
 
Ulica padlih borcev 2, 

5220 TOLMIN 

Odbora za gospodarske javne  
              službe in promet 
    Odbor za okolje in prostor 
 

Številka: 011-0011/2018, 011-0012/2018 

 
 

Z A P I S N I K 

19. seje Odbora za gospodarske javne službe in promet in 
23. seje Odbora za okolje in prostor, 

ki je bila v torek, 20. 3. 2018 ob 16.00 v veliki in delno v mali sejni sobi Občine Tolmin 
 

Prisotni člani Odbora za gospodarske javne službe in promet: 

Tomaž Štenkler, Klemen Šavli, Stanislav Šorli, Oton Bratuž, Aleš Manfreda, Rajko Podgornik, Karel 
Laharnar 

Odsotni člani: / 
 

Prisotni člani Odbora za okolje in prostor:  
Janja Hadalin, Tomaž Štenkler, Radovan Lipušček in Bojan Drole, Nataša Štrukelj 

Odsotna člana: Klemen Grahelj, Jožef Ernest Kemperle 

 
Ostali prisotni: Miran Drole (vodja oddelka za okolje in prostor), Borut Rovšček (pomočnik vodje 

oddelka za okolje in prostor za investicije), Zoran Štanta (višji svetovalec za občinski urbanizem), mag. 
Darko Hrast (višji svetovalec za cestno infrastrukturo), Boštjan Uršič (višji svetovalec za investicije), 

Berti Rutar in Marko Kurinčič (Komunala Tolmin d.o.o.), Damjana Pirc, Tamara Tepavčević in Andrej 

Trošt (Savaprojekt d.d. Krško) 
 

Za sejo Odbora za gospodarske javne službe in promet je bil predlagan naslednji dnevni red. 
Dnevni red 

1. Ugotovitev sklepčnosti in sprejem dnevnega reda. 
2. Razprava in sklepanje o zapisniku 18. seje Odbora za gospodarske javne službe in promet. 

3. Razprava in sklepanje o predlogu Odloka o zaključnem računu proračuna Občine Tolmin za leto 

2017, v prvi obravnavi. 
4. Razprava in sklepanje o pobudi svetnika Aleša Manfreda.  

5. Vprašanja in predlogi.  
 

Za sejo Odbora za okolje in prostor je bil predlagan naslednji dnevni red. 

Dnevni red 
1. Ugotovitev sklepčnosti in sprejem dnevnega reda. 

2. Razprava in sklepanje o predlogu Odloka o zaključnem računu proračuna Občine Tolmin za leto 
2017, v prvi obravnavi. 

3. Predstavitev sprememb pri vrednotenju pobud in priprava osnutka za prve spremembe in 

dopolnitve Odloka o Občinskem prostorskem načrtu Občine Tolmin (SD OPN 1). 
4. Vprašanja in predlogi.  

 
K 1.) 

 
Ugotovitev sklepčnosti in sprejem dnevnega reda (skupna točka) 

 

Skupno sejo je pričel predsednik Odbora za gospodarske javne službe in promet, Tomaž Štenkler.  



Ugotovil je, da je na začetku seje prisotnih šest članov Odbora za gospodarske javne službe in promet.  
Sklepčnost je bila s tem v  zagotovljena. Aleš Manfreda je napovedal kasnejši prihod. 

 

Dnevni red je podal v razpravo, ker ni bilo pripomb je predlagal, da se ga potrdi.  
SKLEP. 

Odbor za gospodarske javne službe in promet potrjuje predlagani dnevni red 19. seje 
Sklep je bil soglasno potrjen. 

 

Janja Hadalin, predsednica Odbora za okolje in prostor, je uvodoma ugotovila, da na začetku seje 
odbor ni sklepčen saj so prisotni trije člani. Opravičila sta se Klemen Grahelj in Jožef Ernest Kemperle. 

Nataša Štrukelj in Radovan Lipušček sta napovedala kasnejši prihod.  
 

