OBČINA KOBARID
Trg svobode 2
5222 KOBARID
Občinski svet
Številka: 032-01/2017
Datum: 20. 9. 2017
ZAPISNIK
24. redne seje Občinskega sveta Občine Kobarid, ki je bila v sredo, 20. 9. 2017, ob 18.00 uri v
dvorani Doma Andreja Manfreda, Gregorčičeva 20, 5222 Kobarid.
Prisotni svetniki: Darko Smrekar, Marijan Čebokli, Branko Velišček, Danilo Ivančič, Pavel Tonkli,
Darko Rosič, Marko Miklavič, Marijan Lazar, Vanessa Marcola, Olga Ručna, Slavko Matelič, Aleks
Volarič, Jernej Bric, Danica Hrast (prišla ob 18.30)
Odsotna svetnika: Zdenka Brešan, Edi Melinc
Ostali prisotni: Župan Robert Kavčič, direktor Občinske uprave - Simon Škvor, Nataša Hvala
Ivančič, Marko Lavrenčič, Metka Gregorčič - Občinska uprava, Darko Bajt – predsednik NO (11.
točka), Sandra Medveš Berginc – direktorica VDC Tolmin (10. točka)
Sejo je vodil župan Robert Kavčič.
Dnevni red:
1. Ugotovitev prisotnosti, potrditev dnevnega reda, potrditev zapisnika 23. redne seje in 3.
korespondenčne seje (zapisnika sta bila poslana tudi po e-pošti), ter realizacija sklepov 23. redne
seje in 3. Korespondenčne seje;
2. Obravnava in sklepanje o predlogu Rebalansa II Proračuna in o Odloku o Rebalansu II Proračuna
Občine Kobarid za leto 2017 (poročevalci: Občinska uprava);
3. Obravnava in seznanitev o izvrševanju Proračuna občine Kobarid za obdobje od 1. 1. 2017 do 30. 6.
2017 (poročevalca: župan, Simon Škvor)
4. Obravnava in sklepanje o Odloku o spremembah Odloka o Občinskem prostorskem načrtu OPN
Kobarid (poročevalec: Marko Lavrenčič)
5. Obravnava in sklepanje o določitvi prodajnih mest in nadomestila za uporabo prodajnih mest za
prodajo blaga zunaj prodajaln v občini Kobarid (poročevalca: Simon Škvor, Tomaž Skočir);
6. Prometna ureditev Staro selo (poročevalec: Marko Lavrenčič);
7. Obravnava in sklepanje o predlogih za člane Sveta zavoda Osnovne šole Simona Gregorčiča
Kobarid (poročevalec: Simon Škvor);
8. Podelitev nagrad in priznanj Občine Kobarid za leto 2017 ((poročevalca: župan, Edi Melinc);
9. Premoženjskopravne zadeve: (poročevalka: Andrejka Mežnar)
a) Odvzem statusa javnega dobra v k.o. Drežnica;
10. Predstavitev poročila Varstveno delovnega centra Tolmin in vizija razvoja v občini Kobarid
(poročevalka: Sandra Medveš Berginc);
11. Seznanitev z dokončnim poročilom Nadzornega odbora o opravljenem nadzoru Zaključnega računa
proračuna Občine Kobarid za leto 2016 (poročevalec: Darko Bajt);
12. Vprašanja in pobude;
13. Razno.
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Ad točka 1
Ugotovitev prisotnosti, potrditev dnevnega reda, potrditev zapisnika 23. redne seje in 3.
korespondenčne seje, ter realizacija sklepov 23. redne seje
__________________________________________________________________________
Župan je pozdravil vse prisotne in ugotovil, da je sestava Občinskega sveta sklepčna.
V razpravo je dal dnevni red na katerega ni bilo pripomb. Predlagal je, da bi se točke obravnavale v
skladu s prihodi zunanjih poročevalcev.
Župan je dal v razpravo zapisnik 23. redne seje in 3. korespondenčne seje Občinskega sveta na
katera svetniki niso imeli pripomb.
V nadaljevanju je Simon Škvor podal poročilo o realizaciji sprejetih sklepov 23. redne seje in 3.
korespondenčne seje Občinskega sveta.
Župan je dal na glasovanje 1. točko v kompletu.
SKLEP ŠT. 1
I.
Dnevni red:
1. Ugotovitev prisotnosti, potrditev dnevnega reda, potrditev zapisnika 23. redne seje in 3.
korespondenčne seje (zapisnika sta bila poslana tudi po e-pošti), ter realizacija sklepov 23. Redne
seje in 3. Korespondenčne seje;
2. Obravnava in sklepanje o predlogu Rebalansa II Proračuna in o Odloku o Rebalansu II Proračuna
Občine Kobarid za leto 2017 (poročevalci: Občinska uprava);
3. Obravnava in seznanitev o izvrševanju Proračuna občine Kobarid za obdobje od 1. 1. 2017 do 30.
2017 (poročevalca: župan, Simon Škvor);
