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                    OBČINA TOLMIN 

             Ulica padlih borcev 2, Tolmin 
       tel. (05)381 95 00, fax. (05)381 95 23 

                 e-pošta:info@tolmin.si 

                   http://www.tolmin.si 

                        Občinski svet                

 

Z  A  P  I  S  N  I  K 

24. seje Občinskega sveta Občine Tolmin, 

ki je bila v torek, 23. 4. 2013 ob 17.00, v Veliki sejni sobi Občine Tolmin 

 

 

PRISOTNI ČLANI OBČINSKEGA SVETA (OS): Andrej Costantini, Friderik Lapanja, Nada 

Uršič, Jože Režonja, Karel Laharnar, Tomaž Štenkler, Danijel Oblak, Boris Velikonja, Ivo Tuta, 

Miran Kragelj, Ernest Kemperle, Franc Ličer, Darjo Velušček, Dragomir Rijavec, Ciril Testen, Matjaž 

Leban, Jernej Kenda, Dejan Testen, Metod Fon; 

OPRAVIČENO ODSOTNI ČLANI OS: Maša Klavora; 

NEOPRAVIČENO ODSOTNI ČLANI OS: Matej Skočir, Borut Nikolaš; 

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

Simčič,vodja Oddelka za okolje in prostor Miran Drole, vodja Oddelka za gospodarstvo, 

negospodarstvo in finance Janja Bičič, višji svetovalec Rafael Šuligoj, tajnica župana in OS Blanka 

Sovdat; 

Maks Jan, član Nadzornega odbora, Berti Rutar, Komunala Tolmin pri točki 5.; 

NOVINARJI: KA-TV (Marjan Černigoj), Matej Kavčič (Radio Alpski val); 

 

K 1. točki dnevnega reda.  

Ugotovitev sklepčnosti in sprejem dnevnega reda. 

Sejo je ob 17.00 pričel župan Uroš Brežan.  

Na seji je bilo prisotnih 17 članov OS. Seje se še nista udeležila člana OS Dejan Testen in Metod Fon. 

 

Predsedujoči je odprl razpravo na dnevni red.  

Razpravljal je Friderik Lapanja, ki je predlagal, da se 6. točka Razprava in sklepanje o predlogu za 

prejemnike nagrad Občine Tolmin v letu 2013, zapre za javnost. 

 

Predsedujoči je predlog, da se pri 6. točki Razprava in sklepanje o predlogu za prejemnike nagrad 

Občine Tolmin v letu 2013 seja zapre za javnost, dal na glasovanje. 

 

Svetniki so glasovali z dvigom rok in s 14 glasovi ZA in 2 PROTI sprejeli 

 

S K L E P 

 

Seja se pri 6. točki dnevnega reda Razprava in sklepanje o predlogu za prejemnike nagrad 

Občine Tolmin v letu 2013, zapre za javnost.  

 

Naslednjo spremembo, razširitev seje z dodatno točko Volitve članov v Razvojni svet Severne 

Primorske (Goriške razvojne) regije na podlagi skupne liste kandidatov, je predlagal predsedujoči in 

odprl razpravo. 

 

Razpravljavcev ni bilo, zato je predlog sklepa, da se dnevni red dopolni s točko Volitve članov v 

Razvojni svet Severne Primorske (Goriške razvojne) regije na podlagi skupne liste kandidatov, ki se jo 

uvrsti na 6. mesto, pri ostalih točkah za to točko dnevnega reda pa se številke točk spremenijo za eno 

številko višje.  
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Nato je spremenjeni dnevni red dal na glasovanje. 

Dnevni red. 

1. Ugotovitev sklepčnosti in sprejem dnevnega reda.  

2. Razprava in sklepanje o zapisniku 23. seje Občinskega sveta Občine Tolmin.  

3. Razprava in sklepanje o predlogu Odloka o spremembah Odloka o ustanovitvi Javnega 

vzgojnovarstvenega zavoda VVZ Ilke Devetak Bignami Tolmin, v drugi obravnavi. 

4. Razprava in sklepanje o predlogu Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi 

javnega zavoda Knjižnica Cirila Kosmača Tolmin, v prvi obravnavi.  

5. Razprava in sklepanje o ustanovitvi Javnega podjetja Regijski center za ravnanje z odpadki 

Nova Gorica d. o. o., v prvi obravnavi.  

