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OBČINSKI SVET
Odbor za turizem in šport
Datum: 17. 3. 2016
Številka: 011-3/15
ZAPISNIK
8. seje Odbora za turizem in šport, ki je bila v četrtek, dne 17. marca 2016, ob 17. uri v
prostorih Občine Kobarid, Trg svobode 2, 5222 Kobarid.
Prisotni:, Marijan Čebokli, Joško Štih, Pavel Tonkli, Vanessa Marcola, Danilo Ivančič, Olga
Ručna
Odsotni: Tine Medved (opravičil)
Ostali prisotni: Robert Kavčič, Metka Gregorčič, Tomaž Skočir, Urška Lazar Živec, Simon
Škvor, Maša Klavora (Fundacija poti miru v Posočju)
Sejo je vodil predsednik odbora.
Dnevni red:
1.
2.
3.
4.

Ugotovitev prisotnosti, potrditev dnevnega reda ter zapisnika 7. redne seje.
Obravnava in sklepanje o Zaključnem računu Proračuna Občine Kobarid za leto 2015.
Obravnava predloga letnega programa športa za leto 2016.
Obravnava in sklepanje o cenah uporabe športnih objektov in površin v lasti občine
Kobarid.
5. Obravnava Programa dela Ustanove »Fundacija poti miru v Posočju« za leto 2016.
6. Obravnava in sklepanje o predlogu aktivnosti za izvedbo javnega razpisa za
sofinanciranje aktivnosti turističnih društev v občini Kobarid v letu 2016.
7. Razno.
AD točka 1
Predsednik odbora je ugotovil, da je odstoten Tine Medved 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 7. redne seje odbora, na katerega ni bilo pripomb in
je bil s 5. glasovi ZA soglasno sprejet.
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AD točka 2
V sklopu točke je Metka Gregorčič predstavila Zaključni račun Proračuna Občine Kobarid za
leto 2015.
Po končani predstavitvi, je sledila razprava, v kateri so sodelovali vsi člani odbora. Člani
odbora so izpostavili vprašanja, ki so se nanašala na višino pobrane turistične takse v letu
2015, razloge za povečanje turistične takse, višino financiranja javnega zavoda LTO Sotočje v
povezavi z višino pobrane turistične takse in na financiranje sejmov iz naslova javnega
zavoda LTO Sotočje za turistične ponudnike.
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 in 38/10) in 68. člena Poslovnika
(Uradni list RS, št. 64/10 in 100/13) je Odbor za turizem in šport na svoji 8. redni seji,
dne 17.3.2016 sprejel naslednji
SKLEP
I.
Odbor za turizem in šport Občinskemu svetu predlaga, da sprejme Zaključni račun
Občine Kobarid za leto 2015.
AD točka 3
V sklopu točke je Urška Lazar Živec predstavila predlog letnega programa športa za leto
2016. Člani odbora po končani predstavitvi niso imeli vprašanj oziroma 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 in 38/10) in 68. člena Poslovnika
(Uradni list RS, št. 64/10 in 100/13) je Odbor za turizem in šport na svoji 8. redni seji,
dne 17.3.2016 sprejel naslednji
SKLEP
I.
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Odbor za turizem in šport je obravnaval Letni program športa v občini Kobarid za leto
2016.
II.
Odbor za turizem in šport Občinskemu svetu Občine Kobarid predlaga, da sprejme
Letni program športa v občini Kobarid za leto 2016.
III.
Ta sklep začne veljati takoj.
AD točka 4
Urška Lazar Živec je predstavila novi predlog sklepa o cenah uporabe športnih objektov in
površin v lasti Občine Kobarid. V razpravi v kateri sodelovali vsi člani odbora, so se postavila
vprašanja v zvezi z zasedenostjo telovadnice, ureditvijo športnega parka Kobarid,
zasedenostjo teniškega igrišča in njegovim upravljanjem. Joško Štih je predlagal boljše
trženje teniškega igrišča in vključevanje le tega v turistično ponudbo Kobarida.
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 in 38/10) in 68. člena Poslovnika
(Uradni list RS, št. 64/10 in 100/13) je Odbor za turizem in šport na svoji 8. redni seji,
dne 17.3.2016 sprejel naslednji
»SKLEP
O CENAH UPORABE ŠPORTNIH OBJEKTOV IN POVRŠIN V LASTI OBČINE KOBARID