4. Obravnava in sklepanje o Odloku o spremembah Odloka o Občinskem prostorskem načrtu OPN
Kobarid (poročevalec: Marko Lavrenčič);
5. Obravnava in sklepanje o določitvi prodajnih mest in nadomestila za uporabo prodajnih mest za
prodajo blaga zunaj prodajaln v občini Kobarid (poročevalca: Simon Škvor, Tomaž Skočir);
6. Prometna ureditev Staro selo (poročevalec: Marko Lavrenčič);
7. Obravnava in sklepanje o predlogih za člane Sveta zavoda Osnovne šole Simona Gregorčiča
Kobarid (poročevalec: Simon Škvor);
8. Podelitev nagrad in priznanj Občine Kobarid za leto 2017 ((poročevalca: župan, Edi Melinc);
9. Premoženjskopravne zadeve: (poročevalka: Andrejka Mežnar)
a) Odvzem statusa javnega dobra v k.o. Drežnica;
10.Predstavitev poročila Varstveno delovnega centra Tolmin in vizija razvoja v občini Kobarid
(poročevalka: Sandra Medveš Berginc);
11.Seznanitev z dokončnim poročilom Nadzornega odbora o opravljenem nadzoru Zaključnega
računa proračuna Občine Kobarid za leto 2016 (poročevalec: Darko Bajt);
12. Vprašanja in pobude;
13. Razno.
II.
Občinski svet Občine Kobarid potrjuje zapisnik 23. redne seje in 3. korespondenčne seje, ter
realizacijo sklepov 23. redne seje in 3. korespondenčne seje Občinskega sveta Občine Kobarid.
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Sklep je bil sprejet.
Prisotnih je bilo 13 svetnikov. ZA je glasovalo 13 svetnikov. PROTI ni bil nihče.
Ad točka 2
Obravnava in sklepanje o predlogu Rebalansa II Proračuna in o Odloku o Rebalansu II
Proračuna Občine Kobarid za leto 2017
___________________________________________________________________________
Uvodoma je župan svetnike seznanil o izvajanju investicij v prvem polletju, ter povedal, da je bila
Občina vendarle uspešna na razpisu, ki ga je objavilo Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport
za sofinanciranje investicije za menjavo parketa v športni dvorani Kobarid. Prav tako je bila Občina
uspešna tudi na razpisih za LAS Projekte.
V nadaljevanju je prihodke in odhodke letošnjega Proračuna, ter uskladitve Rebalansa II, oziroma
postavke, ki se spreminjajo, obrazložil Simon Škvor, ter navedel razloge za te spremembe.
Metka Gregorčič je pojasnila plan in dosedanjo realizacijo turistične takse.
Branko Velišček, predsednik Odbora za gospodarstvo, kmetijstvo in varstvo okolja je dejal, da je
odbor predlog Rebalansa II podprl in ga daje v potrditev Občinskemu svetu.
Namestnik predsednice Odbora za negospodarstvo in javne službe družbenih dejavnosti Aleks
Volarič je povedal, da odbor na Rebalans II bistvenih pripomb ni imel in ga predlaga v potrditev
Občinskemu svetu.
Predsednik Odbora za turizem in šport Pavel Tonkli je dejal, da je odbor predlog Rebalansa II
obravnaval in ga daje v potrditev Občinskemu svetu.
Predsednik Statutarno pravne komisije Darko Smrekar povedal, da komisija ni imela pripomb in
predlaga Rebalans II v potrditev Občinskemu svetu.
Razprave ni bilo, zato je župan predlagal glasovati.
SKLEP ŠT. 2
Občinski svet občine Kobarid je sprejel predlog Rebalansa II proračuna Občine Kobarid za leto 2017
s prilogami.
Sklep je bil sprejet.
Prisotnih je bilo 13 svetnikov. ZA je glasovalo 13 svetnikov. PROTI ni bil nihče.
SKLEP ŠT. 3
Občinski svet Občine Kobarid je sprejel Odlok o Rebalansu II proračuna Občine Kobarid za leto
2017.
Sklep je bil sprejet.
Prisotnih je bilo 13 svetnikov. ZA je glasovalo 13 svetnikov. PROTI ni bil nihče.
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Ad točka 3
Obravnava in seznanitev o izvrševanju Proračuna občine Kobarid za obdobje
od 1. 1. 2017 do 30. 6. 2017
____________________________________________________________________________
Obrazložitev realizacije Proračuna za prvo polletje 2017 je podal Simon Škvor.
Razprave ni bilo, zato je župan predlagal glasovati.
SKLEP ŠT. 4