6. Volitve članov v Razvojni svet Severne Primorske (Goriške razvojne) regije na podlagi skupne 

liste kandidatov. 

7. Razprava in sklepanje o predlogu za prejemnike nagrad Občine Tolmin v letu 2013.  

8. Seznanitev z dokončnim poročilom Nadzornega odbora o opravljenem nadzoru investicije 

»Komunalna infrastruktura Zatolmin«. 

9. Razprava in sklepanje o Sklepu o določitvi višine odškodnine za odkup zemljišč, po katerih 

potekajo že zgrajene kategorizirane lokalne ceste in javne poti v Občini Tolmin.  

10. Vprašanja in predlogi.  

 

Predsedujoči je ugotovil, da je pred glasovanjem na seji prisotnih 17 članov OS. Člani OS so s 17  

glasovi ZA sprejeli  

 

S K L E P 

Sprejme se spremenjeni dnevni red. 

Dnevni red. 

1. Ugotovitev sklepčnosti in sprejem dnevnega reda.  

2. Razprava in sklepanje o zapisniku 23. seje Občinskega sveta Občine Tolmin.  

3. Razprava in sklepanje o predlogu Odloka o spremembah Odloka o ustanovitvi Javnega 

vzgojnovarstvenega zavoda VVZ Ilke Devetak Bignami Tolmin, v drugi obravnavi. 

4. Razprava in sklepanje o predlogu Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o 

ustanovitvi javnega zavoda Knjižnica Cirila Kosmača Tolmin, v prvi obravnavi.  

5. Razprava in sklepanje o ustanovitvi Javnega podjetja Regijski center za ravnanje z 

odpadki Nova Gorica d. o. o., v prvi obravnavi.  

6. Volitve članov v Razvojni svet Severne Primorske (Goriške razvojne) regije na podlagi 

skupne liste kandidatov. 

7. Razprava in sklepanje o predlogu za prejemnike nagrad Občine Tolmin v letu 2013.  

8. Seznanitev z dokončnim poročilom Nadzornega odbora o opravljenem nadzoru 

investicije »Komunalna infrastruktura Zatolmin«. 

9. Razprava in sklepanje o Sklepu o določitvi višine odškodnine za odkup zemljišč, po 

katerih potekajo že zgrajene kategorizirane lokalne ceste in javne poti v Občini Tolmin.  

10. Vprašanja in predlogi.  

 

 

K 2. točki dnevnega reda. 

Razprava in sklepanje o zapisniku 23. seje Občinskega sveta Občine Tolmin. 

Predsedujoči je odprl razpravo na zapisnik 23. seje OS, vendar razpravljavcev ni bilo. 

Zapisnik je dal na glasovanje.  

 

Ugotovil je, da je pred glasovanjem na seji prisotnih 17 članov OS. Člani OS s 13 glasovi ZA sprejeli 

 

S K L E P 

 

Sprejme se zapisnik 23. seje Občinskega sveta Občine Tolmin. 
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K 3. točki dnevnega reda. 

Razprava in sklepanje o predlogu Odloka o spremembah Odloka o ustanovitvi Javnega 

vzgojnovarstvenega zavoda VVZ Ilke Devetak Bignami Tolmin, v drugi obravnavi. 

Poročevalec Rafael Šuligoj. Mnenje Statutarno pravne komisije je podal Danijel Oblak. 

Predsedujoči je odprl razpravo, vendar razpravljavcev ni bilo. 

 

Na glasovanje je dal predlog sklepa, da Občinski svet Občine Tolmin sprejme Odlok o spremembah 

Odloka o ustanovitvi javnega vzgojnovarstvenega zavoda VVZ Ilke Devetak Bignami Tolmin, v drugi 

obravnavi. 

 

Predsedujoči je ugotovil, da je pred glasovanjem na seji prisotnih 17 članov OS. Člani OS so s 16 

glasovi ZA sprejeli 

 

S K L E P  

 

Sprejme se Odlok o spremembah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojnovarstvenega zavoda VVZ 

Ilke Devetak Bignami Tolmin, v drugi obravnavi.  

 

K 4. točki dnevnega reda. 

Razprava in sklepanje o predlogu Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi 

javnega zavoda Knjižnica Cirila Kosmača Tolmin, v prvi obravnavi.  

Poročevalec Rafael Šuligoj. Mnenje Statutarno pravne komisije je podal Danijel Oblak, mnenje 

Odbora za družbene dejavnosti pa Rafael Šuligoj.  

