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ZAPISNIK  

 
6. seje Občinskega sveta Občine Tolmin, 

ki je bila v četrtek, 27. 6. 2019 ob 17.00, v Veliki sejni sobi Občine Tolmin 

 
 

PRISOTNI ČLANI OBČINSKEGA SVETA (OS): Miha Mežnar, Nataša Gabršček, Darija Mrak, Gregor 
Poljak, Danijel Oblak, Jasna Rot, Oton Bratuž, Špela Mrak, Gregor Lapanja, Aljoša Križnič, Matej Skočir, 

Boris Leban, Karel Laharnar, Tomaž Štenkler, Peter Kavčič, Žan Isakoski Drole, Klemen Šavli, Matjaž 

Žbogar, Grega Rodman. 
 

OPRAVIČENO ODSOTNI ČLANI OS: Klemen Grahelj, Brigita Jerkič, Maša Klavora.  
 

NEOPRAVIČENO ODSOTNI ČLANI OS: / 
 

OSTALI PRISOTNI: župan Uroš Brežan, člani občinske uprave: direktor občinske uprave Davorin 

Simčič, vodja oddelka za okolje in prostor Sanja Sivec Levpušček, vodja oddelka za gospodarstvo, 
negospodarstvo in finance Janja Bičič, višja svetovalka za odnose z javnostjo in protokol Špela Kranjc, 

višji svetovalec za družbene dejavnosti mag. Matjaž Kos, tajnica župana in OS Tamara Jakulin, 
predsednica Nadzornega odbora Milena Velišček, svetovalka za inšpekcijske zadeve na Medobčinski 
upravi občin Bovec, Kobarid, Tolmin in Kanal ob Soči Katja Fratina Hvalec (k 4. točki), direktor Zavoda 
Dolina Soče Janko Humar (k 5. točki), predsednik KS Most na Soči Matej Loncner (k 6. točki), arhitektka 
Ana Hawlina (k 6. točki), komandir PP Tolmin Boris Zorko (k 7. točki), vodja Medobčinske uprave občin 
Bovec, Kobarid, Tolmin in Kanal ob Soči Suzana Konec (k 8. točki) in ravnateljica OŠ Simona Kosa 
Podbrdo Polonca Kenda (k 10. točki). 

 
 

NOVINARJI: KA-TV (Štefan Rutar), Matej Kavčič (Radio Primorski val). 

 

K 1. točki dnevnega reda.  
Ugotovitev sklepčnosti. 

 
Sejo je ob 17.00 pričel župan Uroš Brežan.  

 
Ob pričetku seje je bilo prisotnih 19 članov OS.  

 

Predsedujoči je odprl razpravo na dnevni red, vendar razpravljavcev ni bilo. 
 

Predsedujoči je predlagani dnevni red dal na glasovanje:  
 

 

DNEVNI RED 
1. Ugotovitev sklepčnosti in sprejem dnevnega reda.  

2. Razprava in sklepanje o zapisniku 5. seje občinskega sveta. 
3. Vprašanja in predlogi. 

4. Razprava in sklepanje o predlogu Odloka o ravnanju z zapuščenimi vozili v občini Tolmin, v prvi 

obravnavi.   
5.  a) Razprava in sklepanje o predlogu Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o določitvi javnih  

        parkirnih površin, na katerih se plačuje parkirnina, v prvi obravnavi.  
     b) Razprava in sklepanje o predlogu Sklepa o določitvi parkirnine za parkirišče Tolminska korita.  

     c) Razprava in sklepanje o predlogu Sklepa o določitvi parkirnine za parkirišče v centru Tolmina.  
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6. Razprava in sklepanje o predlogu Sklepa o uvrstitvi projekta rekonstrukcije mostu čez Sočo na Mostu 

na Soči v Načrt razvojnih programov Občine Tolmin.  
7. Seznanitev s poročilom o delu Policijske postaje Tolmin v letu 2018.  

8. Razprava in sklepanje o oceni izvajanja skupnega občinskega programa varnosti za območje  

    občine Tolmin za leto 2018.  
9. Razprava in odločanje o predlogu Sklepa o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za volitve članov 

v občinski svet in za župana Občine Tolmin v letu 2018.  
10. Volitve in imenovanja.  

 
Predsedujoči je ugotovil, da je na seji prisotnih 19 članov OS. Člani OS so z 17 glasovi ZA in NOBENIM 

PROTI sprejeli  

 
S K L E P 

 
Sprejme se predlagani dnevni red. 

 

DNEVNI RED 
1. Ugotovitev sklepčnosti in sprejem dnevnega reda.  

2. Razprava in sklepanje o zapisniku 5. seje občinskega sveta. 
3. Vprašanja in predlogi. 

4. Razprava in sklepanje o predlogu Odloka o ravnanju z zapuščenimi vozili v občini Tolmin, v prvi 
obravnavi.   

5.  a) Razprava in sklepanje o predlogu Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o določitvi javnih  

        parkirnih površin, na katerih se plačuje parkirnina, v prvi obravnavi.  
     b) Razprava in sklepanje o predlogu Sklepa o določitvi parkirnine za parkirišče Tolminska korita.  

     c) Razprava in sklepanje o predlogu Sklepa o določitvi parkirnine za parkirišče v centru Tolmina.  
6. Razprava in sklepanje o predlogu Sklepa o uvrstitvi projekta rekonstrukcije mostu čez Sočo na Mostu 

na Soči v Načrt razvojnih programov Občine Tolmin.  