Občinski svet Občine Kobarid se je na svoji 24. redni seji seznanil z realizacijo proračuna Občine
Kobarid za leto 2017, za obdobje od 1. 1. 2017 do 30. 6. 2017.
Sklep je bil sprejet.
Prisotnih je bilo 13 svetnikov. ZA je glasovalo 12 svetnikov. PROTI ni bil nihče.
Ad točka 4
Obravnava in sklepanje o Odloku o spremembah Odloka o Občinskem prostorskem načrtu
OPN Kobarid
______________________________________________________________________________
Razloge za pripravo sprememb Odloka o občinskem prostorskem načrtu OPN Kobarid je obrazložil
Marko Lavrenčič.
Branko Velišček, predsednik Odbora za gospodarstvo, kmetijstvo in varstvo okolja je dejal, da je
odbor na svoja vprašanja dobil vsa pojasnila in podprl predlog sprememb odloka v prvi obravnavi,
ter ga predlaga za javno obravnavo.
Po razpravi v kateri je sodelovala Olga Ručna je župan predlagal glasovati.
SKLEP ŠT. 5
Občinski svet Občine Kobarid sprejme Odlok o spremembah Odloka o občinskem prostorskem
načrtu OPN Kobarid v prvi obravnavi.
Sklep je bil sprejet.
Prisotnih je bilo 13 svetnikov. ZA je glasovalo 13 svetnikov. PROTI ni bil nihče.
Ad točka 11
Seznanitev z dokončnim poročilom Nadzornega odbora o opravljenem nadzoru Zaključnega
računa proračuna Občine Kobarid za leto 2016
_______________________________________________________________________________
Darko Bajt predsednik NO je predstavil Končna poročila o opravljenih nadzorov Zaključnega računa
Proračuna Občine Kobarid za leto 2016, ter navedel ugotovitve NO.
Opravljeni so bili nadzori za postopke dodelitve neprofitnega stanovanja v najem in rednost plačila
najemnin v letu 2016, za postopke sofinanciranja programov športa in dodeljevanja sredstev za
prireditve in druge aktivnosti, ki pospešujejo kulturni, športni in turistični razvoj ter promocijo občine
Kobarid, promet, prometna infrastruktura in komunikacije, izvenbilančne evidence na hipoteke
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knjiženih lastnikov hiš v popotresni obnovi 1998 in 2004 ter na prejete garancije in poroštva, pregled
postopkov sofinanciranja aktivnosti turističnih društev, pregled postavk na kontu 402099-drugi
splošni material in storitve, plačila po podjemnih pogodbah, izdatki za strokovno izobraževanje
zaposlenih, sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih.
Odgovore Občinske uprave nad priporočili NO je pojasnil Simon Škvor.
Župan je odprl razpravo v kateri so sodelovali: Slavko Matelič, Branko Velišček, Danica Hrast,
Marijan Čebokli.
Po razpravi je župan predlagal glasovati.
SKLEP ŠT. 6
Občinski svet Občine Kobarid se je na svoji 24. redni seji seznanil z dokončnim poročilom
Nadzornega odbora Občine Kobarid o opravljenem nadzoru Zaključnega računa Občine Kobarid za
leto 2016.
Sklep je bil sprejet.
Prisotnih je bilo 14 svetnikov. ZA je glasovalo 14 svetnikov. PROTI ni glasoval nihče.
Ad točka 5
Obravnava in sklepanje o določitvi prodajnih mest in nadomestila za uporabo prodajnih mest
za prodajo blaga zunaj prodajaln v občini Kobarid
_______________________________________________________________________________
Obrazložitev glede določitve prodajnih mest in nadomestila za uporabo prodajnih mest za prodajo
blaga zunaj prodajaln v občini Kobarid je podal Simon Škvor.
Branko Velišček, predsednik Odbora za gospodarstvo, kmetijstvo in varstvo okolja je dejal, da je
odbor podprl predlagani sklep in ga predlaga v potrditev Občinskemu svetu.
Župan je odprl razpravo v kateri so sodelovali: Marijan Čebokli, Branko Velišček, Marijan Lazar,
Olga Ručna
Po razpravi je župan predlagal glasovati.
SKLEP ŠT. 7
I.
Prodaja blaga zunaj prodajaln se na območju občine Kobarid lahko opravlja na javnih površinah in
nepremičninah, ki so v lasti ali v upravljanju Občine Kobarid oziroma krajevnih skupnosti na območju
Občine Kobarid, in sicer na naslednjih lokacijah:
Zap.
št.
1.
2.
3.