 

Predsedujoči je odprl razpravo, vendar razpravljavcev ni bilo.  

 

Na glasovanje je dal predlog sklepa, da Občinski svet Občine Tolmin sprejme Odlok o spremembah in 

dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Knjižnica Cirila Kosmača Tolmin, v prvi obravnavi.  

 

Predsedujoči je ugotovil, da je pred glasovanjem na seji prisotnih 13 članov OS. Člani OS so z 12 

glasovi ZA sprejeli 

 

S K L E P  

 

Sprejme se Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Knjižnica 

Cirila Kosmača Tolmin, v prvi obravnavi.  

 

 

K 5. točki dnevnega reda. 

Razprava in sklepanje o ustanovitvi Javnega podjetja Regijski center za ravnanje z odpadki 

Nova Gorica d. o. o., v prvi obravnavi.  

Poročevalec župan Uroš Brežan. Mnenje Odbora za gospodarstvo in Odbora za gospodarske javne 

službe in promet je podal Matjaž Leban, mnenje Statutarno pravne komisije pa Danijel Oblak.  

 

Predsedujoči je odprl razpravo. V njej sta sodelovala Ernest Kemperle in Miran Drole.  

Seje se je ob 17.40 udeležil še član OS Dejan Testen. 

 

Ker ni bilo drugih razpravljavcev, je predsedujoči na glasovanje dal predlog sklepa, da se sprejme 

sklep, da Občinski svet Občine Tolmin sprejme predlog Odloka o ustanovitvi Javnega podjetja 

Regijski center za ravnanje z odpadki Nova Gorica d. o. o., v prvi obravnavi, z naslednjimi 

pripombami: 
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a) v uvodu odloka naj se pri navajanju Uradnih listov, v katerih so bili objavljeni statuti občin, 

pri Občini Tolmin za številko Uradnega lista Republike Slovenije, št. 13/2009, doda vejica in 

nato še številka »17/2011«; 

b) v 1. členu odloka je le en odstavek, zato številčenje odstavkov v tem členu ni potrebno, tako 

da se številka »(1)« pred začetkom besedila v zgoraj navedenem členu črta; 

c) v 12. členu naj se v 2. odstavku doda stavek: »Občine ustanoviteljice praviloma prevzamejo 

delež občine, ki izstopa iz družbe, v sorazmerju s svojimi dosedanjimi deleži. O morebitnem 

drugačnem razmerju glede prevzema poslovnega deleža občine, ki izstopa iz družbe, se 

morajo občine izrecno sporazumeti.«; 

d) v 4. odstavku 14. člena se za besedilom … javne infrastrukture, doda besedilo: », ki je 

določena najmanj v višini obračunane amortizacije« tako, da se celoten odstavek glasi:  

»(4) Najemnina za uporabo javne infrastrukture, KI JE DOLOČENA NAJMANJ V VIŠINI 

OBRAČUNANE AMORTIZACIJE, je namenski prihodek ustanoviteljic, ki se bo namensko 

uporabljala za investicije in investicijska vzdrževalna dela na javni infrastrukturi iz prvega 

odstavka tega člena.  

 

Predsedujoči je ugotovil, da je pred glasovanjem na seji prisotnih 15 članov OS. Člani OS so s 15 

glasovi ZA sprejeli 

S K L E P 

 

Občinski svet Občine Tolmin sprejme predlog Odloka o ustanovitvi Javnega podjetja Regijski 

center za ravnanje z odpadki Nova Gorica d. o. o., v prvi obravnavi, z naslednjimi pripombami: 

 

a) v uvodu odloka naj se pri navajanju uradnih listov, v katerih so bili objavljeni statuti 

občin, pri Občini Tolmin za številko Uradnega lista Republike Slovenije, št. 13/2009, 

doda vejica in nato še številka »17/2011«; 

b) v 1. členu odloka je le en odstavek, zato številčenje odstavkov v tem členu ni potrebno, 

tako da se številka »(1)« pred začetkom besedila v zgoraj navedenem členu črta; 

c) v 12. členu naj se v 2. odstavku doda stavek: »Občine ustanoviteljice praviloma 

prevzamejo delež občine, ki izstopa iz družbe, v sorazmerju s svojimi dosedanjimi deleži. 