7.  Seznanitev s poročilom o delu Policijske postaje Tolmin v letu 2018.  
8. Razprava in sklepanje o oceni izvajanja skupnega občinskega programa varnosti za območje  

    občine Tolmin za leto 2018.  
9. Razprava in odločanje o predlogu Sklepa o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za volitve članov 

v občinski svet in za župana Občine Tolmin v letu 2018.  

10. Volitve in imenovanja.  
 

K 2. točki dnevnega reda. 
Razprava in sklepanje o zapisniku pete seje občinskega sveta. 

 
Predsedujoči je odprl razpravo o zapisniku 5. seje OS, razpravljavcev ni bilo. 

 

Predsedujoči je dal predlog zapisnika na glasovanje. 
 

Predsedujoči je ugotovil, da je na seji prisotnih 19 članov OS. Člani OS so s 17 glasovi ZA in nobenim 
glasom PROTI sprejeli  

 

 
S K L E P 

 
Sprejme se zapisnik 5. seje Občinskega sveta Občine Tolmin. 

 
 

K 3. točki dnevnega reda. 

Vprašanja  in predlogi. 
 

Darja Mrak je vprašala ali je v kratkem predvidena sanacija ceste proti Zadlaz – Žabče in obrazložila, da 
na cestišče na tej cesti pogosto padajo skale, nazadnje je pred kratkim skala zadela tudi avtomobil, ki 

je vozil po omenjeni cesti. Na vprašanje je odgovorila Sanja Sivec Levpušček, ki je povedala, da je 

oddelek za okolje in prostor prejel pisno pobudo občana, kjer je bilo kronološko opisano stanje in 
dogajanje na omenjeni cesti. Dodaja, da se oddelek za okolje in prostor zaveda problema, vendar pa to 

ni edina cesta v občini Tolmin, ki bi bila potrebna obnove. Z občanom, ki je podal pisno pobudo je bil 
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oddelek za okolje in prostor v kontaktu in se dogovoril za sestanek. Naročilo se bo tudi nadaljnjo 

projektiranje varovalnih mrež, montaža le – teh bi se izvedla v prihodnjem letu, kot je tudi načrtovano 
v proračunu Občine Tolmin. Oddelek za okolje in prostor si želi tudi aktivno sodelovanje občana, ki je 

podal pisno pobudo. Poleg tega je vodja oddelka za okolje in prostor opozorila, da Komunala Tolmin 

redno pregleduje dotično relacijo, vendar pa je težko predvideti, kdaj bo kamenje padlo, kljub vsem 
ukrepom, ki se izvajajo. 

 
Boris Leban postavi enako vprašanje, kot Darja Mrak in doda, da je nedolgo nazaj, padajoča skala skoraj 

prebila streho kombija, vendar pa na srečo v njem ni bilo sopotnikov. Opozori tudi, da se vsakodnevno 
na tej relaciji vozi šest osnovnošolcev. Zadevo označi kot prioritetno. Naslednje vprašanje, ki ga postavi, 

pa je, da ga sprehajalci proti Petelincu sprašujejo, ali je v namenu obnoviti dve klopci ob cesti med 

lipami. 
 

Na vprašanje o klopcah odgovori predsedujoči. Klopce na Kozlovem robu so bile popravljene oz. 
zamenjane, klopce ob cesti proti Petelincu pa očitno še ne. Preverilo se bo, kaj se da tukaj narediti in 

če se bo le dalo, jih v najkrajšem možnem času urediti. 

 
Gregor Poljak ima pobudo glede javne baze javno dostopnih defibilatorjev. Razna društva, krajevne 

skupnosti jih servisirajo na 5 let. Njegovo vprašanje je, ali je možno, da bi se baza popisala in se zadolžilo 
nekoga, ki bi skrbel za servisiranje defibilatorjev. Na vprašanje odgovori predsedujoči, in sicer, da se je 

o tej dotični zadevi že govorilo na Štabu civilne zaščite. Servisiranje defibilatorjev zakon o lokalni 
samoupravi ali zakon o financiranju občin ne omenja, kot ene izmed nalog občin, je pa nesporno dejstvo, 

da se je v zadnjih letih po celotni Sloveniji in ne samo v Občini Tolmin pridobilo kar veliko defibilatorjev 

na javnih objektih in tudi drugje. Predsedujoči odgovori, da se bo preverilo na kakšen način so sedaj 
upravljani le-ti in poskusilo se bo iskati možnosti, da bi nastala neka mreža za servisiranje. Kdo je pa 

tisti, ki bi moral sedaj v tem trenutku skrbeti za servisiranje, pa kot je znano predsedujočemu, ni veljavne 
zakonodaje ali sistema, ki bi trenutno v Sloveniji to urejal.  

