015 
  Sklep, da se status javnega dobra odvzame po novonastali parceli po 

izvedeni parcelaciji parcele 3832/5 k.o. Kred, 3865/5 k.o. Borjana in 
1200/142 k.o. Staro selo 

 
Potrjeno 

  Sklep o seznanitvi s povzetkom regijskega izvedbenega načrta na področju 
socialnega varstva za obdobje 2014-2016 za Goriško statično regijo 

 
Potrjeno 

7. seja OS 7. 7. 2015 Preveri naj se ali je potrebno v javnem zavodu PRC imenovati Strokovni 
svet 

 

  Potrjen Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega 
zavoda PRC v prvi obravnavi 

 

  Sklep o seznanitvi z Letnim poročilom o delu Medobčinske uprave za leto 
2014 

 

  Sklep o seznanitvi s Poslovnim poročilom javnega zavoda LTO Sotočje za 
leto 2014 

 

  Potrditev sistematizacije delovnih mest v VVE Kobarid z oddelki za šolsko 
leto 2015/2016 

Objavljeno v Uradnem listu RS, št. 59, dne 7. 8. 2015 

  Potrjen predlog rebalansa in odlok o rebalansu proračuna občine Kobarid za 
leto 2015 

Objavljeno v Uradnem listu RS, št. 59, dne 7. 8. 2015 

  Sklep o seznanitvi s poročilom o izvrševanju Proračuna občine Kobarid za 
obdobje  od 1.1. do 30. 6. 2015 

 

  Novemu 22.a členu je dodan nov odstavek, ki se glasi: »Najemna pogodba 
iz prejšnjega odstavka se lahko sklene za največ eno leto, z možnostjo 
podaljšanja« 

 



  Potrjen predlog Pravilnika o spremembi Pravilnika o oddajanju 
nepremičnega premoženja Občine Kobarid v najem 

Objavljeno v Uradnem listu RS, št. 59, dne 7. 8. 2015 

  V Uredniški odbora občinskega glasila se je imenovalo: Natašo Hvala 
Ivančič, Urško Lazar Živec, Andrejko Mežnar. Sklep velja za mandatno 
obdobje 2014 – 2018 

 

  Odvzem statusa javnega dobra v k.o. Kred, parc. št. 3832/7  
         
8. seja OS 23. 9. 2015 Potrjen Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega 

zavoda PRC, v drugi obravnavi. V ta odlok se doda nov 2. člen, ki se glasi: 
»v poglavju II: STATUSNE DOLOČBE, se tretji odstavek 2. Člena spremeni 
tako, da se glasi: »(3) Sedež javnega zavoda je v Tolminu« 

 

  Potrjen predlog Statutarno pravne komisije, da se v 4. in 5. točki 2. člena 
Pravilnika o prevozu šoloobveznih otrok in otrok ter oseb s posebnimi 
potrebami spremeni besedilo, in sicer: 
 
V 4. točki prvega odstavka 2. člena se besedilo »prevozne stroške povrne 
občina« nadomesti z besedilom »imajo pravico do povračila prevoznih 
stroškov« 
V 5. točki prvega odstavka 2. člena se na koncu pika spremeni v vejico in 
doda besedilo: »imajo pravico do povračila prevoznih stroškov.«. 

 

  Občinski svet občine Kobarid je potrdil, da se v 4. in 5. točki v prvem 
odstavku 2. člena Pravilnika o prevozu šoloobveznih otrok in otrok ter oseb 
s posebnimi potrebami spremeni besedilo, in sicer: 
4. Predšolski otroci s posebnimi potrebami: 
    - ki v odločbi o usmeritvi niso upravičeni do povračila prevoznih 
      stroškov imajo pravico do povračila prevoznih stroškov s strani Občine. 
5. Polnoletne osebe s posebnimi potrebami: 

- ki so vključene v zavode na podlagi Zakona o usmerjanju otrok s 
posebnimi potrebami imajo pravico do povračila prevoznih stroškov 
s strani Občine. 

 

 

  Občinski svet občine Kobarid je potrdila Pravilnik o prevozu šoloobveznih 
otrok in otrok ter oseb s posebnimi potrebami s predlaganim popravkom 

 
Objavljen v Uradnem listu RS, št. 75, dne 8. 10. 2015 

  Sklep, da se status javnega dobra odvzame novonastalima parcelama po 
izvedeni parcelaciji parc. št. 2639 k.o. Idrsko. 