O morebitnem drugačnem razmerju glede prevzema poslovnega deleža občine, ki 

izstopa iz družbe, se morajo občine izrecno sporazumeti.«; 

d) v 4. odstavku 14. člena se za besedilom … javne infrastrukture, doda besedilo: », ki je 

določena najmanj v višini obračunane amortizacije« tako, da se celoten odstavek glasi:  

»(4) Najemnina za uporabo javne infrastrukture, KI JE DOLOČENA NAJMANJ V 

VIŠINI OBRAČUNANE AMORTIZACIJE, je namenski prihodek ustanoviteljic, ki se 

bo namensko uporabljala za investicije in investicijska vzdrževalna dela na javni 

infrastrukturi iz prvega odstavka tega člena.  

 

Seje se je udeležil član OS Dejan Testen. 

 

K 6. točki dnevnega reda. 

Volitve članov v Razvojni svet Severne Primorske (Goriške razvojne) regije na podlagi skupne 

liste kandidatov. 

Poročevalec Davorin Simčič. 

 

Župan je predlagal za izvedbo volitev tričlansko komisijo v sestavi: Andrej Costantini (predsednik) ter 

Boris Velikonja in Ernest Kemperle (člana komisije). Predlog je dal na glasovanje. Člani OS so 

soglasno z dvigom rok sprejeli  

 

S K L E P 

 

Za izvedbo volitev članov v Razvojni svet Severne Primorske (Goriške razvojne) regije na 

podlagi skupne liste kandidatov se imenuje komisijo v sestavi: 
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 Andrej Costantini, predsednik 

 Ernest Kemperle, član in 

 Boris Velikonja, član.  

Predsedujoči je ob 17.45 sejo OS prekinil za 15 minut, da so se izvedle volitve in je komisija lahko 

ugotovila izid volitev. Volitve so bile izvedene tajno, z glasovnicami.   

 

Ob 18.05 je predsedujoči nadaljeval 24. sejo OS in ugotovil, da je na seji prisotnih 18 članov OS.  

Predsednik komisije Andrej Costantini je prisotnim podal poročilo o izidu volitev: 

 

 oddanih je bilo   17 glasovnic 

 prejetih   je bilo           17 glasovnic 

 veljavnih je bilo           16 glasovnic 

 neveljavna je bila           1 glasovnica. 

 

Od zgoraj navedenega skupnega števila veljavnih glasovnic je za listo kandidatov glasovalo 15 

svetnikov, proti listi kandidatov pa 1 svetnik.  

 

Komisija je ugotovila, da je predlog liste kandidatov za volitve članov v Razvojni svet Severne 

Primorske (Goriške razvojne) regije dobil večino glasov članov sveta, ki so glasovali, in so zato člani, 

ki so bili predlagani na listi, izvoljeni. 

 

K 7. točki dnevnega reda. 

Razprava in sklepanje o predlogu za prejemnike nagrad Občine Tolmin v letu 2013.  

Skladno s sklepom, ki je bil izglasovan pri 1. točki dnevnega reda, se je sejo pri tej točki zaprlo za 

javnost.  

 

Poročevalec Friderik Lapanja.  

Predsedujoči je odprl razpravo, v kateri sta sodelovala Jože Režonja in Ivo Tuta.  Jože Režonja je 

podal predlog, da se Plaketo Občine Tolmin podeli Društvu veteranov »SEVER« severne primorske.  

 

Ob 18.20 se je seje udeležil član OS Metod Fon.  

 

Drugih razpravljavcev ni bilo.  

Predsedujoči je na glasovanje najprej dal predlog sklepa, da se Plaketo občine Tolmin podeli 

Prosvetnemu društvu Justin Kogoj Dolenja Trebuša, za več kot stoletno neprekinjeno delovanje na 

področju ljubiteljske kulture.  

 

Ugotovil je, da je pred glasovanjem na seji prisotnih 17 članov OS. Člani OS so z 9 glasovi ZA in 4 

PROTI sprejeli  

S K L E P 

 

»Plaketo občine Tolmin« prejme: 

1. Prosvetno društvo Justin Kogoj Dolenja Trebuša, za več kot stoletno neprekinjeno 

delovanje na področju ljubiteljske kulture. 
 

Ker je bil izglasovan sklep, da se plaketo podeli Prosvetnemu društvu Justin Kogoj Dolenja Trebuša o  

dodatnem predlogu za podelitev plakete, ki ga je podal Jože Režonja člani OS niso glasovali.  

