
 
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 (delno), Nataša Štrukelj 

Odsotna člana: Klemen Grahelj, Jožef Ernest Kemperle 

 
Ostali prisotni: Uroš Brežan (župan), 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.) in Damjana Pirc 

(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: 

kako je s sredstvi za ceste Volčanske Rute, Sela pri Volčah, Volče – Rut, Slap ob Idrijci, 

investicija na Gregorčičevi ulici  - zakaj je tolikokrat prekopana cesta, 
 

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 3. točke dnevnega reda, preselil se 

je malo sejno sobo Občine Tolmin. Vodenje seje je prevzel Klemen Šavli, podpredsednik odbora.  
Prisotni so bili vsi člani razen Tomaža Štenklerja, ki je ostal na istočasni seji Odbora za okolje in 

prostor v veliki sejni sobi. 

 
K 4.)  

Razprava in sklepanje o pobudi svetnika Aleša Manfreda 
 

Člani odbora so prejeli v gradivu izsek iz zapisnika 28. seje Občinskega sveta o mnenju svetnika glede 
sistema vzdrževanja cest in njegove predloge za izboljšanje sistema. Dodatno obrazložitev k pobudi je 

podal sam svetnik in član odbora Aleš Manfreda. 

 
V razpravi so sodelovali Marko Kurinčič, Miran Drole, Berti Rutar, Klemen Šavli, Aleš Manfreda, Rajko 

Podgornik, Karel Laharnar, Oton Bratuž, Stanislav Šorli. 
 

Ugotovitve iz razprave:  

 opaža se razlika vzdrževanja cest med tistimi, ki so kategorizirane kot krajevne in lokalnimi 

cestami, pri čemer so prve v slabšem stanju,  
 Aleš Manfreda je predlagal nekatere ukrepe, ki bi vzdrževanje krajevnih cest izboljšale, pri čemer je 

največji poudarek dal sodelovanju med predsedniki KS in Komunalo kot nosilcem gospodarske 

javne službe, 
 opaža se tudi različna stopnja posegov na krajevnih cestah, kar je odvisno od aktivnosti 

predsednikov KS. 

 
V nadaljevanju je bil s strani direktorja Komunale d.o.o. in vodja oddelka za okolje in prostor 

pojasnjen sistem vzdrževanja in plačevanja računov. Omenjeno je bilo, da je način vzdrževanja 

finančno podhranjen in da kontrola izvajanja še ni optimalna. 
 

Po daljši razpravi, v kateri so sodelovali vsi člani dobra, občinske uprave in Komunale so bili sprejeti 
naslednji sklepi. 

 

SKLEP. 
Občina Tolmin na predlog Komunale Tolmin skliče dvakrat letno sestanek, predvidoma 

konec zime in konec poletja, z vsemi predsedniki krajevnih skupnosti. Na sestanku se 
pregleda redno vzdrževanje krajevnih cest. 

 
Ob glasovanju je bilo prisotnih šest članov, sklep je bil s 6 glasovi ZA sprejet.  

 

SKLEP. 
Komunala Tolmin preuči drugačno organizacijo vzdrževalnih del in pregledne službe v 

smeri, da se izboljša redno vzdrževalno delo in da prikaže kakšne bi bile finančne 
posledice, kar se nato lahko predvidi v naslednjem proračunu. 

 

Ob glasovanju je bilo prisotnih šest članov, sklep je bil s 6 glasovi ZA sprejet.  
 

Za prvi sestanek je bil določen okvirni datum 12. april 2018. 
 

K 5.)  

Vprašanja in predlogi 
 

Stanislav Šorli 
Na Grahovem ob Bači je 300 m ceste, ki ni kategorizirana, in sicer od zapornic do železniške postaje 

Grahovo. Lastnica zemljišča so Slovenske železnice. Posledica tega je, da se cesta ne vzdržuje se pa 



veliko uporablja za prihod na postajo. Podaja pobudo, da občina pristopi s sedanjim lastnikom v 
kontakt za ureditev.  

 

Odgovoril je Miran Drole, da je v veljavi zakon, ki narekuje, da se lahko kategorizira samo tiste ceste, 
kjer je urejeno lastništvo. Za omenjeno cesto zato velja, da jo je potrebno najprej odkupiti. Trenutni 

status ceste je nekategorizirana cesta in kot taka pripada v vzdrževanje krajevni skupnosti.  
 

Oton Bratuž – ali se nadaljuje projektiranje vodovoda v Lom. 

Odgovoril je Berti Rutar, da je idejna zasnova narejena, potrebna bo še odobritev sredstev iz 
proračuna. 

 
Rajko Podgornik – kako je z ureditvijo stopnic pod Brajdo.  

Miran Drole je odgovoril, da še ni dogovorjeno z lastnikom zemljišča.  
 

Karel Laharnar je želel informacije glede gradnje mostu na Mostu na Soči. 

Odgovoril je Oton Bratuž, da je trenutno potekala štiridnevna razstava idejne zasnove projekta. 
Obiskalo jo je okrog 250 ljudi. S strani krajanov je zasnova pozitivna vzeta.  

Po prvotnem načrtu je bil most za promet korektno načrtovan, imel je tudi pločnik. Drugi načrt zajema 
bistveno večje področje – zajema tudi navezavo na pešpot po levem in desnem bregu Soče.  

Investicija je dražja, potrebno bo sofinanciranje občine.  

  
 

 
Seja je bila zaključena ob 18.02. 

 
 

 

Tomaž Štenkler, 
predsednik Odbora za  

gospodarske javne službe in promet 
 

 

 
 

 
 

Klemen Šavli 

podpredsednik Odbora za  
gospodarske javne službe in  

promet 
 

Zapisala: 
Katja Gaberšček 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 