 

Nataša Gabršček poda predlog, saj se je nanjo obrnil občan o možnosti postavitve klopce v gozdičku na 
poti proti Kampu Gabrje. Klopca bi prišla v prid predvsem starejšim, ki se redno sprehajajo po navedeni 

potki.  
 

Karlo Laharnar obvesti o pričetku dobrodelnega festivala Gora Rocka, ki je vključen v program botrstva 

in vsako leto se iz dobička festivala črpajo tudi sredstva za dobrobit na Planoti. Za ta festival delajo vse 
Krajevne skupnosti na Planoti, vsa društva in ker primanjkuje delovne sile, se poslužujejo tudi 

prostovoljcev iz doline. Na festival povabi tudi vse svetnike OS. 
 

Matjaž Žbogar pokomentira sklepe, ki jih je sprejela Komisija za mandatna vprašanja, volitve in 
imenovanja na svoji 5. seji, glede iskanja članov za svete. Sprejeti so bili trije sklepi, in sicer, da se ne 

vztraja več pri načelu, da mora biti vsaj en član sveta v posameznem zavodu v kolikor je teh več hkrati 

tudi član OS, da se lahko predlagajo tudi ostale politične stranke in liste, ki niso dobile sedežev v OS in 
da lahko tudi posamezniki predlagajo, v kolikor ima predlagatelj prebivališče v občini Tolmin in da ima 

tudi kandidat, ki je predlagan prebivališče v občini Tolmin. Prosi za pojasnilo, zakaj je bila sprejeta 
odločitev, da je lahko predlagani, ki ga predlaga posameznik, samo občan občine Tolmin in zakaj ne 

tudi iz druge občine, v kolikor bi bil primeren kandidat.  

 
Repliko na komentarje sklepov Matjaža Žbogarja je podal Danijel Oblak, ki je tudi član Komisije za 

mandatna vprašanja, volitve in imenovanja. Menil je, da je najbolj pomembno, da je za člana sveta 
izvoljen najkakovostnejši kandidat. V preteklosti se je dogajalo, da so se rezultati volitev poskušali  

prezrcaliti tudi v svete javnih zavodov, ne glede na kakovost kandidata. Prav tako doda, da je skoraj 
vsak član OS bil tudi član v svetu katerega od javnih zavodov. Po njegovem mnenju, vsak član OS, ki 

želi odgovorno opravljati svojo funkcijo, ki so mu jo namenili volivci, ne more opravljati še funkcije v 

svetu javnega zavoda. Vztrajal je pri mnenju, da morajo biti glede na to, da mora biti član sveta 
posamezne občine, že po zakonu tudi prebivalec te občine, tudi člani delovnih teles in člani svetov javnih 

zavodov prebivalci občine, ki jo zastopajo oziroma predstavljajo.   
 

Zgoraj navedene sklepe je obrazložil tudi Davorin Simčič, ki je povedal, da gre za postopek 

kandidiranja/zbiranja kandidatov  za člane svetov, ki jih potem obravnava Komisija za mandatna 
vprašanja, volitve in imenovanja in na koncu imenuje v OS. Poudari, da ta del postopka v Poslovniku 

Občine Tolmin ni urejen, je pa Komisija imela v preteklosti te postopke vodila v skladu z načelnimi 



4 
 

mnenji, ki jih sprejela vnaprej, tako da so bila poznana pravila pri zbiranju kandidatov. Komisija v tem 

mandatu je sprejela stališča, da morajo biti kandidati občani Občine Tolmin. Davorin Simčič se je tudi 
strinja z obrazložitvijo Danijela Oblaka.  

 

Aljoša Križnič je podal pobudo, da se postavi dodatna signalizacija za železniško postajo iz smeri Mosta 
na Soči in iz smeri Idrije, ki je pomanjkljivo postavljena.  

 
Miha Mežnar je prosil za dodatno informacijo, glede pobude podane na 5. seji OS, ki se je nanašala na   

dokončanje obnove igrišča na Brajdi. Predsedujoči je predlagal, da odgovor poda Matjaž Kos. Le – ta je 
pojasnil, da je bila dokončana projektna dokumentacija za ureditev košarkarskega igrišča. Kot pa ga je 

obvestil direktor Zavoda KŠM, je z izvajalcem športne podlage dogovorjeno, da bo obstoječa športna 

podlaga zamenjana predvidoma še do konca julija 2019.  
 

 
K 4. točki dnevnega reda. 

Razprava in sklepanje o predlogu Odloka o ravnanju z zapuščenimi vozili v občini Tolmin, v 

prvi obravnavi.   
 

Katja Fratina Hvalec predstavi predlog Odloka.  
 

O predlogu Odloka je razpravljal tudi Odbor za gospodarske javne službe in promet. Predsednik 
omenjenega odbora Oton Bratuž je povedal, da je odbor to točko obravnaval na 3. seji. Soglasno so 

sprejeli sklep, da je predlog Odloka primeren za nadaljnjo obravnavo na OS Občine Tolmin, v prvi 

obravnavi.  
 