Ime lokacije

Parcelna števila in katarska občina

Območje ob kulturnem domu Kobarid
Zaročišče
Vaško jedro Vrsno
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550/1 in 550/3 k.o. Kobarid
451/89 k.o. Ladra
274/4 in 274/3 k.o. Vrsno

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Parkirišče Kuhinja
Parkirišče pri nogometnem igrišču
Vaško jedro Drežnica
Pri otroškem igrišču Idrsko
Prostor bivše šole v Borjani
Prostor pri spomeniku v Borjani
Pri objektu KS Podbela
Pri pokopališču Kobarid
Ob skupnem hlevu Podbela
Parkirišče ob eko otoku pri cerkvi
Javna pot ob koritu pri bivši trgovini
ter v stari vasi pri vaškem jedru
Ob skupnem objektu
Pri hiši Sedlo 1
J.P. obračališče ob hiši št. 6

639/1 in 466/52 k.o. Vrsno
186/2 k.o. Drežnica
2672/10 k.o. Drežnica
22/8 k.o. Idrsko
2891/8, 2891/9, 2891/12 k.o. Borjana
2598, 2599/1 k.o. Borjana
300/119 k.o. Sedlo
361, 377/13, 377/10 vse k.o. Kobarid
300/100 k.o. Sedlo
2631/1 k.o. Logje
4415/2 k.o. Logje
1175/3 k.o. Sedlo
2309/5 k.o. Sedlo
907/21 k.o. Sedlo

II.
Za uporabo prodajnih mest se plačuje nadomestilo, kot sledi:

kos

Nadomestilo na
enoto
(v EUR brez DDV)
442,62

Nadomestilo na
enoto
(v EUR z DDV)
540,00

kos

49,18

60,00

kos

2,46

3,00

kos

0,41

0,50

kos

0,82

1,00

Opis storitve

Enota

Letno nadomestilo za uporabo
prodajnega mesta do 6 m2
Mesečno nadomestilo za uporabo
prodajnega mesta do 6 m2
Dnevno nadomestilo za uporabo
prodajnega mesta do 6 m2
Dnevno nadomestilo za uporabo
dodatnega m2 na prodajnem mestu
Dnevni najem stojnice na prodajnem
mestu