 

  Občinski svet se strinja s podpisom Sporazuma o izvedbi odpusta dolgov. 
Sklep o višini odpisa dolgov bo Občinski svet sprejel naknadno po prejemu 

 



vlog za odpis dolgov. 
  Občinski svet je sprejel Dopolnitev načrta ravnanja z nepremičnim 

premoženjem občine Kobarid za leto 2015 (2) 
 
Potrjeno 

  Občinski svet je potrdil predlog kandidatov Komisije za podeljevanje priznanj 
in nagrad za leto 2015 

 
Realizirano 

  Občinski svet se je seznanil z idejnim predlogom ureditve Kobarida Trenutno je v javni razpravi 
  Občinski svet se je seznanil s Končnim poročilom o opravljenim nadzorom 

Zaključnega računa proračuna občine Kobarid za leto 2014 
 

9. seja OS 22. 10. 2015 Občinski svet je potrdil odlok o rebalansu-2 in predlog rebalansa-2 s 
prilogami. 

Odlok je bil objavljen v Uradnem listu, št. 80, dne 26. 10. 
2015 

  Občinski svet je potrdil spremembe in popravke Statutarno pravne komisije 
in občinske uprave pri spremembah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda 
Knjižnica Cirila Kosmača Tolmin  

 
Ralizirano 

  Občinski svet je potrdil Odlok o spremembah odloka o ustanovitvi javnega 
zavoda Knjižnica Cirila Kosmača Tolmin, v prvi obravnavi s predlogi 
Statutarno pravne komisije in Občinske uprave 

 
Realizirano 

   
Občinski svet je potrdil odvzem javnega dobra v k.o. Drežnica 

Objavljeno v Uradnem listu, št. 89, dne 23. 11. 2015 

  Občinski svet je z dnem 22. 10. 2015 razrešil člana Odbora za turizem in 
šport Ivana Ručna in potrdil novo članico Vanesso Marcola 

 
Realizirano 

  Občinski svet je sprejel sklep, da se ponovi javni  poziv za zbiranje 
predlogov kandidatov v Svet javnega zavoda TNP za obdobje 2015 - 2019 

 
Realizirano 

  Občinski svet je z dnem 22. 11. 2015 razrešil člana Nadzornega odbora 
Bruna Grosar in potrdil novega člana Darka Gregorčiča 

 
Realizirano 

  Občinski svet se je seznanil s sprejetim Poslovnikom Nadzornega odbora  
10.seja OS 26.11.2015 Občinski svet je sprejel Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Kobarid s 

podanimi predlogi Statutarno pravne komisije, v prvi obravnavi 
 
Potrjeno 

  Občinski svet je sprejel Spremembe in dopolnitve Poslovnika Občinskega 
sveta občine Kobarid s podanimi predlogi Statutarno pravne komisije, v prvi 
obravnavi 

 
Potrjeno 

  Občinski svet se je seznanil z vsebinskimi spremembami in postopkom 
priprave sprememb OPN 

Odlok o spremembah odloka OPN je bil objavljen v Uradne 
listu št. 92/2015, dne 4.12.2015 

  Občinski svet je sprejel vrednost točke 0,0028 EUR za izračun nadomestila 
za uporabo stavbnega zemljišča 

Sklep je bil objavljen v Uradnem listu, št. 92/2015,dne 4. 12. 
2015 

  Občinski svet je za člana sveta javnega zavoda TNP za obdobje  
2015 – 2016 imenoval Marka Miklavič 

 
Potrjeno 



  Občinski svet je za članico sveta območne izpostave JSKD Tolmin za 
obdobje 2015 – 2016 imenoval Rino Berginc 

 
Potrjeno 

  Občinski svet je sprejel sklep, da se v križišču kategorizirane ceste št. 667 
751 in parc. št. 1742/1 k.o. Trnovo ob Soči postavi prometni znak »Ustavi«, 
zariše talna signalizacija »Stop« in namesti ogledalo. 

 
Potrjeno 

  Občinski svet je sprejel sklep, da se neustrezna parkirna mesta na Markovi 
ulici 1 izbrišejo, predlaga se umestitev parkirnih mest za kolesa in motorna 
kolesa, v sklopu ureditve se del površin nameni pešcem. 

 
potrjeno 

11. redna seja 
OS 

 
29. 2. 2016 

Občinski svet je potrdil Proračun on Odlok o Proračunu občine Kobarid za 
leto 2016 

Sklep je bil objavljen v Uradnem listu št. 19, dne 11. 3. 2016 

  Občinski svet je sprejel Odlok o določitvi plovbnega režima na reki Soči in 
reki Koritnici s predlaganimi popravki in dopolnitvami Odbora za 
gospodarstvo, kmetijstvo in varstvo okolja, ter Statutarno pravne komisije, v 
prvi obravnavi  

 

  Občinski svet je potrdil predlog Odloka o dopolnitvi Odloka o taborjenju in 
kampiranju v občine Kobarid v skrajšanem postopku 