Odlok je obravnavala tudi Statutarno pravna komisija, o delu katere je poročilo poda Aljoša Križnič. Na 
4. seji statutarno pravne komisije so bili prisotni trije člani, dva sta bila opravičeno odsotna. Obravnavali 

so točko o predlogu Odloka, v prvi obravnavi. Komisija je podala nekaj redakcijskih popravkov, ki so že 

upoštevani v predlogu odloka. Komisija je soglasno sprejela sklep, da je predlog odloka skupaj s 
predlaganimi popravki primeren za nadaljnjo obravnavo na OS.  

 
Predsedujoči je odprl razpravo. Razpravljali so Matjaž Žbogar, Katja Fratina Hvalec, Nataša Gabršček ter 

Daniijel Oblak. Razpravljavcem se je predvsem zastavljalo vprašanje ali ni možno, da bi odlok obravnaval 

tudi odstranitev zapuščenih vozil z zasebnih zemljišč in gozdov. Predlagali so, da se zgoraj navedeno 
dilemo razčisti do druge obravnave odloka.  

 
Predsedujoči je pozval k glasovanju o predlogu Odloka o ravnanju z zapuščenimi vozili v občini Tolmin, 

v prvi obravnavi.   
 

Predsedujoči je ugotovil, da je na seji prisotnih 17 članov OS. Člani OS so z 17 glasovi ZA in nobenim 

glasom PROTI sprejeli 
 

 
S K L E P 

 

Sprejme se Odloka o ravnanju z zapuščenimi vozili v občini Tolmin, v prvi obravnavi, s pripombo, da je 
potrebno do druge obravnave odloka preveriti tudi ali se lahko v odloku uredi tudi odstranitev zapuščenih 

vozil z zasebnih zemljišč in iz zasebnih gozdov. 
 

 
K 5. točki dnevnega reda. 

a) Razprava in sklepanje o predlogu Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o 

določitvi javnih parkirnih površin, na katerih se plačuje parkirnina, v prvi obravnavi.  
b) Razprava in sklepanje o predlogu Sklepa o določitvi parkirnine za parkirišče 

Tolminska korita.  
c) Razprava in sklepanje o predlogu Sklepa o določitvi parkirnine za parkirišče v centru 

Tolmina.  
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Vse tri podtočke (a), b) in c) pri 5. točki so se obrazložile in obravnavale skupno. Točko 5 a) je predstavil 

Davorin Simčič. Točko 5 b), ki se nanaša na parkirišče  Tolminskih koritih in s tem povezano tudi 
parkirišče v Štrklepcah pa je predstavil Janko Humar. 

 

Predsedujoči je nato dal besedo predsedniku Odbora za gospodarske javne službe in promet Otonu 
Bratužu. Odbor je točko obravnaval na 3. seji Odbora v celoti. Največ razprave je bilo glede višine 

parkirnine na parkirišču v Tolminskih koritih. Od šestih prisotnih je bilo pet glasov ZA, en se je vzdržal 
in s tega vidika je bil predlog sklepa primeren za nadaljnjo obravnavo na OS.  

 
Predsedujoči je nato dal besedo članu Statutarno pravne komisije Aljoši Križniču, ki je povedal, da je 

Komisija obravnavala to točko na 4. seji. Komisija je predlog Odloka in oba sklepa brez pripomb potrdila 

in meni, da so primerni za nadaljnjo obravnavo na OS.  
 

Predsedujoči da ponovno besedo Otonu Bratužu, ki ima informacijo, da je prevoz s kombijem s parkirišča 
v Štrklepcah plačljiva 1,00 EUR/osebo in prosi Janka Humarja za obrazložitev. Janko Humar je pojasnil, 

da bo prevoz z parkirišča Štrklepce do Tolminskih korit brezplačen.  

 
Predsedujoči je odprl razpravo za vse tri podtočke skupaj. Razpravljali so Boris Leban, Davorin Simčič, 

Darja Mrak, Janko Humar in Dani Oblak. 
 

Predsedujoči je pozval k glasovanju za vsako podtočko posebej.  
 

a) Razprava in sklepanje o predlogu Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o 

določitvi javnih parkirnih površin, na katerih se plačuje parkirnina, v prvi obravnavi.  
 

 
Predsedujoči je ugotovil, da je na seji prisotnih 17 članov OS. Člani OS so z 17 glasovi ZA in nobenim 

glasom PROTI sprejeli  

 
S K L E P 

 
Sprejme se Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o določitvi javnih parkirnih površin, na katerih 

se plačuje parkirnina, v prvi obravnavi.  

 
Ker v prvi obravnavi k odloku ni bilo bistvenih vsebinskih pripomb je predsedujoči na podlagi 5. odstavka 

81. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Tolmin predlagal, da OS odlok obravnava oziroma o njem 
odloči še v drugi obravnavi.  

 
Predsedujoči je ugotovil, da je na seji prisotnih 19 članov OS. Člani OS so z 18 glasovi ZA, nobenim 

glasom PROTI ter en član se je glasovanja vzdržal, sprejeli  

 
S K L E P 

 
Sprejme se Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o določitvi javnih parkirnih površin, na katerih 

se plačuje parkirnina, v drugi obravnavi.  

 
 

b) Razprava in sklepanje o predlogu Sklepa o določitvi parkirnine za parkirišče 
Tolminska korita.  

 
 

Predsedujoči je pozval k glasovanju o predlogu Sklepa o določitvi parkirnine za parkirišče Tolminska 

korita.  
 

