OBČINA KOBARID
Trg svobode 2
5222 KOBARID
Občinski svet
Številka: 032-01/2017
Datum: 15. 2. 2018
ZAPISNIK
27. redne seje Občinskega sveta Občine Kobarid, ki je bila v četrtek, 15. 2. 2018 ob 18.00 uri v
dvorani Doma Andreja Manfrede, Gregorčičeva 20, 5222 Kobarid.
Prisotni svetniki: Darko Smrekar, Marijan Čebokli, Branko Velišček, Danilo Ivančič, Pavel Tonkli,
Olga Ručna, Marijan Lazar, Danica Hrast, Edi Melinc, Zdenka Brešan, Marko Miklavič
Odsotni svetniki: Darko Rosič, Vanessa Marcola, Aleks Volarič, Slavko Matelič
Ostali prisotni: Župan Robert Kavčič, direktor Občinske uprave - Simon Škvor, Nataša Hvala
Ivančič - Občinska uprava, Janko Humar – v.d. direktor Turizem Dolina Soče, Klemen Langus –
direktor Zavoda za turizem Bohinj (6. točka), Darko Bajt – predsednik Nadzornega odbora (10.
točka), Matej Kavčič – Alpski val
Sejo je vodil župan Robert Kavčič.
Dnevni red:
1. Ugotovitev prisotnosti, potrditev dnevnega reda, potrditev zapisnika 26. redne seje
(zapisnik je bil poslan tudi po e-pošti), ter realizacija sklepov 26. redne seje OS;
2. Obravnava in sklepanje o Odloku o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi
javnega podjetja za proizvodnjo in dobavo toplotne energije DEJMAN d.o.o., skrajšan
postopek (poročevalec: Simon Škvor);
3. Obravnava in sklepanje o Odloku o spremembah in dopolnitvah Odloka o določitvi
plovbnega režima na reki Soči in Koritnici (poročevaleca: Suzana Konec, Simon Škvor);
4. Obravnava in sklepanje o Odloku o spremembah in dopolnitvah Odloka o določitvi
vzletnih točk in pristajalnim mest na območju občine Kobarid, skrajšan postopek
(poročevalec: Simon Škvor);
5. Obravnava in sklepanje o predlogu Statuta Javnega zavoda za turizem Dolina Soče
(poročevalec: Janko Humar);
6. Predstavitev vzpostavitve in financiranja programa turistične destinacijske organizacije
Skupnost Julijskih Alp (poročevalca: Klemen Langus, Janko Humar);
7. Obravnava in potrditev sporazuma o ureditvi medsebojnih razmerij v zvezi s projektom
izgradnje kablovoda RTP Kobarid – RP Bovec (poročevalca: Jernej Kenda, Marko
Lavrenčič);
8. Obravnava in sklepanje o predlogih za člana Sveta javnega zavoda Zdravstveni dom
Tolmin (poročevalec: Simon Škvor);
9. Potrditev ugotovitvenega sklepa o odstopu člana Občinskega sveta Občine Kobarid
(poročevalec: Simon Škvor);
10.Seznanitev z dokončnim poročilom o opravljenem nadzoru Občine Kobarid za leto 2016
(poročevalec: Nadzorni odbor Občine Kobarid);
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11. Vprašanja in pobude;
12. Razno.
Ad točka 1
Ugotovitev prisotnosti, potrditev dnevnega reda, potrditev zapisnika 26. redne seje, ter
realizacija sklepov 26. 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 26. redne seje Občinskega sveta na katerega svetniki niso imeli
pripomb.