Sklep je bil objavljen v Uradnem listu št. 19, dne 11. 3. 2016 

  Občinski svet je sprejel Odlok o spremembah Odloka o občinskem 
prostorskem načrtu OPN Kobarid 

Sklep je bil objavljen v Uradnem listu št. 19, dne 11. 3. 2016 

  Občinski svet je sprejel Pravilnik o ohranjenju in spodbujanju razvoja 
kmetijstva in podeželja v občini Kobarid za programsko obdobje 2015 -2020 

Sklep je bil objavljen v Uradnem listu št. 19, dne 11. 3. 2016 

  Občinski svet občine Kobarid se je seznanil z letnim poročilom o izvedenih 
ukrepih  za leto 2015 in s planom aktivnosti za leto 2016 iz akcijskega načrta 
lokalnega energetskega koncepta  

 

  Občinski svet se je seznanil s poročilom o izvedenem nadzoru na 
delovanjem KS Breginj, KS Kobarid in LTO Sotočje v letu 2014 

 

12. redna seja 
OS 

 
29. 2. 2016 

Občinski svet je potrdil Proračun in Odlok o Proračunu občine Kobarid za 
leto 2016 

Sklep je bil objavljen v Uradnem listu št. 19, dne 11. 3. 2016 

  Občinski svet je sprejel Odlok o določitvi plovbnega režima na reki Soči in 
reki Koritnici s predlaganimi popravki in dopolnitvami Odbora za 
gospodarstvo, kmetijstvo in varstvo okolja, ter Statutarno pravne komisije, v 
prvi obravnavi  

 

  Občinski svet je potrdil predlog Odloka o dopolnitvi Odloka o taborjenju in 
kampiranju v občine Kobarid v skrajšanem postopku 

Sklep je bil objavljen v Uradnem listu št. 19, dne 11. 3. 2016 

  Občinski svet je sprejel Odlok o spremembah Odloka o občinskem 
prostorskem načrtu OPN Kobarid 

Sklep je bil objavljen v Uradnem listu št. 19, dne 11. 3. 2016 

  Občinski svet je sprejel Pravilnik o ohranjanju in spodbujanju razvoja 
kmetijstva in podeželja v občini Kobarid za programsko obdobje 2015 -2020 

Sklep je bil objavljen v Uradnem listu št. 19, dne 11. 3. 2016 



  Občinski svet občine Kobarid se je seznanil z letnim poročilom o izvedenih 
ukrepih  za leto 2015 in s planom aktivnosti za leto 2016 iz akcijskega načrta 
lokalnega energetskega koncepta  

 

  Občinski svet se je seznanil s poročilom o izvedenem nadzoru na 
delovanjem KS Breginj, KS Kobarid in LTO Sotočje v letu 2014 

 

 
 
13. redna seja 
OS 

 
22. 3. 2016 

 
Občinski svet je potrdil Zaključni račun občine Kobarid za leto 2015 s 
prilogami 

Objavljen v Uradnem list št. 24, dne 1. 4. 2016 

  Občinski svet je sprejel Odlok o določitvi plovbnega režima na reki Soči in 
reki Koritnici, v drugi obravnavi  

Objavljen v Uradnem list št. 24, dne 1. 4. 2016 

  Občinski svet je potrdil Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o 
ustanovitvi JZ Knjižnice Cirila Kosmača Tolmin, v drugi obravnavi 

 

  Občinski svet se je seznanil s Poslovnim poročilom Medobčinske uprave 
občin Bovec, Kobarid, Tolmin in Kanal ob Soči za leto 2015 

 

  Občinski svet se je seznanil s Poslovnim poročilom JZ Posoški razvojni 
center za leto 2015 in potrdil Letni delovni načrt JZ Posoškega razvojnega 
centra za leto 2016 

 

  Občinski svet je potrdil Letni program športa za leto 2016  
  Občinski svet je potrdil sklep o cenah uporabe športnih objektov in površin v 

lasti občine Kobarid 
 

  Občinski svet občine Kobarid je potrdil cene storitve Pomoč družini na domu 
za leto 2016 

Objavljen v Uradnem list št. 24, dne 1. 4. 2016 

  Občinski svet občine Kobarid je potrdil sklep o višini enkratne denarne 
pomoči za novorojence za leto  

 

  Občinski svet je potrdil Letni program kulture za leto 2016  
  Občinski svet je sprejel sklep o odvzemu statusa javnega dobra v k.o. Vrsno  
nadaljevanje 
13. seje OS 

 
30. 3. 2016 

Občinski svet je potrdil spremembe in dopolnitve Statuta Občine Kobarid in 
Poslovnika Občinskega sveta občine Kobarid 