Predsedujoči je ugotovil, da je na seji prisotnih 19 članov OS. Člani OS so z 19 glasovi ZA in nobenim 
glasom PROTI sprejeli 

 

 
S K L E P 
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1. Na parkirišču, ki ga uporabljajo obiskovalci Tolminskih korit, stoječem na parc. št. 242/1 k.o. Zatolmin 
(v nadaljnjem besedilu: parkirišče) in je opremljeno z ustrezno signalizacijo in parkomatom se, v 

obdobju navedenem v drugi točki tega sklepa, plačuje parkirnina.  

 
2.  Parkirnina se v posameznem koledarskem letu, plačuje v obdobju od vključno Velikonočne nedelje 

do vključno 30. septembra, za parkiranje med 8.00 in 18.00 uro. Izven zgoraj navedenega obdobja 
v posameznem koledarskem letu je parkiranje brezplačno.  

 
3. Parkirnina znaša 7,00 EUR za vsake tri ure parkiranja enega osebnega avtomobila.    

      

     V obdobju iz 2. točke tega sklepa na parkirišču ni dovoljeno parkiranje avtobusov in avtodomov.       
 

4. Uporabnik parkirišča mora potem, ko zaustavi svoje vozilo na parkirišču takoj poravnati parkirnino iz 
3. točke z vplačilom zneska v parkomat, ki je nameščen na parkirišču oziroma pooblaščeni osebi 

upravljalca parkirišča.  

 
5. Uporabnik je dolžan potrdilo o plačani parkirnini, ki ga natisne parkomat ali mu ga izroči pooblaščena 

oseba upravljalca parkirišča, namestiti na vidno mesto pod vetrobransko steklo avtomobila tako, da 
je vidno ves čas za katerega je bila plačana parkirnina.  

 
6.  V letu 2019 se parkirnina plačuje od dneva, ko začne ta sklep veljati do vključno 30. septembra 2019.  

 

7.  Ta sklep začne veljati z dnem uveljavitve Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o določitvi 
javnih parkirnih površin, na katerih se plačuje parkirnina.  

 
 

c) Razprava in sklepanje o predlogu Sklepa o določitvi parkirnine za parkirišče v centru 

Tolmina.  
 

Predsedujoči je pozval k glasovanju o predlogu Sklepa o določitvi parkirnine za parkirišče v centru 
Tolmina.  

 

Predsedujoči je ugotovil, da je na seji prisotnih 19 članov OS. Člani OS so z 19 glasovi ZA in nobenim 
glasom PROTI sprejeli 

 
 

S K L E P 
 

 
1. Na območju mesta Tolmin se parkirnina plačuje na parkirišču s parc. št. 625 k.o. Tolmin, ki se nahaja 

na javni površini, med stavbami Občine Tolmin, Upravne enote Tolmin in Knjižnico Cirila Kosmača, 
označeni z modro barvo in opremljeni z ustrezno prometno signalizacijo in parkomatom.   

 
2.  Parkirnina se plačuje za parkiranje med 7.00 in 17.00 uro, razen ob sobotah, nedeljah in praznikih.  

 
3.  Na parkirišču iz prve točke tega sklepa je prva ura parkiranja brezplačna, za vsako naslednjo uro pa 

je potrebno plačati parkirnino v višini 0,40 EUR (štirideset evrskih centov).  

 
4. Za prvo brezplačno uro parkiranja uporabnik vtipka najprej vrednost urne tarife in nato izpis plačilnega 

listka.  
 

5. Ob plačilu parkirnine parkomat sam prišteje brezplačno uro parkiranja in določi čas trajanja parkiranja.  

 
6. Vrsta in način parkiranja, dovoljeni čas parkiranja, obveza plačila parkirnine in njena višina so razvidne 

iz prometne signalizacije in obvestila na parkomatu. 
 

7. Parkirni listek iz parkomata se šteje kot dokazilo o plačilu parkirnine. Parkirni listek mora biti nameščen 
v parkiranem vozilu na sprednji strani vetrobranskega stekla tako, da je dobro viden in povsem čitljiv 

z zunanje strani vozila skozi vetrobransko steklo. 
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8.  Ta sklep začne z dnem uveljavitve Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o določitvi javnih 
parkirnih površin, na katerih se plačuje parkirnina takoj. Z dnem uveljavitve tega sklepa prenehata 

veljati sklepa o določitvi parkirišča iz 1. točke tega sklepa, kot plačljivega, ki ju je sprejel Občinski 

svet Občine Tolmin na 32. seji 24. 4. 2014 in na 18. seji dne 8. 12. 2016.  
 

 
K 6. točki dnevnega reda. 

Razprava in sklepanje o predlogu Sklepa o uvrstitvi projekta rekonstrukcije mostu čez Sočo 
na Mostu na Soči v Načrt razvojnih programov Občine Tolmin. 

 

Kratko uvodno obrazložitev je najprej podal vodja delovne skupine Oton Bratuž. Nato sta zelo  podrobno 
obrazložila predlog Sklepa o uvrstitvi projekta rekonstrukcije mostu čez Sočo na Mostu na Soči v Načrt 

razvojnih programov Občine Tolmin predsednik KS Most na Soči Matej Loncner in članica delovne 
skupine Ana Hawlina.  