III.
Za prodajo blaga zunaj prodajaln s potujočo prodajalno se uporabljajo prodaji primerne javne
površine ob državnih in lokalnih cestah, ki so v lasti ali v upravljanju Občine Kobarid oziroma
krajevnih skupnosti na območju Občine Kobarid.
Prodaja blaga zunaj prodajaln s potujočo prodajalno na območju občine Kobarid na eni lokaciji je do
30 minut brezplačna, v kolikor prodajalec pridobi soglasje Občine Kobarid za prodajo na tej lokaciji.
Nadomestilo za prodajo blaga zunaj prodajaln s potujočo prodajalno nad 30 minut se obračuna po
tarifi za dnevno uporabo prodajnega mesta.
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IV.
Nadomestilo za uporabo prodajnih mest za prodajo blaga zunaj prodajaln v času prireditev na
območju občine Kobarid krije organizator prireditve v pavšalnem znesku 10 EUR z DDV. Plačano
nadomestilo velja za vse prodajalce, ki prodajajo na prireditvi.
V.
Sklep začne veljati z dnem objave na spletni strani Občine Kobarid.
Sklep je bil sprejet.
Prisotnih je bilo 14 svetnikov. ZA je glasovalo 14 svetnikov. PROTI ni glasoval nihče.
Ad točka 10
Predstavitev poročila Varstveno delovnega centra Tolmin in vizija razvoja v občini Kobarid
_______________________________________________________________________________
Poročilo o delu Varstveno delovnega centra, ter njihovo vizijo razvoja v občini Kobarid je predstavila
direktorica centra Sandra Medveš Berginc.
V razpravi so sodelovali: Danica Hrast, Marijan Lazar, Branko Velišček, Slavko Matelič, Olga
Ručna.
Po razpravi je župan predlagal glasovati.
SKLEP ŠT. 8
Občinski svet Občine Kobarid se je seznanil s poročilom Varstveno delovnega centra Tolmin in vizijo
razvoja v občini.
Sklep je bil sprejet.
Prisotnih je bilo 14 svetnikov. ZA je glasovalo 14 svetnikov. PROTI ni glasoval nihče.
Ad točka 6
Prometna ureditev Staro selo
_______________________________________________________________________________
Kratko obrazložitev pobude KS Staro selo in TD Staro selo za prometno ureditev v tej vasi je podal
Marko Lavrenčič.
Branko Velišček, predsednik Odbora za gospodarstvo, kmetijstvo in varstvo okolja je dejal, da je
odbor zadevo obravnaval in bil mnenja, da je od vhoda v vas in do izhoda predlaganih preveč
ležečih policajev. Poleg tega pa je bila izražena tudi bojazen, da se to nebi razširilo na vse ostale
vasi.
Župan je odprl razpravo v kateri so sodelovali: Pavel Tonkli, Jernej Bric, Slavko Matelič, Branko
Velišček, Marko Miklavič, Danilo Ivančič, Darko Rosič, Danica Hrast, Marijan Lazar.
Po razpravi je župan predlagal glasovati.
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SKLEP ŠT. 9
I.
Občinski svet Občine Kobarid je odobril postavitev » ležečih policajev » ter predlagane vertikalne
signalizacije v Starem selu.
II.
Lastniška soglasja za postavitev vertikalne signalizacije pridobi TD Staro selo.
III.
Morebitne zahteve po odstranitvi » ležečih policajev« rešujeta KS Staro selo in TD Staro selo.
IV.
Stroški odstranitve »ležečih policajev » bremenijo TD Staro selo.
V.
Sklep stopi v veljavo takoj.
Sklep je bil sprejet.
Prisotnih je bilo 14 svetnikov. ZA je glasovalo 10 svetnikov. PROTI ni bil nihče.
Ad točka 7
Obravnava in sklepanje o predlogih za člane Sveta zavoda Osnovne šole Simona Gregorčiča
Kobarid
_______________________________________________________________________________
Najprej je Simon Škvor povedal, da je potrebno v Svet zavoda imenovati tri predstavnike, vendar