V nadaljevanju je Simon Škvor podal poročilo o realizaciji sprejetih sklepov 26. redne 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 26. redne seje
(zapisnik je bil poslan tudi po e-pošti), ter realizacija sklepov 26. redne seje OS;
2. Obravnava in sklepanje o Odloku o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi
javnega podjetja za proizvodnjo in dobavo toplotne energije DEJMAN d.o.o., skrajšan
postopek (poročevalec: Simon Škvor);
3. Obravnava in sklepanje o Odloku o spremembah in dopolnitvah Odloka o določitvi
plovbnega režima na reki Soči in Koritnici (poročevalca: Suzana Konec, Simon Škvor);
4. Obravnava in sklepanje o Odloku o spremembah in dopolnitvah Odloka o določitvi
vzletnih točk in pristajalnim mest na območju občine Kobarid, skrajšan postopek
(poročevalec: Simon Škvor);
5. Obravnava in sklepanje o predlogu Statuta Javnega zavoda za turizem Dolina Soče
(poročevalec: Janko Humar);
6. Predstavitev vzpostavitve in financiranja programa turistične destinacijske organizacije
Skupnost Julijskih Alp (poročevalca: Klemen Langus, Janko Humar);
7. Obravnava in potrditev sporazuma o ureditvi medsebojnih razmerij v zvezi s projektom
izgradnje kablovoda RTP Kobarid – RP Bovec (poročevalca: Jernej Kenda, Marko
Lavrenčič);
8. Obravnava in sklepanje o predlogih za člana Sveta javnega zavoda Zdravstveni dom
Tolmin (poročevalec: Simon Škvor);
9. Potrditev ugotovitvenega sklepa o odstopu člana Občinskega sveta Občine Kobarid
(poročevalec: Simon Škvor);
10.Seznanitev z dokončnim poročilom o opravljenem nadzoru Občine Kobarid za leto 2016
(poročevalec: Nadzorni odbor Občine Kobarid);
11. Vprašanja in pobude;
12. Razno.
2

II.
Občinski svet Občine Kobarid potrjuje zapisnik 26. redne seje, ter realizacijo sklepov 26. redne
seje Občinskega sveta Občine Kobarid.
Sklep je bil sprejet.
Prisotnih je bilo 11 svetnikov. ZA je glasovalo 11 svetnikov. PROTI ni bil nihče.
Ad točka 2
Obravnava in sklepanje o Odloku o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi
javnega podjetja za proizvodnjo in dobavo toplotne energije DEJMAN d.o.o., skrajšan
postopek
_____________________________________________________________________________
Spremembe in dopolnitve Odloka o ustanovitvi javnega podjetja za proizvodnjo in dobavo toplotne
energije DEJMAN, d.o.o je obrazložil Simon Škvor.
Branko Velišček, predsednik Odbora za gospodarstvo, kmetijstvo in varstvo okolja je dejal, da je
Odlok primerno pripravljen in ga odbor predlaga v potrditev Občinskemu svetu.
Predsednik Statutarno pravne komisije Darko Smrekar povedal, da komisija ni imela pripomb in
predlaga Odlok v sprejem Občinskemu svetu.
Župan je odprl razpravo v kateri je sodelovala Danica Hrast.
Po kratki razpravi je župan predlagal glasovati.
SKLEP ŠT. 2
Občinski svet Občine Kobarid sprejme predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o
ustanovitvi javnega podjetja za proizvodnjo in dobavo toplotne energije DEJMAN d.o.o. v prvi
obravnavi.
Sklep je bil sprejet.
Prisotnih je bilo 11 svetnikov. ZA je bilo10 glasov. PROTI ni bil nihče.
Glede na to, da ni bilo s strani odbora in komisije nobenih pripomb in sprememb je župan
predlagal, da se Odlok sprejme tudi v drugi obravnavi.
SKLEP ŠT. 3
Občinski svet Občine Kobarid predlog odloka prekvalificira v Odlok o spremembah in dopolnitvah
Odloka o ustanovitvi javnega podjetja za proizvodnjo in dobavo toplotne energije DEJMAN d.o.o. v
drugo obravnavo.
Sklep je bil sprejet.