 

Predsedujoči je nato na glasovanje dal predlog sklepa, da se Priznanji občine Tolmin podeli dr. Štefku 

Miklaviču, za znanstveno raziskovalne dosežke na področju matematike in Osnovni šoli Simona Kosa 

Podbrdo, za dolgoletno vzgojno izobraževalno delo in delovanje na kulturnem področju v Podbrdu, 

Zahvali občine Tolmin pa prejmeta Ladislav Črv, za delo v krajevni skupnosti, folklorni skupini Ivan 

Laharnar in drugih društvih in Slavko Obed, za delo pri popotresni obnovi v župnijah, sodelovanje s 

krajevnimi skupnostmi ter za delo na karitativnem in pastoralnem področju. 
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Ugotovil je, da je pred glasovanjem na seji prisotnih 17 članov OS. Člani OS so s 15 glasovi ZA 

sprejeli  

S K L E P 

 

»Priznanji občine Tolmin« prejmeta: 

1. Dr. Štefko Miklavič, za znanstveno raziskovalne dosežke na področju matematike in  

2. Osnovna šola Simona Kosa Podbrdo, za dolgoletno vzgojno izobraževalno delo in 

delovanje na kulturnem področju v Podbrdu.  

 

»Zahvali občine Tolmin« pa prejmeta: 

1. Ladislav Črv, za delo v krajevni skupnosti, folklorni skupini Ivan Laharnar in drugih 

društvih in 

2. Slavko Obed, za delo pri popotresni obnovi v župnijah, sodelovanje s krajevnimi 

skupnostmi ter delo na karitativnem in pastoralnem področju. 

 

Ob 18.30 je sejo zapustil član OS Matjaž Leban. 

 

K 8. točki dnevnega reda. 

Seznanitev z dokončnim poročilom Nadzornega odbora o opravljenem nadzoru investicije 

»Komunalna infrastruktura Zatolmin«. 

 

Poročevalec Maks Jan.  

Predsedujoči je odprl razpravo, v kateri so sodelovali Ivo Tuta, Andrej Costantini, Jernej Kenda, Maks 

Jan, Miran Drole in župan.  

 

K 9. točki dnevnega reda. 

Razprava in sklepanje o Sklepu o določitvi višine odškodnine za odkup zemljišč, po katerih 

potekajo že zgrajene kategorizirane lokalne ceste in javne poti v Občini Tolmin.  

Poročevalka Ksenija Krsnik. 

Predsedujoči je odprl razpravo, v katerih so sodelovali Ivo Tuta, Danijel Oblak, Ksenija Krsnik in 

Davorin Simčič.  

 

Predsedujoči je na glasovanje dal predlog sklepa, da Občinski svet Občine Tolmin sprejme Sklep o 

določitvi višine odškodnine za odkup zemljišč, po katerih potekajo že zgrajene kategorizirane lokalne 

ceste in javne poti v Občini Tolmin.  

 

Predsedujoči je ugotovil, da je pred glasovanjem na seji prisotnih 13 članov OS. Člani OS so z 12 

glasovi ZA sprejeli 

S K L E P  

 

Sprejme se Sklep o določitvi višine odškodnine za odkup zemljišč, po katerih potekajo že 

zgrajene kategorizirane lokalne ceste in javne poti v Občini Tolmin.  

 

 

K 10. točki dnevnega reda. 

Vprašanja in predlogi.  

Direktor občinske uprave je prisotne najprej seznanil s tožbo, ki jo je proti Občini Tolmin vložila 

družina Meklav iz Loj.  

 

Dragomir Rijavec je predlagal, da se pri posredovanju odgovora članom OS poleg le-tega zabeleženi 

tudi vprašanje.  
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Zanimalo ga je še, ali se bo pri rekonstrukciji ceste Idrija pri Bači - Slap ob Idrijci organizirala lokalna 

skupina tudi na območju KS Slapa ob Idrijci in Idrije pri Bači.   

Miran Drole je odgovoril, da take skupine v tem trenutku ne bo. Občina je intenzivno sodelovala s KS 

v fazi priprave projekta, je pa strokovna služba na razpolago za razpravo kadarkoli bo le-ta potrebna.  

 

Danijel Oblak se je Janku Humarju, direktorju LTO-ja, zahvalil za podan odgovor in ob 19.25 sejo 

zapustil.  

