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OBČINSKI SVET
Odbor za turizem in šport
Datum: 17. 2. 2016
Številka: 011-3/15
ZAPISNIK
7. seje Odbora za turizem in šport, ki je bila v sredo, dne 17. februarja 2016, ob 17. uri v
prostorih Občine Kobarid, Trg svobode 2, 5222 Kobarid.
Prisotni: Tine Medved, Marijan Čebokli, Joško Štih (prisoten do 5. točke), Pavel Tonkli,
Vanessa Marcola, Danilo Ivančič, Olga Ručna
Odsotni: /
Ostali prisotni: Robert Kavčič, Metka Gregorčič, Tomaž Skočir, Mateja Leban v.d.
direktorica LTO Sotočje, Marko Miklavič (prisoten pri 4. in 5. točki)
Sejo je vodil predsednik odbora.
Dnevni red:
1. Ugotovitev prisotnosti, potrditev dnevnega reda ter zapisnika 6. redne seje.
2. Obravnava in sklepanje o predlogu Proračuna Občine Kobarid za leto 2016.
3. Obravnava in sklepanje o predlogu Odloka o dopolnitvi odloka o taborjenju in
kampiranju v občini Kobarid.
4. Poročilo o turistični sezoni 2015 in plan dela LTO Sotočje za leto 2016.
5. Razno.
AD točka 1
Predsednik odbora je ugotovil, da so prisotni vsi člani odbora ter da je odbor sklepčen.
Predsednik je dal na glasovanje predlagani dnevni red, ki so ga člani soglasno potrdili. Nato je
sledil pregled zapisnika 6. redne seje odbora, na katerega ni bilo pripomb in je bil s 6. glasovi
ZA soglasno sprejet.
AD točka 2
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V sklopu točke so Robert Kavčič, Metka Gregorčič in Tomaž Skočir predstavili predlog
Proračuna Občine Kobarid za leto 2016 ter člane odbora podrobneje seznanili s proračunskimi
postavkami, ki se nanašajo na delovno področje odbora.
Po končani predstavitvi, je sledila razprava, v kateri so sodelovali vsi člani odbora. Člani
odbora so izpostavili vprašanja, ki so se nanašala na sofinanciranje prireditve Legenda fest,
vzdrževanje groba Simona Gregorčiča, urejanje ceste na Ozben in ureditev poti na Stol. Joško
Štih je izpostavil previsoko povečanje plač Občinske uprave, saj je mnenja da ko se indeks
investicij zmanjšuje, se plače Občinske uprave ne smejo povečati. 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
sedmimi 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 7. redni seji,
dne 17.2.2016 sprejel naslednji
SKLEP
I.
Odbor za turizem in šport je obravnaval Proračun in Odlok o proračunu Občine
Kobarid za leto 2016 s prilogami.
AD točka 3
V sklopu točke je Tomaž Skočir predstavil predlog Odloka o dopolnitvi odloka o taborjenju in
kampiranju v občini Kobarid, ki v odlok dodaja kazenske določbe za postavljanje pomičnih
bivalnih enot izven območja z namensko rabo »površine za turizem (BT)«. Člani odbora po
končani predstavitvi niso imeli vprašanj oziroma pripomb.
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. 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 7. redni seji,
dne 17.2.2016 sprejel naslednji
SKLEP
I.
Odbor za turizem in šport Občinskemu svetu Občine Kobarid predlaga sprejem
predloga Odloka o dopolnitvi Odloka o taborjenju in kampiranju v občini Kobarid.
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AD točka 4
V sklopu točke je v.d. direktorica LTO Sotočja, Mateja Leban, predstavila poročilo o
turistični sezoni 2015 in plan dela LTO Sotočje za leto 2016. V razpravi so sodelovali vsi
člani odbora, ki so postavili vprašanja, ki so se nanašala na:
- promoviranje poti Alpe Adria Trail,
- vlogo TZGP in LTO Sotočja,
- delitev stroškov in zainteresiranost ponudnikov za nastop na sejmih,
- vlogo LTO Sotočja za spodbujanje prisotnosti ponudnikov na sejmih,
- analiziranje ponudbe ostalih destinacij in vključevanje dobrih praks v našo destinacijo,
- vključevanje lovskega turizma v ponudbo,
- število prospektov,
- izkop bazenov v reki Nadiži,
- spremembo urnika TIC Kobarid v poletnem času.
Marko Miklavič je izpostavil vprašanja glede vključevanja ribogojnice Soča v turistično
ponudbo, zmanjšanja števila študentskih ur ter predlagal da naj LTO Sotočje razmisli
zaposlitvi za določen čas namesto zaposlovanja študentov.
Mateja Leban je podala odgovore na zastavljena vprašanja, na katere člani niso imeli pripomb.
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 7. redni seji,
dne 17.2.2016 sprejel naslednji
SKLEP
I.
Odbor za turizem in šport se je seznanil s poročilom o turistični sezoni 2015 in planom
dela LTO Sotočje za leto 2016.
AD točka 5
Pod točko razno je Olga Ručna predlagala, da se na eno izmed naslednjih sej Odbora povabi
predstavnika Fundacije Poti miru v Posočju, da predstavi delovanje in prihodnje projekte
ustanove. Predlagani predlog so potrdili vsi prisotni člani odbora.
Seja se je zaključila ob 20. uri.
Zapisal:
Tomaž Skočir, l.r.

Predsednik:
Pavel Tonkli, l.r.
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