Prisotnih je bilo 11 svetnikov. ZA je bilo 10 glasov. PROTI ni bil nihče
SKLEP ŠT. 4
Občinski svet Občine Kobarid sprejme Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi
javnega podjetja za proizvodnjo in dobavo toplotne energije DEJMAN d.o.o. v drugi obravnavi.
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Sklep je bil sprejet.
Prisotnih je bilo 11 svetnikov. ZA je bilo 10 glasov. PROTI ni bil nihče.
Ad točka 5
Obravnava in sklepanje o predlogu Statuta Javnega zavoda za turizem Dolina Soče
______________________________________________________________________________
Kratko obrazložitev postopka sprejemanja Statuta je uvodoma podal Simon Škvor, v nadaljevanju
pa je Branko Velišček kot predstavnik Občine Kobarid v Svetu javnega zavoda Turizem Dolina
Soče povzel vsebino s sestanka seje Sveta zavoda v zvezi s sprejemanjem le-tega.
Predsednik Odbora za turizem in šport Pavel Tonkli je povedal, da je odbor predlog statuta
obravnaval in ga daje v potrditev Občinskemu svetu.
Predsednik Statutarno pravne komisije Darko Smrekar je dejal, da komisija predlaga Občinskemu
svetu v sprejem predlog tega Statuta.
Župan je odprl razpravo v kateri so sodelovali: Darko Smrekar, Olga Ručna, Danica Hrast.
Po razpravi je župan predlagal glasovati.
SKLEP ŠT. 5
Občinski svet Občine Kobarid izdaja soglasje k predlogu Statuta javnega zavoda »Zavod za
turizem Dolina Soče«.
Sklep je bil sprejet.
Prisotnih je bilo 11 svetnikov. ZA je bilo 11 glasov. PROTI ni bil nihče.
Ad točka 6
Predstavitev vzpostavitve in financiranja programa turistične destinacijske organizacije
Skupnost Julijskih Alp
______________________________________________________________________________
Z vzpostavitvijo in financiranjem programa, ter o pobudi o tesnejšem sodelovanju turistične
destinacijske organizacije Skupnost Julijskih Alp, ki združuje turistična območja na biosfernem
območju UNESCO MAB Dolina Soče (občine Bovec, Kobarid in Tolmin), občin Bled Bohinj, Gorje,
Jesenice, Kranjska Gora, Radovljica in Žirovnica je svetnike podrobneje seznanil direktor Zavoda
za turizem Bohinj g. Klemen Langus.
Po obširnejši predstavitvi programa je župan odprl razpravo v kateri so sodelovali: Marijan Lazar,
Marko Miklavič, Danica Hrast, Darko Smrekar, Branko Velišček, Edi Melinc.
V nadaljevanju je Janko Humar predstavil rezultate turističnih sezon preteklih let, ter strategijo
razvoja turizma v naši občini. Podal je tudi izhodišča za pripravo nove skupne strategije na
področju turizma.
Župan je odprl razpravo v kateri so sodelovali: Edi Melinc, Marko Miklavič, Danica Hrast, Darko
Smrekar, Olga Ručna, Branko Velišček.
Po razpravi je župan predlagal glasovati.
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SKLEP ŠT. 6
I.
Občinski svet Občine Kobarid se je seznanil s programom turistične destinacijske organizacije
Skupnost Julijskih Alp.
II.
Občinski svet Občine Kobarid pooblašča župana, da podpiše pogodbo o sodelovanju.
Sklep je bil sprejet.
Prisotnih je bilo 11 svetnikov. ZA je bilo 11 glasov. PROTI ni bil nihče.
Nadalje je župan predlagal, da se seja nadaljuje zaprta za javnost, ter o tem predlagal glasovati.
SKLEP ŠT. 7
Občinski svet občine Kobarid se je strinjal, da se seja nadaljuje zaprta za javnost.
Sklep je bil sprejet.
Prisotnih je bilo 11 svetnikov. ZA je bilo 10 glasov. PROTI ni bil nihče.