 

Točko je obravnaval tudi Odbor za gospodarske javne službe in promet. Za Odbor je poročal Oton 
Bratuž. Odbor je vse tri sklepe potrdil in menil, da so primerni za obravnavo in sprejem na seji 

občinskega sveta. 
 

Predsedujoči je odprl razpravo. Razpravljali so Aljoša Križnič, Matej Loncner, Karlo Laharnar, Miha 
Mežnar, Oton Bratuž in Uroš Brežan. V razpravi je Karlo Laharnar podla predlog, da se v predlog sklepa 

uvrsti dodatna točka, ki bo določala, da je potrebno preden se začne z rekonstrukcijo mostu (t.i. 1. faza)  

pridobiti tudi zemljišča, ki so potrebna za t.i. drugo fazo, torej za gradnjo pločnika od mostu proti 
središču Mosta na Soči. Po mnenju omenjenega predlagatelja je nujno pred projektiranjem pridobiti 

omenjena zemljišča, sicer lahko pride do izsiljevanja.  
 

Razprava je po zgoraj navedenem predlogu potekala predvsem o sklepu glede nadaljevanja aktivnosti, 

vezanih na izgradnjo novega mostu čez Sočo na Mostu na Soči.  
 

Predsedujoči je ob upoštevanju razprave prvotni predlog sklepa dopolnil tako, da se je v celoti glasil:  
 

S K L E P 

1. Nadaljujejo se aktivnosti, vezane na izgradnjo novega mostu čez Sočo na Mostu na Soči, na podlagi 

Idejne zasnove Biroja Triiije d.o.o., ki je bila večinsko sprejeta na zboru krajanov Mosta na Soči 

dne 3. 4. 2018. 

2. Pred začetkom izgradnje mostu, naj se pridobi zemljišče za izgradnjo pločnika proti središču Mosta 

na Soči. 

3. Občinski svet pooblašča župana Občine Tolmin, da v imenu Občine Tolmin potrdi »Projektno nalogo 

DRSI za izdelavo PZI nadomestne gradnje premostitvenega objekta (GO0133) čez Sočo v Mostu 

na Soči na R3-603/1041 v km 0,130«. 

4. Ta sklep začne veljati takoj. 

 

 
Predsedujoči je odprl glasovanje o sklepu o uvrstitvi projekta rekonstrukcije mostu čez Sočo na Mostu 

na Soči v Načrt razvojnih programov Občine Tolmin. Predsedujoči je ugotovil, da je na seji prisotnih 19 

članov OS. Člani OS so z 19 glasovi ZA in nobenim glasom PROTI sprejeli  
 

 
SKLEP 

O DOPOLNITVI NAČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV OBČINE TOLMIN ZA OBDOBJE 

20192023 

1.  

V veljavni Načrt razvojnih programov Občine Tolmin za obdobje 2019–2023 (Uradni list RS, št. 25/2019) 

se uvrsti nov projekt »most čez Sočo na Mostu na Soči«, in sicer tako, da se glasi: 
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Prora-
čunska 

postavka 
Konto 

Naziv investicije, 
projekta, programa, 
državne pomoči … 

  pred 2019 2019 2020 2021 2022 2023 po 2023 

041356 

 
most čez Sočo na 
Mostu na Soči 

SKUPAJ: 22.387 0 0 0 0 350.000 0 4204 

 

Občinski proračun 22.387 0 0 0 0 350.000 0 

Državni proračun 0 0 0 0 0 0 0 

Ostali viri 0 0 0 0 0 0 0 

2.  

Ta sklep začne veljati takoj. 

 

Nato je predsedujoči odprl glasovanje tudi za drugi sklep, in sicer sklep o nadaljevanju aktivnosti, vezane 
na izgradnjo novega mostu čez Sočo na Mostu na Soči. 

 

Predsedujoči je ugotovil, da je na seji prisotnih 19 članov OS. Člani OS so z 12 glasovi ZA in 7 glasovi 
PROTI sprejeli  

 
S K L E P 

 

1. Nadaljujejo se aktivnosti, vezane na izgradnjo novega mostu čez Sočo na Mostu na Soči, 

na podlagi Idejne zasnove Biroja Triiije d.o.o., ki je bila večinsko sprejeta na zboru 

krajanov Mosta na Soči dne 3. 4. 2018. 

2. Pred začetkom izgradnje mostu, naj se pridobi tudi zemljišče za izgradnjo pločnika proti 

središču Mosta na Soči. 

3. Občinski svet pooblašča župana Občine Tolmin, da v imenu Občine Tolmin potrdi 

»Projektno nalogo DRSI za izdelavo PZI nadomestne gradnje premostitvenega objekta 

(GO0133) čez Sočo v Mostu na Soči na R3-603/1041 v km 0,130«. 

4. Ta sklep začne veljati takoj. 

 

Ob 20.23 uri je sejo zapustil član sveta Danijel Oblak.  

 
 

K 7. točki dnevnega reda. 
Seznanitev s poročilom o delu Policijske postaje Tolmin v letu 2018. 