1. člen
TRENING/
REKREACIJA

LOKACIJA

TEKMA/
TURNIR

DRUGE
PRIREDITVE
*

Cena v EUR (vključno z DDV)**

Telovadnica Kobarid 1/2

ura

12,50

/

/

Telovadnica Kobarid 1/1

ura
ura
oseba/
leto

25,00
2,00

30,00
/

od 40,00 dalje
/

40,00

/

/

ura

30,00

42,00

od 60,00 dalje

ura

10,00

12,00

od 15,00 dalje

ura

5,00

/

/

Telovadnica Kobarid –
plezalna stena
Športni park Kobarid –
nogomet, atletika
Nogometno igrišče z umetno
travo
Športni park Kobarid – tenis

*Druge prireditve: glasbene, kulturne, ipd.
**Cena vključuje tudi uporabo garderob.
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Z uporabniki, ki več zaporednih dni (tri ali več) oziroma ur (pet ali več) uporabljajo
objekte ali površine, se lahko sklene pogodba o uporabi objektov in površin ter se jim
upošteva 15 % popust na veljaven cenik. Popust ne velja ob plačilu letne uporabnine za
plezalno steno.
2. člen
Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati Sklep o cenah uporabe športnih objektov
in površin v lasti Občine Kobarid (Uradni list Republike Slovenije, št. 104/10).
3. člen
Ta sklep začne veljati takoj.

AD točka 5
V sklopu točke je Maša Klavora predstavila program dela Ustanove »Fundacija poti miru v
Posočju« za leto 2016. V razpravi so sodelovali vsi člani odbora, ki so postavili vprašanja, ki
so se nanašala na:
- sodelovanje Ustanove s TIC-i in Benečijo,
- promocijski material Ustanove,
- projekt »Park spomina«
- UNESCO-ov seznam zaščitene dediščine.
Maša Klavora 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 šestimi
glasovi ZA soglasno sprejet.
Na podlagi 32. člena Statuta (Uradni list RS, št. 51/09 in 38/10) in 68. člena Poslovnika
(Uradni list RS, št. 64/10 in 100/13) je Odbor za turizem in šport na svoji 8. redni seji,
dne 17.3.2016 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 6
Tomaž Skočir je predstavil predlog aktivnosti, ki se bodo sofinancirala v sklopu javnega
razpisa za sofinanciranje turističnih društev v občini Kobarid v letu 2016. Člani na predlog
aktivnosti niso imeli pripomb.
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V sklopu te točke so bili v komisijo za obravnavo prispelih vlog javnega razpisa izglasovani
Joško Štih, Pavel Tonkli in Olga Ručna.
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 in 38/10) in 68. člena Poslovnika
(Uradni list RS, št. 64/10 in 100/13) je Odbor za turizem in šport na svoji 8. redni seji,
dne 17.3.2016 sprejel naslednji
SKLEP
I.
Odbor za turizem in šport predlaga, da se v sklopu javnega razpisa za sofinanciranje
turističnih društev v občini Kobarid v letu 2016, sofinancira naslednje aktivnosti:
1. Sofinanciranje prijavljenih projektov društev, ki se nanašajo na aktivnosti:
a) Akcije na področju ohranjanja naravne in kulturne dediščine ter urejanja
okolja;
b) Delavnice in predavanja s področja turizma;
c) Promocija in informativna dejavnost;
d) Spodbujanje lokalnega prebivalstva;
e) Izobraževanje, izpopolnjevanje kadrov za pospeševanje turizma.
2. Sofinanciranje rednega delovanja društev.
3. Spodbujanje članstva.
AD točka 7
Pod točko razno je Olga Ručna predlagala, da bi se društva v občini Kobarid spodbudilo k
predstavitvi oz. nastopu na samem trgu v Kobaridu, kar bi prispevalo k pestrejšemu dogajanju
v Kobaridu v času turistične sezone. Danilo Ivančič je predlagal, da se na eno izmed
naslednjih sej Odbora povabi predstavnika društva Adrenalin, da predstavi delovanje društva
in predvsem prihodnje načrte društva glede izvedbe evropskega prvenstva v točnostnem
pristajanju z jadralnimi padali.
Člani odbora za predlagana predloga niso glasovali.
Seja se je zaključila ob 1922.
Zapisal:
Tomaž Skočir, l.r.

Predsednik:
Pavel Tonkli, l.r.
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