 

Friderik Lapanja je povedal, da se na Slapu ob Idrijci naj bi se odstranilo objekt (pri Jurju). Apelira na 

Občino Tolmin, da ta pomaga razrešiti problem odstranitve objekta, če imajo strokovne službe 

morebitne ustrezne kontakte s predstavniki DARS-a. 

 

Krajani Slapa ob Idrijci bodo na DARS naslovili ustrezen dopis tudi glede nepreglednega dela na 

Slapu ob Idrijci proti novemu avtobusnem postajališču.  

 

Darjo Velušček je zastavil vprašanje glede aktivnosti za predor Cerkno – Hotavlje, ki naj bi se 

prekinile. Kaj se s tem dogaja? Kakšne so aktivnosti Občine Tolmin in župana v zvezi s povezavo z 

Ljubljano? 

 

Na vprašanja je odgovoril župan: V Državnem svetu bo pripravljena pobuda, usklajena z novim 

predsednikom Odbora za infrastrukturo in prostor. Sklep, ki ga je Vlada RS v preteklosti sprejela in je 

za Posočje izredno slab, se bo poskušalo spremeniti. Pripravlja se torej svetniško vprašanje, ki se ga bo 

uskladilo s parlamentarnim odborom in vsekakor se bo poskušalo doseči, da se projekt 4. razvojne osi 

ne ustavi. 

 

Andrej Costantini je postavil naslednja vprašanja: 

1. V kakšni fazi je pritožba na Upravno sodišče glede sredstev za energetsko sanacijo ŠC Tolmin? 

2. Predlaga, da se sredstva, ki naj bi bila Občini Tolmin namenjena za tunel, porabi za ureditev odseka 

do Podsela in naprej, da bi se čim prej pripeljali do avtoceste.  

3. Ponovno je opozoril na nered (ruvanje cipres), ki se v nočnih urah dogaja na parkirišču za stavbo 

Občine Tolmin.  

 

O pritožbi na Upravno sodišče je krajšo informacijo podal direktor. 

 

Na drugo vprašanje je podal odgovor župan : Cesto in sprojektirano potezo glede 4. razvojne osi oz. 

tunela je potrebno zracionalizirati, kar bo tudi pobuda svetnikov v Državnem svetu RS. Še vedno je 

odprta možnost, da se nadaljuje 4. razvojno os in sicer do poteza med Dolenjo Trebušo in Želinom. V 

tej finančni perspektivi so predvidena  evropska sredstva.  Letos še obstaja možnost, da se pripravi 

razpis in pogodba, da se bo vsaj del te ceste urejal. 

 

Glede povezave do Nove Gorice bo vsekakor potekala bitka v okviru nove finančne perspektive. 

Povezava je opredeljena kot ena od prioritetnih za občino Tolmin. To bo potrebno uveljaviti najprej 

tudi na regionalnem, potem pa še na državnem nivoju. Nato bo možno te investicije preseliti tudi na 

povezavo proti Novi Gorici.  

 

Sejo je ob 19.30 zapustil član OS Ernest Kemperle.  

 

Jože Režonja je vprašal  ali je možno, da se ob Dolenji Trebuši - Želin na določenih delih odstrani 

skale, ki štrlijo na cesto in ovirajo tovornjake, avtobuse itd.? 

 

Glede zlonamernih dejanj, ki se dogajajo ob vikendih v nočnih urah na parkirišču za občinsko stavbo 

je predlagal, da bi se morda sklicalo sejo Varnostnega sosveta, katerega ustanovitelj je župan. 
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Vodja Oddelka za okolje in prostor Miran Drole je povedal, da so za predvideno sanacijo ceste 

Dolenja Trebuša – Želin pripravljeni projekti, pridobljena so vsa soglasja, narejena je geologija tudi iz 

dela utrjevanja brežin. Sprojektirano je na hitrost 60 km/h, revizija je bila opravljena. Pomisleki, ki jih 

je imel gospod Režonja, pa so bili izpostavljeni tudi v okviru revizije. 

 

 

 

Drugih vprašanj ni bilo, zato je predsedujoči 24. sejo OS ob 19.45 zaključil. 

 

 

 

DAVORIN SIMČIČ,           UROŠ BREŽAN,  
DIREKTOR OBČINSKE UPRAVE             PREDSEDUJOČI 

 