K 2.)  
 

Razprava in sklepanje o zapisniku 18.  seje Odbora za gospodarske javne službe in promet  

 
Tomaž Štenkler je podal zapisnik v razpravo. Predlogov in pripomb ni bilo zato ga je podal na 

glasovanje.  
Zapisnik je bil s 7 glasovi ZA soglasno potrjen.  

SKLEP. 

Odbor za gospodarske javne službe in promet potrjuje zapisnik 18. seje v predlagani 
obliki.  

 
K 2.) Odbor za okolje in prostor in  

 
K 3.) Odbor za gospodarske javne službe in promet 

 

Razprava in sklepanje o predlogu Odloka o zaključnem računu proračuna Občine Tolmin 
za leto 2017, v prvi obravnavi  

 
Obrazložitev je podal Miran Drole.  

Po obrazložitvi ob 16.15 se je Odboru za gospodarske javne službe in promet pridružil Aleš Manfreda.  

 
V razpravi so sodelovali Aleš Manfreda, Karel Laharnar, Rajko Podgornik,  

 
Razprava: 

 sredstva za ceste Volčanske Rute, Sela pri Volčah, Volče – Rut, Slap ob Idrijci, 

 investicija na Gregorčičevi ulici  - zakaj je cesta tolikokrat prekopana. 

 
Na vprašanja glede investicij na cestah je odgovarjal Boštjan Uršič, glede drugih investicij pa Borut 

Rovšček. 

 
Po končani razpravi je predsednik Tomaž Štenkler povedal, da se je Odboru za okolje in prostor 

pridružila Nataša Štrukelj. Odbor za okolje in prostor je bil v sestavi štirih članov sklepčen.  
Nadalje je predlagal sklep.  

 

SKLEP. 
Odbor za gospodarske javne službe in promet se strinja, da je zaključni račun proračuna 

Občine Tolmin za leto 2017, v prvi obravnavi, kot je predlagan, primeren za nadaljnjo 
obravnavo na Občinskem svetu.  

 

Ob glasovanju je bilo prisotnih 7 članov, sklep je bil s 7 glasovi ZA potrjen.  
 

Janja Hadalin je podala enak sklep na glasovanje Odboru za okolje in prostor.  
 

 
 



SKLEP. 
Odbor za okolje in prostor se strinja, da je zaključni račun proračuna Občine Tolmin za 

leto 2017, v prvi obravnavi, kot je predlagan, primeren za nadaljnjo obravnavo na 

Občinskem svetu.  
 

Ob glasovanju so bili prisotni štirje člani, sklep je bil s 4 glasovi ZA potrjen.  
 

Odbor za gospodarske javne službe je nadaljeval sejo z obravnavo svoje 3. točke dnevnega reda, 

preselil se je v malo sejno sobo Občine Tolmin. 
Tomaž Štenkler, ki je hkrati član obeh odborov je bil nadalje prisoten na Odboru za okolje in prostor, 

ki je zasedal v veliki sejni sobi in je bil v sestavi 4 članov sklepčen. 
 

Predsednica Janja Hadalin je napovedala naslednji, 3. točko dnevnega reda Odbora za okolje in 
prostor. 

 

K 3.)  
 

Predstavitev sprememb pri vrednotenju pobud in priprava osnutka za prve spremembe in 
dopolnitve Odloka o Občinskem prostorskem načrtu Občine Tolmin (SD OPN 1) 

 

Uvodno obrazložitev je podal Zoran Štanta.  
Dodatno obrazložitev je podala Damjana Pirc, predstavnica izdelovalca sprememb odloka.  

 
Radovan Lipušček se je odboru pridružil ob 17.25. Bojan Drole je sejo zapustil ob 17.20. 