 

Poročilo PP Tolmin je predstavil komandir PP Tolmin Boris Zorko. 
 

Predsedujoči je odprl razpravo. Razpravljavcev ni bilo. 
 

Predsedujoči je pozval k glasovanju. 

 
Predsedujoči je ugotovil, da je na seji prisotnih 18 članov OS. Člani OS so z 18 glasovi ZA in nobenim 

glasom PROTI sprejeli  
 

S K L E P 
 

 

Občinski svet Občine Tolmin se je seznanil s poročilom Policijske postaje Tolmin za leto 2018. 
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K 8. točki dnevnega reda. 

Razprava in sklepanje o oceni izvajanja skupnega občinskega programa varnosti za 
območje občine Tolmin za leto 2018.  

 

Točko je predstavila vodja Medobčinske uprave občin Bovec, Kobarid, Tolmin in Kanal ob Soči Suzana 
Konec. 

 

Predsedujoči je odprl razpravo. Razpravljavcev ni bilo. 

 
Predsedujoči je pozval k glasovanju.  

 
Predsedujoči je ugotovil, da je na seji prisotnih 17 članov OS. Člani OS so z 17 glasovi ZA in nobenim 

glasom PROTI sprejeli  
 

S K L E P 

 

1. 

 

Občinski svet Občine Tolmin sprejme Oceno izvajanja Skupnega občinskega programa varnosti za 

območje občine Tolmin za leto 2018. 

 

2. 

 

Sklep velja takoj. 

 
 

K 9. točki dnevnega reda. 
Razprava in odločanje o predlogu Sklepa o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za 

volitve članov v občinski svet in za župana Občine Tolmin v letu 2018. 

 
Točko je natančno predstavil direktor občinske uprave Davorin Simčič.  

 
Predsedujoči je odprl razpravo. Razpravljavcev ni bilo. 

 

Predsedujoči je pozval k glasovanju. 
 

Predsedujoči je ugotovil, da je na seji prisotnih 18 članov OS. Člani OS so z 17 glasovi ZA in nobenim 
glasom PROTI sprejeli  

 

S K L E P 
 

o delnem povračilu stroškov volilne kampanje organizatorjem volilne kampanje za volitve župana in za 
volitve članov Občinskega sveta Občine Tolmin v letu 2018 

 
 

1.  Na podlagi poročil organizatorjev volilnih kampanji za volitve župana in za volitev v Občinski svet 

Občine Tolmin se iz proračuna Občine Tolmin za leto 2019 delno povrnejo stroški volilnih kampanji 
naslednjim organizatorjem:  

 

a) za volitve župana Urošu Brežanu v znesku            441,96 EUR;  
b) za volitve župana Socialnim demokratom             153,48 EUR; 

 
c) za volitve članov občinskega sveta:  

- DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE                 149,49 EUR; 

- LISTA DOR                        40,59 EUR; 
- LISTA UROŠA BREŽANA                     423,06 EUR; 

- NOVA SLOVENIJA KRŠČANSKI DEMOKRATI        175,56 EUR; 
- SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA                  302,94 EUR; 

- SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA                    148,50 EUR; 
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- SOCIALNI DEMOKRATI                   256,74 EUR; 

- ZVEZA ZA PRIMORSKO                    106,59 EUR; 
 

2. Sredstva so zagotovljena v proračunu Občine Tolmin za leto 2018, na proračunski postavki 010103 

»Financiranje političnih strank« in se organizatorjem volilne kampanje nakažejo na transakcijski 
račun, ki so ga navedli v zahtevi za delno povračilo stroškov volilne kampanje.   

 
3.  Stranka modernega centra (SMC) ne izpolnjuje pogojev za delno povračilo stroškov volilne kampanje, 

ker iz poročila, ki ga je ta stranka pod nazivom »Volilna kampanja za volitve članov občinskega sveta 
– Lista Stranke modernega centra Tolmin« deponirala pri AJPES – u izhaja, da v zvezi z volilno 

kampanjo za volitve članov Občinskega sveta v Občini Tolmin ni imela nobenih stroškov.  
 

 

K 10. točki dnevnega reda. 

Volitve in imenovanja. 
 

a) Razprava in sklepanje o mnenju o kandidatki za ravnateljico Osnovne Šole Simona Kosa 
Podbrdo.  

 
Predsedujoči pozdravi kandidatko za ravnateljico zgoraj navedene šole Polonco Kenda in jo pozove k 

predstavitvi. Polonca Kenda pred člani OS predvaja videoposnetek o delovanju OŠ Simona Kosa Podbrdo 

in se predstavi.   
 

Predsedujoči prosi Tomaža Štenklerja, da pove mnenje Komisije za mandatna vprašanja, volitve in 
imenovanja. Komisija je na svoji 5. seji obravnavala vlogo ravnateljice Polonce Kenda in občinskemu 

svetu predlaga, da sprejme sklep, da je Polonca Kenda primerna kandidatka za ravnateljico Osnovne 

šole Simona Kosa Podbrdo. 
 

Predsedujoči je odprl razpravo. Razpravljavcev ni bilo. 
 

Predsedujoči je pozval k glasovanju. 
 