Ad točka 3
Obravnava in sklepanje o Odloku o spremembah in dopolnitvah Odloka o določitvi
plovbnega režima na reki Soči in Koritnici
______________________________________________________________________________
Vsebinske spremembe in dopolnitve Odloka o določitvi plovbnega režima na reki Soči in Koritnici,
ki ga je bilo potrebno uskladiti zaradi nekaterih sprememb Pomorskega zakonika je po členih
pojasnil Simon Škvor.
Branko Velišček predsednik Odbora za gospodarstvo, kmetijstvo in varstvo okolja je dejal, da
odbor predlog Odloka daje v potrditev občinskemu svetu.
Predsednik Statutarno pravne komisije Darko Smrekar je povedal, da je spremembe odloka
komisija obravnavala in ga daje v potrditev Občinskemu svetu.
Po kratki razpravi v kateri je sodelovala Olga Ručna je župan predlagal glasovati.
SKLEP ŠT. 8
Občinski svet Občine Kobarid sprejme predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o
določitvi plovbnega območja na reki Soči in na reki Koritnici.
Sklep je bil sprejet.
Prisotnih je bilo 10 svetnikov. ZA je bilo 10 glasov. PROTI ni bil nihče.
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Ad točka 4
Obravnava in sklepanje o Odloku o spremembah in dopolnitvah Odloka o določitvi
vzletnih točk in pristajalnim mest na območju občine Kobarid, skrajšan postopek
______________________________________________________________________________
Pobudo društva Adrenalin za spremembo Odloka o določitvi vzletnih točk in pristajalnih mest na
območju naše občine, kjer bi se ukinile dve vzletne točke II. kategorije in vpisalo eno vzletno točko
pod I. kategorijo je razložil Simon Škvor.
Branko Velišček predsednik Odbora za gospodarstvo, kmetijstvo in varstvo okolja je dejal, da
odbor spremembe Odloka predlaga v potrditev Občinskemu svetu.
Predsednik Statutarno pravne komisije Darko Smrekar je povedal, da komisija spremembe odloka
daje v potrditev Občinskemu svetu.
Ker ni bilo razprave je župan predlagal glasovati.
SKLEP ŠT. 9
Občinski svet Občine Kobarid sprejme predlog Odloka o spremembah Odloka o določitvi vzletnih
točk in pristajalnih mest na območju Občine Kobarid v prvi obravnavi.
Sklep je bil sprejet.
Prisotnih je bilo 11 svetnikov. ZA je bilo 11 glasov. PROTI ni bil nihče.
Glede na to, da ni bilo s strani odbora in komisije nobenih pripomb in sprememb je župan
predlagal, da se Odlok sprejme tudi v drugi obravnavi.
SKLEP ŠT. 10
Občinski svet Občine Kobarid predlog odloka prekvalificira v Odlok o spremembah Odloka o
določitvi vzletnih točk in pristajalnih mest na območju občine Kobarid v drugo obravnavo.
Sklep je bil sprejet.
Prisotnih je bilo 11 svetnikov. ZA je bilo 11 glasov. PROTI ni bil nihče.
SKLEP ŠT. 11
Občinski svet Občine Kobarid sprejme Odlok o spremembah Odloka o določitvi vzletnih točk in
pristajalnih mest na območju občine Kobarid v drugi obravnavi.
Sklep je bil sprejet.
Prisotnih je bilo 11 svetnikov. ZA je bilo 11 glasov. PROTI ni bil nihče.
Ad točka 7
Obravnava in potrditev sporazuma o ureditvi medsebojnih razmerij v zvezi s projektom
izgradnje kablovoda RTP Kobarid – RP Bovec
____________________________________________________________________________
Obrazložitev sporazuma o ureditvi medsebojnih razmerij v zvezi s projektom izgradnje kablovoda
RTP Kobarid – RP Bovec je podal Simon Škvor.