Objavljena sta bila v Uradnem listu št. 25, dne 6. 4. 2016 

  Občinski svet je potrdil Pravilnik o subvencioniranju obrestne mere pri 
posojilih za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v občini Kobarid 

Objavljen v Uradnem list št. 25, dne 6. 4. 2016 

  Občinski svet je dal soglasje k imenovanju Almire Pirih za direktorico JZ 
Posoški razvojni center 

 

14. seja OS 25. 5. 2016 Občinski svet je potrdil prečiščeno besedilo Statuta Občine Kobarid in 
Poslovnika Občinskega sveta občine Kobarid 

Objavljena sta bila v Uradnem listu št. 39/2016, dne 3. 6. 
2016 



  Občinski svet je potrdil Odlok o Obrežnem režimu na območju občine 
Kobarid 

Objavljen je bil v Uradnem listu št. 39/2016, dne 3. 6. 2016 

  Občinski svet je potrdil Odlok o parkiranju v občini Kobarid Objavljen je bil v Uradnem listu št. 39/2016, dne 3. 6. 2016 
  Občinski svet je potrdil predlog Odloka o določitvi vzletnih točk in pristajalnih 

mest v občini Kobarid v prvi obravnavi 
 

  Občinski svet je potrdil cene oskrbe s pitno vodo, cene odvajanja in čiščenja 
komunalnih odpadnih in padavinskih voda, ter ravnanja s komunalnimi 
odpadki 

 

  Občinski svet občine Kobarid se je seznanil s Poslovnim poročilom javnega 
zavoda OŠ Simona Gregorčiča Kobarid za leto 2015 

 

  Občinski svet je sprejel Dopolnitev načrta ravnanja z nepremičnim 
premoženjem Občine Kobarid, in sicer Dopolnitev načrta pridobivanja 
nepremičnega premoženja občine Kobarid za leto 2016 

 

  Občinski svet je potrdil odvzem statusa javnega dobra v k.o. Vrsno  
  Občinski svet je sprejel sklep o podpori vpisu neodtujljive pravice do vode za 

vsakogar v Ustavo Republike Slovenije 
 

15. redna seja 
OS 

 
29. 6. 2016 

Občinski svet je sprejel Odlok o rebalansu in rebalans proračuna občine 
Kobarid za leto 2016 s prilogami in amandmaji 

Objavljen je bil v Uradnem listu št. 49/2016, dne 8. 7. 2016 

  Občinski svet je sprejel odlok o določitvi vzletnih točk in pristajalnih mest na 
območju Občine Kobarid 

Objavljen je bil v Uradnem listu št. 49/2016, dne 8. 7. 2016 

  Občinski svet je sprejel izjavo, da Občina Kobarid kot solastnica odlagališča 
nenevarnih odpadkov Volče, s katero se zagotavlja finančnemu jamstvu 
enakovreden ukrep za upravljanje odlagališč v zapiranju v postopku izdaje 
okoljevarstvenega dovoljenja 

 

  Občinski svet je potrdil Idejno zasnovo ureditve javnega prostora Breginja  
  Občinski svet je potrdil sklep, da se na Volaričevi ulici vzpostavi območje 

kratkotrajnega parkiranja (modra cona) z omejitvijo brezplačnega parkiranja 
v času od 6. do 20. Ure na maksimalno 2 uri 

 

  Občinski svet se je seznanil s Poročilom o delu  CSD Tolmin za program 
Pomoč družini na domu v občini Kobarid za leto 2015 

 

  Občinski svet se je seznanil s Poslovnim poročilom javnega zavoda LTO 
Sotočje za leto 2015 

 

  Občinski svet je sprejel sklep, da OŠ Kobarid lahko razporedi presežek iz 
poslovanja iz leta 2014 in 2015, in sicer za: ureditev dokumentacije za 
preprečevanje legionele, nabavo novega kombija in ureditve nadstreška 
zanj 

 

  Občinski svet daje soglasje k sistemizaciji delovnih mest VVE Kobarid z Objavljeno je bilo v Uradnem listu št. 49/2016, dne 8. 7. 



oddelki za šolsko leto 2016/2017 2016 
  Občinski svet se je seznanil s Poročilom o delu Knjižnice Cirila Kosmača 

Tolmin za leto 2015 
 

  Občinski svet je sprejel sklep, da se na severozahodnem delu parcele 
2959/2 k.o. Svino ustanovi stavbno pravico za dobo 99 let 

 

  Občinski svet je sprejel sklep o odvzemu statusa javnega dobra v k.o. Sedlo 
(parc. št. 2306/6) 

 

  Občinski svet je sprejel sklep o odvzemu statusa javnega dobra novonastali 
parceli v k.o. Drežnica  

 

  Občinski svet je sprejel sklep o odvzemu statusa javnega dobra v k.o. 
Drežnica (parc. št. 2717) 

Objavljen je bil v Uradnem listu št. 49/2016, dne 8. 7. 2016 

  Občinski svet je potrdil predlog Odloka o ustanovitvi zavoda za turizem 
Dolina Soče, v prvi obravnavi z vključitvijo predlogov delovnih teles, ki naj se 
jih upošteva za obravnavo v drugi obravnavi. 