sta do roka na Občino prispela le dva predloga, ki sta formalno popolna.
Marijan Lazar predsednik Komisije za MVVI je povedal, da je komisija predloga obravnavala in
glede na to, da so bile za enega izmed kandidatov izražene pripombe, katere je obrazložil Branko
Velišček, so se člani komisije odločili predlagati v potrditev le enega kandidata, in sicer Darka
Smrekarja.
Občina Kobarid bo ponovila javni poziv za še dva kandidata.
Župan je odprl razpravo v kateri so sodelovali: Danica Hrast, Marko Miklavič, Branko Velišček,
Darko Rosič.
Po razpravi je župan predlagal glasovati.
SKLEP ŠT. 10
Občinski svet Občine Kobarid v Svet javnega zavoda Osnovne šole Simona Gregorčiča Kobarid
imenuje Darka Smrekarja.
Sklep je bil sprejet.
Prisotnih je bilo 14 svetnikov. ZA je glasovalo 13 svetnikov. PROTI ni bil nihče.
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Ad točka 8
Podelitev nagrad in priznanj Občine Kobarid za leto 2017
_______________________________________________________________________________
Podpredsednik Komisije za podeljevanje priznanj in nagrad Občine Kobarid Marijan Čebokli je
navedel predloge za nagrajence Občine Kobarid za leto 2017, ki jih je na podlagi vseh prejetih
predlogov izbrala komisija in jih predlaga v potrditev Občinskemu svetu.
Razprave ni bilo, zato je župan predlagal glasovati.
SKLEP ŠT. 11
Občinski svet Občine Kobarid potrjuje predlog kandidatov Komisije za podeljevanje priznanj in
nagrad Občine Kobarid za leto 2017:
1. Denarna nagrada Občine Kobarid za leto 2017 se podeli:
- Gledališki skupini Slavček z mentorico Natašo Špolad Manfreda
- Milanu Skoku
2. Priznanje Občine Kobarid za leto 2017 se podeli:
- Lovski družini Kobarid
- Valentinu Mazora
3. Plaketa Občine Kobarid za leto 2017 se podeli:
- Ljudmili Volarič
Sklep je bil sprejet.
Prisotnih je bilo 14 svetnikov. ZA je glasovalo 13 svetnikov. PROTI ni bil nihče.
Po glasovanju so svetniki na pobudo župana podali tudi nekaj predlogov za podelitev županove
nagrade.
Ad točka 9
Premoženjskopravne zadeve:
a) Odvzem statusa javnega dobra v k.o. Drežnica
_______________________________________________________________________________
Obrazložitev odvzema javnega dobra v k.o. Drežnica je podal Marko Lavrenčič.
Branko Velišček, predsednik Odbora za gospodarstvo, kmetijstvo in varstvo okolja je dejal, da
odbor ni imel pripomb in predlagan odvzem javnega dobra daje v potrditev Občinskemu svetu.
Ker ni bilo razprave je župan predlagal glasovati.
SKLEP ŠT. 12
I.
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, se odvzame status javnega dobra.
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II.
Po pravnomočni parcelaciji se v Uradnem listu RS objavi naslednji sklep:
»Na podlagi 18. člena Statuta Občine Kobarid (Uradni list RS, št. 39/16 – uradno prečiščeno
besedilo) in 23. člena Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04 – uradno prečiščeno
besedilo, 14/05 – popr., 92/05 - ZJC-B, 93/05 - ZVMS, 111/05 - odl. US, 126/07, 108/09, 61/10 ZRud-1, 76/10 - ZRud-1A, 20/11 - odl. US, 57/12, 101/13 - ZDavNepr, 110/13, 17/14 - ZUOPŽ,
22/14 - odl. US in 19/15) je Občinski svet Občine Kobarid na __. redni seji dne __________ sprejel
naslednji
SKLEP
I.
Nepremičninam s parc. št. 2672/15, 2672/16 in 2672/17 k.o. Drežnica se odvzame status javnega
dobra.
II.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Župan Občine Kobarid
Robert Kavčič«