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Branko Velišček predsednik Odbora za gospodarstvo, kmetijstvo in varstvo okolja je dejal, da se
odbor s sporazumom strinja in ga daje v potrditev Občinskemu svetu.
Župan je odprl razpravo v kateri so sodelovali: Marijan Lazar, Edi Melinc, Danilo Ivančič, Olga
Ručna.
Po razpravi je župan predlagal glasovati.
SKLEP ŠT. 12
Občinski svet Občine Kobarid je odobril sporazum o ureditvi medsebojnih razmerij v zvezi s
projektom izgradnje kablovoda 2x20 kV RTP Kobarid – RP Bovec in ureditve kolesarske poti od
Kobarida do Bovca.
Sklep je bil sprejet.
Prisotnih je bilo 11 svetnikov. ZA je bilo 11 glasov. PROTI ni bil nihče.
Ad točka 8
Obravnava in sklepanje o predlogih za člana Sveta javnega zavoda Zdravstveni dom
Tolmin
____________________________________________________________________________
Kratko obrazložitev glede imenovanja novega člana v Svet zavoda ZD Tolmin je podal Simon
Škvor.
Predsednik Komisije za MVVI Marijan Lazar je povedal, da sta do roka prispela dva predloga, in
sicer za Pavla Sivca in Rebeko Balažić Tonkli. Ker oba kandidata izpolnjujeta pogoje se je komisija
odločila, da naj o imenovanju člana odloči Občinski svet.
S strani svetnika je bil podan predlog, da se o kandidatu glasuje tajno. Predlog je dal župan na
glasovanje.
SKLEP ŠT. 13
Občinski svet Občine Kobarid potrjuje, da se za člana Sveta zavoda Zdravstveni dom Tolmin glasuje
tajno.
Sklep je bil sprejet.
Prisotnih je bilo 11 svetnikov. ZA je bil 1 glas. PROTI ni bil nihče.
Župan je določil komisijo za izvedbo tajnega glasovanja za izvolitev člana Sveta zavoda ZD Tolmin
v sestavi: Marijan Čebokli, Olga Ručna in Danilo Ivančič.
SKLEP ŠT. 14
Občinski svet Občine Kobarid potrjuje komisijo za izvedbo tajnega glasovanja za izvolitev člana
Sveta zavoda Zdravstveni dom Tolmin, in sicer: Marijana Čeboklija – predsednik, Olgo Ručna –
članica, Danila Ivančiča – član.
Sklep je bil sprejet.
Prisotnih je bilo 11 svetnikov. ZA je bilo 8 glasov. PROTI ni bil nihče.
Po poteku tajnega glasovanja je predsednik komisije Marijan Čebokli podal poročilo o izidu
glasovanja:
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Za izvolitev predstavnika Občine Kobarid za člana v Svet zavoda Zdravstveni dom Tolmin je bilo
razdeljenih 11 glasovnic. Vrnjenih je bilo 11 glasovnic.
Veljavnih glasovnic je bilo 11, neveljavna ni bila nobena glasovnica.
Za Pavla Sivca sta glasovala 2 člana.
Za Rebeko Balažić Tonkli je glasovalo 9 članov.
Po preštetju glasovnic je predsednik komisije razglasil rezultate, ki so sledeči:
Za predstavnika Občine Kobarid za člana v Svet zavoda Zdravstveni dom Tolmin je izvoljena
Rebeka Balažić Tonkli.
SKLEP ŠT. 15
Občinski svet Občine Kobarid je za člana Sveta zavoda Zdravstveni dom Tolmin izvolil:
1. Rebeko Balažić Tonkli, Breginj
Sklep je bil sprejet.
Ad točka 9
Potrditev ugotovitvenega sklepa o odstopu člana Občinskega sveta Občine Kobarid
_______________________________________________________________________________
Razloge (nezdružljivost funkcije) za prenehanje mandata članu Občinskega sveta zaradi odstopa,
ter nadaljnje postopke za imenovanje nadomestnega člana je pojasnil Simon Škvor.