Predsedujoči je ugotovil, da je na seji prisotnih 18 članov OS. Člani OS so z 16 glasovi ZA in nobenim  

glasom PROTI sprejeli 
 

SKLEP 
 

Občinski svet Občine Tolmin meni, da je Polonca Kenda primerna kandidatka za ravnateljico 

Osnovne šole Simona Kosa Podbrdo. 
 

 
b) Razprava in sklepanje o imenovanju predstavnikov Občine Tolmin v Svetu 

Zdravstvenega doma Tolmin.  

 
Tomaž Štenkler predstavi mnenje Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja. Komisija je 

na svoji 5. seji obravnavala tudi predloga za imenovanja članov v Svet ZD Tolmin in sklenila, da 
občinskemu svetu Občine Tolmin predlaga, da se v Svet Zdravstvenega doma Tolmin kot predstavnika 

Občine Tolmin imenujeta Mateja Loncnerja, Most na Soči 24c in Mitjo Taljata, Most na Soči 95. 
 

Predsedujoči je odprl razpravo. Razpravljavcev ni bilo. 

 
Predsedujoči je pozval k glasovanju. 

 
Predsedujoči je ugotovil, da je na seji prisotnih 18 članov OS. Člani OS so z 18 glasovi ZA in nobenim 

glasom PROTI sprejeli 

 
SKLEP 

 
V Svet Zdravstvenega doma Tolmin se kot predstavnika Občine Tolmin imenujeta Mateja 

Loncnerja, Most na Soči 24c in Mitjo Taljat, Most na Soči 95. 
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c) Razprava in sklepanje o imenovanju predstavnikov Občine Tolmin v Svetu Posoškega 

razvojnega centra.  
 

Predsedujoči nadaljuje s točko in prosi Tomaža Štenklerja, da poda mnenje Komisije za mandatna 

vprašanja, volitve in imenovanja. Le-ta pojasni, da je Komisija na svoji 6. seji obravnavala vlogi za 
imenovanja članov v Svet PRC in sklenila, da občinskemu svetu občine Tolmin predlaga, da sprejme 

sklep, da se v Svet PRC kot predstavnike Občine Tolmin imenuje Dragomirja Rijavca, Roče 1 a, Slap ob 
Idrijci in Milana Torkarja, Ulica prekomorskih brigad 14, Tolmin in Gorazda Lebana, Ulica tolminskega 

punta 7, Tolmin. 
 

Predsedujoči je odprl razpravo. Razpravljavcev ni bilo. 

 
Predsedujoči je pozval k glasovanju. 

 
Predsedujoči je ugotovil, da je na seji prisotnih 16 članov OS. Člani OS so z 16 glasovi ZA in nobenim 

glasom PROTI sprejeli 

 
SKLEP 

 
V Svet Posoškega razvojnega centra se imenuje Dragomirja Rijavca, Roče 1a, Slap ob 

Idrijci, Milana Torkarja, Ulica prekomorskih brigad 14, Tolmin in Gorazda Lebana, Ulica 

tolminskega punta 7, Tolmin. 
 

 
d) Razprava in sklepanje o razrešitvi Maše Klavora s funkcij članice svetov Vzgojno 

varstvenega zavoda Ilke Devetak Bignami Tolmin in Zavoda za kulturo, šport in mladino.  

 
Predsedujoči prosi za mnenje Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja še glede zadnjega 

sklepa. Mnenje Komisije ponovno predstavi Tomaž Štenkler. Le-ta pojasni, da je Komisija na svoji 5. seji 
obravnavala odstopno izjavo Maše Klavora, glede razrešitve s funkcije članice Sveta Zavoda za kulturo, 

šport in mladino Občine Tomin in Sveta Zavoda Vzgojno varstvenega zavoda Ilke Devetak Bignami 
Tolmin.  Komisija je sklenila, da občinskemu svetu občine Tolmin predlaga, da sprejme sklep, da se 

Mašo Klavora zaradi nezdružljivosti funkcij razreši s funkcije članice v Svetu Vzgojno varstvenega zavoda 

Ilke Devetak Bignami in s funkcije članice v Svetu Zavoda za kulturo, šport in mladino Občine Tolmin. 
 

Predsedujoči je odprl razpravo. Razpravljavcev ni bilo. 
 

Predsedujoči je pozval k glasovanju. 

 
Predsedujoči je ugotovil, da je na seji prisotnih 17 članov OS. Člani OS so z 17 glasovi ZA in nobenim 

glasom PROTI sprejeli 
 

SKLEP 
 

Mašo Klavora se zaradi nezdružljivosti funkcij razreši s funkcije članice v Svetu Vzgojno 

varstvenega zavoda Ilke Devetak Bignami in s funkcije članice v Svetu Zavoda za kulturo, 
šport in mladino Občine Tolmin. 

 
 

6. seja Občinskega sveta Občine Tolmin je bila zaključena ob 21.29. 

 
 

DAVORIN SIMČIČ 

                                                
 

                      UROŠ BREŽAN                                 
DIREKTOR OBČINSKE UPRAVE                                                                                                                                             ŽUPAN                               

  

 
Zapisala: 

Tamara Jakulin 