 

16. redna seja 
OS 

 
22.9.2016 

Občinski svet se je seznanil z realizacijo proračuna občine za obdobje od 1. 
1. 2016 do 30. 6. 2016 

 

  Občinski svet je potrdil predlog Pravilnika o spremembah in dopolnitvah 
Pravilnika o plačah občinskih funkcionarjev, nagradah članov delovnih teles, 
Občinskega sveta, Nadzornega odbora, ter o povračilih stroškov 

Objavljen v Uradnem list št. 63, dne 7. 10. 2016 

  Občinski svet je potrdil predlog kandidatov Komisije za podeljevanje priznanj 
in nagrad za leto 2016 

 

  Občinski svet je potrdil Tomaža Skočirja kot nadomestnega člana v 
uredniški odbor glasila Občine Kobarid 

 

17. redna seja 
OS 

 
26.10. 2016 

Občinski svet je potrdil predlog rebalansa-2 proračuna in odlok o rebalansu-
2 proračuna Občine Kobarid za leto 2016 

Odlok je bil objavljen v Uradnem listu št. 68, dne 4. 11. 2016 

  Občinski svet je sprejel Odlok o spremembi Odloka o spremembah in 
dopolnitvah Odloka o oskrbi s pitno vodo v občini Kobarid v prvi obravnavi 

 

  Občinski svet je potrdil Odlok o dopolnitvi Odloka o občinskem prostorskem 
načrtu OPN Kobarid 

Odlok je bil objavljen v Uradnem listu št. 68, dne 4. 11. 2016 

  Občinski svet je sprejel sklep o Načrtu upravljanja kulturnega spomenika 
Nježna hiša v Jevščku 

Sklep je bil objavljen na spletni strani Občine Kobarid 

  Občinski svet se je seznanil z odstopom Branka Veliščka in Edija Melinca 
kot predstavnikov Občine Kobarid v svetu zavoda PRC. Za nadomestna 
člana je Občinski svet imenoval Tomaža Skočirja in Joška Štih 

 

  Občinski svet je izdal soglasje k imenovanju Jožice Štendler za direktorico 
Knjižnice Cirila Kosmača Tolmin 

 



  Občinski svet je sprejel sklep o določitvi višine odškodnine za odkup 
zemljišč po katerih potekajo zgrajene kategorizirane občinske ceste v občini 
Kobarid 

 

  Občinski svet je sprejel sklep o odvzemu statusa javnega dobra novonastali 
parceli po izvedeni parcelaciji parcele št. 2688/14 v k.o. Drežnica 

 

  Občinski svet je sprejel sklep, da se najemnina za poslovni prostor v 
Breginjskem jedru v času od 1. 11. in 1. 6. zniža za 50 % in znaša 57,50 
EUR 

 

  Občinski svet se je seznanil z dokončnim poročilom o izvedenem nadzoru 
Zaključnega računa proračuna občine Kobarid za leto 2015 

 

18. redna seja 
OS 

 
21.12. 2016 

Občinski svet je potrdil sklep, da bo Občine Kobarid skupaj z občinama 
Tolmin in Bovec podelila gospodarski javni službi obdelava in odlaganje 
odpadkov v koncesijsko dejavnost in pooblašča občinsko upravo za 
pridobitev vseh potrebnih dokumentov od potencialnih bodočih 
koncesionarjev  

 

  Občinski svet Občine Kobarid je potrdil predlog Odloka o ustanovitvi zavoda 
za turizem Dolina Soče, v drugi obravnavi  

 

  Občinski svet je sprejel predlog Odloka o spremembah Odloka o ustanovitvi 
organa skupne občinske uprave »Medobčinska uprava občin Bovec, 
Kobarid, Tolmin in Kanal ob Soči« 

 

19. redna seje 
OS 

 
16. 1. 2017 

Občinski svet je opravil splošno razpravo o Proračunu Občine Kobarid za 
leto 2017 in 2018 s prilogami in ga daje v javno razpravo v skladu s 
Poslovnikom OS 

 

  Občinski svet je podal pozitivno mnenje kandidatki Meliti Jakelj ki 
imenovanju za ravnateljico OŠ Simona Gregorčiča Kobarid 

