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OBČINSKI SVET
Odbor za turizem in šport
Datum: 16. 2. 2017
Številka: 011-3/17
ZAPISNIK
13. seje Odbora za turizem in šport, ki je bila v četrtek, dne 16. februarja 2017, 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, Olga Ručna
Odsotni: /
Ostali prisotni: Robert Kavčič, Simon Škvor, Tomaž Skočir, Tanja Skočir
Sejo je vodil predsednik odbora.
Dnevni red:
1. Ugotovitev prisotnosti, potrditev dnevnega reda ter zapisnika 12. redne seje.
2. Obravnava in sklepanje o predlogu proračuna Občine Kobarid za leto 2017 in 2018 ter
o Odloku o proračuna Občine Kobarid za leto 2017 in 2018.
3. Obravnava in sklepanje o Letnem programu športa v občini Kobarid za leto 2017.
4. Sklepanje o predlogu aktivnosti za izvedbo javnega razpisa za sofinanciranje
aktivnosti turističnih društev v občini kobarid v letu 2017.
5. Razno.
AD točka 1
Predsednik odbora je ugotovil, da je odbor s prisotnostjo vseh članov sklepčen.
Predsednik je dal na glasovanje predlagani dnevni red, ki so ga prisotni člani soglasno
potrdili. Nato je sledil pregled zapisnika 12. redne seje odbora. Na zapisnik je Joško Štih dal
pripombo, in sicer da se pri 2. točki dopolni stavek, tako da se glasi: 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. Odbor je s podano pripombo, zapisnik soglasno potrdil.
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AD točka 2
V sklopu točke sta Robert Kavčič in Simon Škvor predstavila predlog proračuna Občine
Kobarid za leto 2017 in 2018 ter Odlok o proračunu Občine Kobarid za leto 2017 in 2018. Po
končani predstavitvi, je sledila razprava, v kateri so sodelovali vsi člani odbora. Člani odbora
so izpostavili vprašanja, ki so se nanašala na:
- postavitev turističnih tabel na Drežniškem in Livškem,
- izkop bazenov pri Nadiži,
- financiranje najemnin,
- sofinanciranje prireditev v Breginjskem kotu,
- pohodniško pot JA trail.
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 13. redni seji, dne 16.2.2017
sprejel naslednji
SKLEP
I.
Odbor za turizem in šport predlaga Občinskemu svetu Občine Kobarid, da sprejme
predlog proračuna Občine Kobarid za leti 2017 in 2018 ter odlok o proračunu Občine
Kobarid za leti 2017 in 2018.
Ad točka 3
Tanja Skočir je predstavila Letni program športa v občini Kobarid za leto 2017. Podana je bila
kritika glede čistoče in vzdrževanja telovadnice Kobarid. Joško Štih je izpostavil tudi
zasedenost in koriščenje teniškega igrišča, ter podal pobudo o ureditvi le-tega.
Predsednik je podal predlog sklepa na glasovanje. Ugotovil je, da je predlagani sklep s
sedmimi 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 13. redni seji, dne 16.2.2017
sprejel naslednji
SKLEP
I.
Odbor za turizem in šport predlaga Občinskemu svetu Občine Kobarid, da sprejme
Letni program športa v občini Kobarid za leto 2017.
2

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

Ad točka 4
V sklopu točke je Tanja Skočir razložila predlagane aktivnosti za izvedbo javnega razpisa za
sofinanciranje aktivnosti turističnih društev v občini Kobarid v letu 2017.
Predsednik je podal predlog sklepa na glasovanje. Ugotovil je, da je predlagani sklep s
sedmimi 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 13. redni seji, dne 16.2.2017
sprejel naslednji
SKLEP
Odbor za turizem in šport predlaga, da se v sklopu javnega razpisa za sofinanciranje
turističnih društev v občini Kobarid v letu 2017, sofinancira naslednje aktivnosti:
 Sofinanciranje prijavljenih projektov društev, ki se nanašajo na aktivnosti:
 Akcije na področju ohranjanja naravne in kulturne dediščine ter urejanja okolij;
 Delavnice in predavanja s področja turizma;
 Promocija in informativna dejavnost;
 Spodbujanje lokalnega prebivalstva;
 Izobraževanje, izpopolnjevanje kadrov za pospeševanje turizma.
 Sofinanciranje rednega delovanje društev.
 Spodbujanje članstva.
AD točka 5
Pod točko razno je župan Občine Kobarid predstavil strateške plane prihodnosti za občino
Kobarid.
Seja se je zaključila ob 1800.

Zapisala:
Tomaž Skočir, l.r.
Tanja Skočir, l.r.

Predsednik:
Pavel Tonkli, l.r.
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