III.
Sklep velja takoj.
Ad točka 12
Vprašanja in pobude
____________________________________________________________________________
Branka Veliščka je zanimalo, glede na to, da se koncesijska sredstva iz Casinoja Kobarid nižajo,
ali so kakšne informacije o poslovanju Hita, oziroma njihovih načrtih za vnaprej.
Župan je dejal, da se z vodstvom usklajujejo za sestanek, kjer se bo videlo kakšni so njihovi načrti.
Marijan Lazar je podal predlog, da bi se sestali vsi trije župani (Bovec, Kobarid, Tolmin), ki bi dali
pobudo za iskanje primernega človeka iz naših krajev, ki bi nas zastopal v Svetu bolnice v Šempetru
pri Gorici. Predlagal je tudi, da bi lahko kakšno sejo Občinskega sveta izvedli tudi izven Kobarida,
bodisi v Breginjskem kotu, Drežnici ali kje drugje.
Danilo Ivančič je zopet opozoril na slabo cesto (vzbokline) od Mlekarne Planika do Napoleonovega
mostu.
Slavka Matelič je zanimalo glede rekonstrukcije ceste Livek – Livške Ravne. Dejal je tudi, da je
dobil informacijo, da je bila za prodajo objekta Kadore dana ena ponudba.
Župan je povedal, da se za cesto izvaja projektiranje, rekonstrukcija ceste Idrsko – Livek – Livške
Ravne pa se predvideva prihodnje leto. Glede objekta Kadore pa je pojasnil, da se le-tega sedaj čisti
in ureja, za njegov odkup pa je več interesentov.
Olga Ručna je zopet opozorila na pobudo občanov za nakup vozička za prevoz cvetja in ureditev
ozvočenja na pokopališču v Kobaridu.
Danica Hrast je povedala, da je bila na sestanku njihove Krajevne skupnosti izražena s strani
staršev problematika prevoza otrok v šolo in vrtec v Breginj. Ker se otroci, ki obiskujejo vrtec, zaradi
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državnega predpisa ne smejo sami voziti s šolskim kombijem jih vozijo sami starši, posledica tega
pa je, da v kombiju ni potnikov, oziroma je skoraj prazen.
Pojasnilo k tej splošni problematiki je podal Simon Škvor.
Darka Rosič je zanimalo ali obstaja evidenca prihodkov od pobrane parkirnine ob Nadiži, oziroma
ali je kakšna razlika med lanskim in letošnjim letom, saj je opazil, da je bilo večino avtomobilov
parkiranih ob cesti brez parkirnih listkov. Poudaril je, da s postavitvijo ograje pri Napoleonovem
mostu pri Nadiži ni prišlo do bistvene rešitve glede parkiranja. V tem času so imeli dve intervenciji,
vendar so se morali vrniti, ker interventna vozila niso mogla mimo parkiranih vozil. Dejal je, da
največjo problematiko ustvarjajo enodnevni gostje.
Simon Škvor je pojasnil, da se tam že načrtuje dodatno parkirišče, ki bo na občinski parceli. Z
inšpektorico za promet je bilo tudi že dogovorjeno, da se na tistem območju ob državni cesti postavi
prometni znak za prepovedano parkiranje.
Jerneja Bric je zanimalo glede širjenja parkirišča v Zaročišču.
Simon Škvor in Marko Lavrenčič sta povedala, da se bo letos širilo že obstoječe parkirišče,
pripravljata pa se še dva projekta. Samo povečanje parkirišč za Kozjak pa ne bo prineslo rešitve, ker
sama narava ne bi prenesla tako množičnega obiska slapa.
Ad točka 13
Razno
_______________________________________________________________________________
Simon Škvor je podal še razlago glede imenovanja kandidata za državnega svetnika in imenovanje
elektorja za izvedbo volitev v Državni svet RS.
Seja se je zaključila ob 21.10 uri.

Zapisala:
Vanja Raholin, l.r.

Predsedujoči:
Robert Kavčič, l.r.
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