 
Člani odbora so v prvem delu razprave obravnavali določbe izvedbenega dela OPN. Obravnavani so bili 

sklopi pobud, ki so od prvega vrednotenja (avgust 2016) spremenile status – povečini iz negativnih v 

pozitivno. Podani so bili razlogi za spremembe stališč po sklopih. Spremembe so nastale na podlagi 
dodatnih strokovnih podlag,  Priročnika za obravnavo pobud za spremembo namenske rabe zemljišč 

(RS MOP, september 2017) ter nove prostorske zakonodaje, ki bo začela veljati 1. junija 2018.  
 

V razpravi so sodelovali Janja Hadalin, Nataša Štrukelj, Radovan Lipušček, Tomaž Štenkler. 

 
Razprava:  

 v 7. členu – oporni zid mora biti delno grajen iz kamna – predlog: namesto zapisa »in delno« se 

predlaga zapis »vsaj delno« grajen iz kamna, 
 izdelovalec je opozoril, da: 

 v obstoječem OPN nimamo posebej določene namenske rabe (PC) za kategorizirane občinske 

ceste,  

 nov zakon predvideva določitev stavbnega zemljišča tudi za objekte, tako imenovane razpršene 

gradnje oz. za posamično poselitev izven naselij, 
 v 71. členu – zagotavljanje parkirnih mest največ 200 m stran; predlaga se drugačen zapis, in 

sicer, da se parkirna mesta zagotovijo v okviru javnih površin, 

 na enoti urejanja prostora Most na Soči MO4 – določilo, ki bi dovolilo zgolj in samo odstranitev 

objekta (bencinske črpalke) oz. spremembo namembnosti objekta v turistični ali gostinski objekt, 

 v splošne PIP – določilo za izjeme glede velikosti parcel, odmikov objektov od parcelnih meja, 

faktorjev izrabe, zazidljivosti in zelenih površin na ali ob zemljiščih, kjer gre za zagotavljanje 
javnega interesa, 

Ta odstopanja oz. izjeme se potrdi s pozitivnim mnenjem občinske strokovne službe oz. se jih 
uveljavlja na pobudo občinske strokovne službe. 

 sprememba namembnosti senikov oz. drugih pomožnih  kmetijskih  objektov (potrebna je 

strategija razvoja turizma kot podlaga za spremembe namembnosti v OPN) 

 posegi na kmetijska zemljišča – gradnja lokalnih cest – s soglasjem pristojnih ministrstev ali brez 

(kmetijstvo, gozdarstvo)  
 v kakšnem območju kmetije lahko postavijo nezahtevne in enostavne objekte za potrebe kmetije – 

predlog: zapisana določila se ne spremenijo, s tem da se pripravi strokovne podlage, 



 predlog – v izvedbeni del OPN (63. člen) se zapiše, kaj je dovoljeno graditi na vseh namenskih 

rabah, to je npr.  brvi čez vode (premostitveni objekti), nadzemni električni vodi, lokalne ceste, 
kolesarske poti, pešpoti.  

 

 
Zaključek: 

Izdelovalec v roku enega meseca pripravi osnutek odloka skupaj s pripombami in dopolnitvami 128. 
člena ter ga pošlje v prva mnenja nosilcem urejanja prostora.  

Odbor bo ponovno pregledal odlok in pobude pred javno razgrnitvijo. 

 
SKLEP. 

Odbor za okolje in prostor potrjuje osnutek za prve spremembe in dopolnitve Odloka o 
Občinskem prostorskem načrtu Občine Tolmin (SD OPN 1) ter pozitivne pobude, dane s 

strani občanov ter pobude in predloge podane na današnji seji.  
 

Ob glasovanju so bili prisotni štirje člani, sklep je bil potrjen s 4 glasovi ZA. 

 
Predsednica se je izdelovalcem zahvalila za pojasnila in prisotnost in s tem zaključila 3. točko 

dnevnega reda. 
  

K 4.)  

Vprašanja in predlogi 
 

Ni bilo razprave.  
 

Seja je bila zaključena ob 20.00. 
 

 

 
Janja Hadalin, 

predsednica Odbora za  
okolje in prostor 

Zapisala: 

Katja Gaberšček 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 


