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: 18. 10. 2016
Številka: 011-3/15
ZAPISNIK
11. seje Odbora za turizem in šport, ki je bila v torek, dne 18. oktobra 2016, ob 16. uri v
prostorih Občine Kobarid, Trg svobode 2, 5222 Kobarid.
Prisotni:, Marijan Čebokli, Joško Štih, Pavel Tonkli, Vanessa Marcola, Danilo Ivančič, Tine
Medved
Odsotni: Olga Ručna (opravičila)
Ostali prisotni: Simon Škvor, Metka Gregorčič, Tomaž Skočir
Sejo je vodil predsednik odbora.
Dnevni red:
1. Ugotovitev prisotnosti, potrditev dnevnega reda ter zapisnika 10. redne seje.
2. Obravnava predloga rebalansa-2 Proračuna in Odloka o rebalansu proračuna Občine
Kobarid za leto 2016.
3. Razno.
AD točka 1
Predsednik odbora je ugotovil, da je odstotna Olga Ručna 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 10. redne seje odbora, na katerega ni bilo pripomb in
je bil s 6. glasovi ZA soglasno sprejet.
AD točka 2
V sklopu točke so Simon Škvor, Metka Gregorčič in Tomaž Skočir predstavili predlog
rebalansa-2 Proračuna Občine Kobarid za leto 2016.
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Po končani predstavitvi, je sledila razprava, v kateri so sodelovali vsi člani odbora. Člani
odbora so izpostavili vprašanja, ki so se nanašala na pokrivanje razlike med prihodki in
odhodki v letošnjem proračunu, postavitev table z voznim redom avtobusa HOP OFF, HOP
ON v Drežniških Ravnah, razloge za manjše proračunske prihodke ter razloge za povečanje
financiranja vrtca.
Občinska uprava 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. 39/16) in 68. člena Poslovnika (Uradni
list RS, št. 39/16) je Odbor za turizem in šport na svoji 11. redni seji, dne 18.10.2016
sprejel naslednji
SKLEP
I.
Odbor za turizem in šport predlaga Občinskemu svetu Občine Kobarid, da sprejme
predlog rebalansa-2 proračuna Občine Kobarid za leto 2016 in Odlok o rebalansu
proračuna Občine Kobarid za leto 2016.
AD točka 3
Pod točko razno je Joško Štih predlagal, da bi bilo potrebno bolj celostno vzdrževati in urejati
lipov drevored ter območje okoli ribogojnice. Danilo Ivančič je vprašal kako napreduje
ustanavljanje novega Zavoda za turizem ter glede uporabe stojnic na festivalu Jestival.
Izpostavljeno je bilo tudi plačevanje vstopnine do slapu Kozjak, vendar so se prisotni strinjali,
da je glede na trenutno stanje, dovolj pobiranje parkirnine v Zaročišču.
Občinska uprava je odgovorila na predloge, na katere člani niso imeli pripomb.
Seja se je zaključila ob 17. uri.
Zapisal:
Tomaž Skočir, l.r.

Predsednik:
Pavel Tonkli, l.r.
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