 

  Občinski svet je potrdil Odlok o spremembi Odloka o spremembah in 
dopolnitvah Odloka o oskrbi s pitno vodo v Občini Kobarid v drugi obravnavi 

Odlok je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 5, dne 3. 2. 
2017 

  Občinski svet je sprejel predlog Odloka o spremembah Odloka o ustanovitvi 
organa skupne občinske uprave »Medobčinska uprava občine Bovec, 
Kobarid, Tolmin in Kanal ob Soči« 

 

  Občinski svet ni potrdil vloge za znižanje najemnine za poslovni prostor, t.j. 
pisarne v 2. nadstropju v Domu Andreja Manfrede 

 

  Občinski svet se je seznanil z dokončnimi poročili o izvedenem nadzoru 
delovanja in poslovanja KS Ladra – Smast – Libušnje, KS Borjana – 
Podbela, KS Drežnica, KS Idrsko - Mlinsko 

 

1.  izredna seja 
OS 

 
15. 2. 2017 

Občinski svet je potrdil Dokument identifikacije investicijskega projekta 
»Ohranjanje kulture in razvoj lokalne tradicije« 

 



  Občinski svet je potrdil Dokument identifikacije investicijskega projekta 
»Uvajanje blagovne znamke Dolina Soče v kmetijske produkte« 

 

20.redna seja 
OS 

 
27. 2. 2017 

Občinski svet je potrdil Proračun in Odlok o Proračunu občine Kobarid za leti 
2017 in 2018 

Odlok za leto 2017 je bil objavljen v Uradnem listu št. 11, 
dne 3. 3. 2017, za leto 2018 pa v št. 15 dne 31. 3. 2017 

  Občinski svet Občine Kobarid je potrdil predlog Odloka o dopolnitvah odloka 
o gospodarskih javnih službah v občini Kobarid, prva obravnava 

 

  Občinski svet je potrdil Letni program športa v občini Kobarid za leto 2017 Objavljeno na spletni strani občine 
  Občinski svet občine Kobarid je potrdil sklep o višini enkratne denarne 

pomoči za novorojence za leto 2017 v višini 200,00 EUR na novorojenca 
 

  Gospodarski družbi Medicus Partner se je odobrilo 50 % popust na najem 
poslovnih prostorov v ZP Kobarid 

 

  Občinski svet je potrdil Letni program kulture v občini Kobarid za leto 2017 Objavljeno na spletni strani občine 
  Občinski svet je sprejel sklep o odvzemu statusa javnega dobra v k.o. Kred 

(Potoki) in k.o. Kred (Kred) 
Objavljeno v Uradnem listu RS, št. 13 z dne 17. 3. 2017 

  Občinski svet je dal predhodno soglasje k neodplačni pridobitvi nepremičnin 
v k.o. Logje 

 

  Občinski svet se je seznanil s prenehanjem mandata Marijanu Stresu, članu 
Odbora za gospodarstvo, kmetijstvo in varstvo okolja, ter imenoval za 
nadomestnega člana  ga. Stanko Kobal, Milanova 9, Kobarid 

 

 
21. redna seja 
OS 

 
5. 4. 2017 

 
Občinski svet je potrdil Zaključni račun Proračuna občine Kobarid za leto 
2016 s prilogami 

 
Objavljeno v Uradnem listu št. 18 z dne 14. 4. 2017  

  Občinski svet je potrdil predlog Odloka o dopolnitvah odloka o gospodarskih 
javnih službah v občini Kobarid v drugi obravnavi 

Objavljeno v Uradnem listu št. 18 z dne 14. 4. 2017 

  Občinski svet je potrdil predlog Odloka o ustanovitvi javnega podjetja za 
proizvodnjo in dobavo toplotne energije DEJMAN d.o.o. 

 

  Občinski svet je potrdil predlog Odloka o načinu izvajanja lokalne 
gospodarske javne službe oskrbe s toplotno energijo na območju občine 
Kobarid v prvi obravnavi 

 

  Občinski svet se je seznanil s Poslovnim poročilom javnega zavoda PRC za 
leto 2016 in potrdil Letni delovni načrt javnega zavoda PRC za leto 2017 

 

  Občinski svet soglaša s pred-financiranjem javnega zavoda PRC v letu 2017 
v višini 100.000,00 EUR, od tega 33.300,00 EUR odpade na občino 
Kobarid. Posojilna sredstva se nameni za tekoče stroške in stroške 
animacije LAS Dolina Soče 

 

  Občinski svet se je seznanil s Poslovnim poročilom javnega zavoda LTO 
Sotočje za leto 2016 

 