Župan je odprl razpravo v kateri so sodelovali: Danica Hrast, Marko Miklavič, Branko Velišček.
Po razpravi je župan predlagal glasovati.
UGOTOVITVENI SKLEP
Občinski svet Občine Kobarid ugotavlja, da je član Občinskega sveta Občine Kobarid Jernej Bric
dne 8. 1. 2018 podal odstopno izjavo s položaja člana sveta in mu tako s tem datumom preneha
mandat.
Sklep je bil sprejet.
Prisotnih je bilo 11 svetnikov. ZA je bilo 11 glasov. PROTI ni bil nihče.
Ad točka 10
Seznanitev z dokončnim poročilom o opravljenem nadzoru Občine Kobarid za leto 2016
_________________________________________________________________________________
Darko Bajt predsednik Nadzornega odbora je prisotne seznanil z Dokončnimi poročili o
opravljenem nadzoru delovanja in poslovanja Krajevne skupnosti Vrsno - Krn, Turističnega društva
Staro selo, nadzoru uspešnih in neuspešnih prijav na razpise Občine Kobarid in o nadzoru
delovanja in poslovanja Medobčinske uprave občin Bovec, Kobarid, Tolmin in Kanal ob Soči, ter
Posoškega razvojnega centra.
Župan je odprl razpravo v kateri sta sodelovala Branko Velišček in Danica Hrast.
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Po razpravi je župan predlagal glasovati.
SKLEP ŠT. 16
Občinski svet občine Kobarid se je na svoji 27. redni seji seznanil z dokončnim poročilom o
opravljenem rednem nadzoru delovanja Občine Kobarid za leto 2016.
Sklep je bil sprejet.
Prisotnih je bilo 11 svetnikov. ZA je bilo 11 glasov. PROTI ni bil nihče.
Ad točka 11
Vprašanja in pobude
____________________________________________________________________________
Na vprašanje Danice Hrast ali so bile Krajevne skupnosti in Turistična društva že pozvane o
pomoči Režijskega obrata je Simon Škvor povedal, da je s Krajevnimi skupnostmi potekal skupni
sestanek, kjer so bili o tem pozvani, poslana pa jim je bila tudi preglednica za projekte in potrebe
po Režijskem obratu.
Zdenko Brešan je zanimalo, če je bil narejen tehnični pregled za odsek ceste Mlekarna Planika –
Napoleonov most, saj še vedno niso odpravljene napake na katere je bilo že opozorjeno, zato
naproša, da bi bil odgovor podan na naslednji seji.
Darko Smrekar je vprašal, če potekajo kakršnekoli aktivnosti glede bazenov pri Nadiži. Župan je
pojasnil, da se glede tega že dogovarjajo s Hidrotehnikom in Zavodom za ribištvo.
Župan je svetnike obvestil, da Doma upokojencev v Kobaridu ne bo. Povedal je tudi, da je zaradi
velikega števila projektov, ki se v naši občini že izvajajo in se še bodo, oblikoval kolegij, ki ga
sestavljajo svetniki in člani političnih strank, sestanek poteka enkrat mesečno.
Ad točka 11
Razno
______________________________________________________________________________
Poveljnik PGD Kobarid Andraž Mašera je svetnike seznanil z nakupom novega gasilskega vozila
za hitre tehnične intervencije. Povedal je, da društvo namerava nabaviti novo vozilo, ki združuje
funkcionalnost dveh starih vozil, ki ju nameravajo zamenjati v eno samo. Ker je vrednost vozila več
kot 20.000 EUR se mora društvo prijaviti na razpis.

Seja se je zaključila ob 22.00 uri.

Zapisala:
Vanja Raholin, l.r.

Predsedujoči:
Robert Kavčič, l.r.
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