  Občinski svet je podal soglasje k opravljanju igralniške dejavnosti družbe 
HIT d,d, Nova Gorica na območju občine Kobarid 

 

  Občinski svet potrjuje prenos kanalizacijskega omrežja aglomeracije 
Šturmov, Livka in Golobov v lastništvo Občini Kobarid in v upravljanje 
Komunali Tolmin 

 

  Občinski svet potrjuje ceno storitev Pomoč družini na domu za leto 2017, ki 
znaša 3,16 EUR/uro za neposrednega uporabnika 

Objavljeno v Uradnem listu št. 18 z dne 14. 4. 2017 

  Občinski svet je sprejel sklep o odvzemu statusa javnega dobra na delu 
parcele št. 166 k.o. Kred – predlog 1, status javnega dobra pa se ne 
odvzame na delu parcele 166 k.o. Kred – predlog 2 

 

  Občinski svet je sprejel sklep, da se po pravnomočni parcelaciji odvzame 
status javnega dobra nepremičnini s parc. št.  3248/5 k.o. Livek 

 

  Občinski svet je v Svet javnega zavoda LTO Sotočje, kot predstavnika 
Občine Kobarid imenoval Tonkli Pavla in Smrekar Darka 

 

22. redna seja 
OS 

 
24. 5. 2017 

Občinski svet je potrdil DIIP mikro daljinskega ogrevanja na lesno biomaso 
Kobarid 

 

  Občinski svet je sprejel Odlok o ustanovitvi Javnega podjetja za proizvodnjo 
in dobavo toplotne energije DEJMAN d.o.o. v drugi obravnavi 

Objavljeno v Uradnem listu RS dne 9. 6. 2017, št. 29 

  Občinski svet je sprejel Odlok o načinu izvajanja lokalne gospodarske javne 
službe oskrbe s toplotno energijo na območju Občine Kobarid v drugi 
obravnavi 

Objavljeno v Uradnem listu RS dne 9. 6. 2017, št. 29 

  Občinski svet je potrdil Odlok o dopolnitvi odloka o parkiranju v občini 
Kobarid, v prvi obravnavi s priporočili 

 

  Občinski svet je sprejel Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi zavoda 
turizem Dolina Soče v prvi obravnavi 

 

  Občinski svet je sprejel Odlok o prodaji blaga zunaj prodajaln na območju 
občine Kobarid v prvi obravnavi 

 

  Občinski svet je v zvezi s predlaganim sklepom o določitvi javnih parkirnih 
površin na katerih se plačuje parkirnina sprejel sklep, da se ga dopolni in 
posreduje v potrditev na naslednji seji OS 

 

  Občinski svet je v zvezi s predlaganim sklepom o določitvi območij 
kratkotrajnega parkiranja sprejel sklep, da se ga dopolni in posreduje v 
potrditev na naslednji seji OS 

 

  Občinski svet je potrdil sklep, da se na Milanovi ulici od hišne št. 4 do hišne 
št. 12 določi območje najvišje dovoljene hitrosti na 30 km/h (cona 30) 

 

  Občinski svet je sprejel sklep, da se pred Mlekarno Planika zariše prehod za 
pešce in postavi prometni znak »nevarnost na cesti« z dopolnilno tablo 

 



katera označuje mesto na vozišču, kjer se v promet vključujejo ali cesto 
prečkajo delovni stroji 

  Občinski svet je potrdil spremembo cen oskrbe s pitno vodo ter odvajanja in 
čiščenja komunalnih odpadnih in padavinskih voda 

 

  Občinski svet se je seznanil s Poslovnim poročilom javnega zavoda 
Osnovne šole Simona Gregorčiča za leto 2016 

 

  Občinski svet je za člana javnega zavoda za turizem Dolina Soče kot 
predstavnika ustanovitelja imenoval Olgo Ručna in Branka Veliščka, kot 
predstavnika turističnega gospodarstva pa Lidijo Koren 

 

  Občinski svet je sprejel sklep, da se v Rebalans I proračuna Občine Kobarid 
za leto 2017 in v NRP umesti nova proračunska postavka 1652 »Zamenjava 
parketa v športni dvorani Kobarid« v višini do 109.000,00 EUR. 

 

23. redna seja 
OS 

 
22. 6. 2017 

Občinski svet je sprejel Rebalans-1 in odlok o rebalansu-1 proračuna 
Občine Kobarid za leto 2017 

Objavljeno v Uradnem listu RS, dne 7. 7. 2017, št. 35 

  Občinski svet je sprejel Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi javnega 
zavoda turizem Dolina Soče v drugi obravnavi 

 

  Občinski svet je sprejel Odlok o prodaji blaga zunaj prodajaln na območju 
občine Kobarid v drugi obravnavi 

Objavljeno v Uradnem listu RS, dne 7. 7. 2017, št. 35 

  Občinski svet je potrdil sistemizacijo delovnih mest v VVE Kobarid z oddelki 
za leto 2017/2018 

Objavljeno v Uradnem listu RS, dne 7. 7. 2017, št. 35 

  Občinski svet soglaša z razporeditvijo presežka prihodkov nad odhodki iz 
poslovanja Osnovne šole Kobarid v letu 2017 za predlagane namene 

 

  Občinski svet je potrdil sklep o spremembi sklepa o določitvi višine 
najemnine 

 

  Občinski svet se je seznanil s poročilom o prodaji dovolilnic za uporabo 
vzletnih in pristajalnih mest za leto 2016. Občinski svet soglaša, da je razlika 
med višino pobranega nadomestila in namensko porabo sredstev prihodek 
pooblaščenega izvajalca. 

 

  Občinski svet je sprejel sklep, da se po pravnomočni parcelaciji odvzame 
status javnega dobra nepremičninama s parc. št.  3832/15 in 3832/16 k.o. 
Kred (Potoki) 

 

  Občinski svet je sprejel sklep, da se po pravnomočni parcelaciji odvzame 
status javnega dobra delu nepremičnine s parc. št.  3855/18 k.o. Borjana 

 

  Občinski svet je sprejel sklep, da se po pravnomočni parcelaciji odvzame 
status javnega dobra delom nepremičnine s parc. št.  3854/2 k.o. Borjana 

 

  Občinski svet je sprejel sklep, da se nepremičninama s parc. št. 3854/7 in 
3854/8 k.o. Borjana odvzame status javnega dobra. 

Objavljeno v Uradnem listu RS, dne 7. 7. 2017, št. 35 



  Občinski svet je sprejel sklep, da se po pravnomočni parcelaciji odvzame 
status javnega dobra delu nepremičnine s parc. št.  3854/2 k.o. Borjana 

 

  Občinski svet je sprejel Odlok o dopolnitvi odloka o parkiranju v občini 
Kobarid v drugi obravnavi, skupaj s predlaganimi spremembami 

 

  Občinski svet je sprejel sklep o določitvi območij kratkotrajnega parkiranja  
  Občinski svet je sprejel sklep o določitvi upravičencev do nakupa letne 

dovolilnice 
 

  Občinski svet je sprejel sklep o določitvi javnih parkirnih površin na katerih 
se plačuje parkirnina 

 

3. korespon. 
seja OS 

od 28. 7. do 
31. 7. 2017 

Občinski svet je sprejel sklep o spremembi sklepa o določitvi območij 
kratkotrajnega parkiranja 

 

  Občinski svet je sprejel sklep o spremembi sklepa o določitvi upravičencev 
do nakupa letne dovolilnice 

 

24. redna  
seja OS 

 
20. 9. 2017 

Občinski svet je sprejel Rebalans-2 in Odlok o rebalansu-2 proračuna 
Občine Kobarid za leto 2017 

Objavljeno v Uradnem listu RS, dne 29. 9. 2017, št. 54 

  Občinski svet se je seznanil z realizacijo proračuna Občine Kobarid za leto 
2017, za obdobje od 1. 1. do 30. 6. 2017 

 

  Občinski svet je sprejel Odlok o spremembah Odloka o OPN Kobarid v prvi 
obravnavi 

 

  Občinski svet je sprejel sklep o določitvi prodajnih mest in nadomestila za 
uporabo prodajnih mest za prodajo blaga zunaj prodajaln v občini Kobarid 

Objavljeno je na spletni strani Občine 

  Občinski svet je odobril postavitev »ležečih policajev« ter predlagane 
vertikalne signalizacije v Starem selu 

 

  Občinski svet je v Svet javnega zavoda Osnovne šole Simona Gregorčiča 
Kobarid imenoval Darka Smrekarja 

 

  Občinski svet je potrdil predlog kandidatov Komisije za podeljevanje priznanj 
in nagrad za leto 2017 

 

  Občinski svet je sprejel sklep, da se delom nepremičnine s parc. št. 2672/10 
k.o. Drežnica, t.j. novonastalim parcelam št. 2672/15, 2672/16 in 2672/17 
k.o. Drežnica odvzame status javnega dobra. 

 

  Občinski svet se je seznanil s poročilom Varstveno delovnega centra Tolmin 
in vizijo razvoja v občini Kobarid 

 

  Občinski svet se je seznanil z dokončnim poročilom Nadzornega odbora 
Občine Kobarid o opravljenem nadzoru Zaključnega računa Občine Kobarid 
za leto 2016 

 

 


