
 
Ulica padlih borcev 2, 

5220 TOLMIN 

Odbor za okolje in prostor 

Številka: 011-0034/2020 

Datum: 7. 10. 2020 
 

Z A P I S N I K  

5. seje Odbora za okolje in prostor, ki je bila v torek, 6. oktobra 2020 ob 16.00 v veliki 
sejni sobi Občine Tolmin 

 
Prisotni člani odbora: Klemen Šavli, Klemen Grahelj, Maja Lapanja, Grega Rodman 

Odsotni člani odbora: Blaž Božič, Janja Hadalin, Gregor Lapanja  
Ostali prisotni: Sanja Sivec Levpušček (vodja oddelka za okolje in prostor), Miran Mavri (višji 

svetovalec za pravne zadeve), Zoran Štanta (občinski urbanist), Davorin Simčič (višji svetovalec za 

pravne zadeve), Alenka Rutar (Zavod za turizem Dolina Soče) 
 

Za sejo je bil predlagan naslednji dnevni red: 
 

Dnevni red 

1. Ugotovitev sklepčnosti in sprejem dnevnega reda. 
2. Razprava in sklepanje o zapisniku 4. seje Odbora za okolje in prostor. 

3. Razprava in sklepanje o predlogu Akcijskega načrta ukrepov za spodbujanje trajnostnega razvoja 
turizma v občini Tolmin za obdobje 2020–2023. 

4. Razprava in sklepanje o predlogu Odloka o uveljavljanju predkupne pravice Občine Tolmin, v prvi 

obravnavi. 
5. Razprava in sklepanje o predlogu sklepa o obvezni razlagi določila drugega odstavka 71. člena 

Odloka o Občinskem prostorskem načrtu Občine Tolmin (Uradni list RS, št. 78/2012).   
6. Premoženjskopravne zadeve. 

7. Vprašanja in predlogi.  
 

Seja je od točke 1 do 3 potekala skupaj s Odborom za kmetijstvo, turizem in razvoj podeželja in delno 

pod točko Vprašanja in predlogi.   
 

K 1.) 
Ugotovitev sklepčnosti in sprejem dnevnega reda 

 

Klemen Šavli, predsednik Odbora za okolje in prostor, je uvodoma ugotovil, da so na seji prisotni 4 
člani odbora. Opravičeno odstotni so bili Janja Hadalin, Blaž Božič in Gregor Lapanja.  

Predsednik je povedal, da je Janja Hadalin po elektronski pošti poslala pripombe in predloge k 
posameznim točkam dnevnega reda, le-te bodo predstavljene v teku seje.  

Predlagani dnevni red je bil podan v razpravo navzočim in ker ni bilo pripomb, ga je predsednik dal na 
glasovanje.  

 

SKLEP. 
Odbor za okolje in prostor potrjuje predlagani dnevni red 5. seje. 

Sklep je bil soglasno potrjen. 
 

K 2.)  

Razprava in sklepanje o zapisniku 4. seje Odbora za okolje in prostor 
 

Predsednik je pozval člane k morebitnim pripombam na zapisnik. 



Pripomb ni bilo zato ga je predsednik podal na glasovanje. 

 
SKLEP. 

Odbor za okolje in prostor potrjuje zapisnik 4. seje v predlagani obliki.  

Sklep je bil soglasno potrjen. 
 

K 3.) 
Razprava in sklepanje o predlogu Akcijskega načrta ukrepov za spodbujanje trajnostnega 

razvoja turizma v občini Tolmin za obdobje 2020–2023 
 

K obrazložitvi načrta je bila povabljena Alenka Rutar. Dodatno obrazložitev k mnenju društva DOR, ki 

je bil članom razdeljen pred pričetkom seje v pisni obliki in se nanaša na načrt, sta podali Janja Bičič in 
Sanja sivec Levpušček.  

 
V razpravi so sodelovali Grega Rodman, Aljoša Križnič, Zvezdana Čarga Šavli in Klemen Šavli. 

 

Razprava:  
1. spremljanje vplivov turizma na naravo – Sotočje je trenutno bolj osiromašeno – pobuda, da se pri 

prej omenjenem poglavju doda revitalizacija Sotočja (npr. ureditev travnikov, poti), 
2. zadovoljstvo prebivalcev; anketiranje prebivalcev o zadovoljstvu z razvojem turizma – ali je 

narejena kakšna študija, kakšno je trenutno stanje (v načrtu je za obdobje od 1.1.2022 do 
31.12.2022), 

3. merjenje zaposlovanja v turizmu – ali so zbrani podatki za trenutno stanje (v načrtu je za 

obdobje od 1.1.2022 do 28.2.2023), 
4. spremljanje vplivov turizma na naravo – pobuda, da bi se uvrstilo tudi spremljanje vplivov 

turizma na naravo na naravnih kopališčih, 
5. potovanja in podnebje, postavitev električnih polnilnic – smiselno bi bilo vključiti še parkirišče v 

Modreju, 

6. ločevanje odpadkov – ureditev prevzema tekstilnih odpadkov, 
7. ohranjanje kulturne dediščine; nadgradnja halštatske hiše in korit Idrijce in Soče – pobuda, da se 

vključi tudi nadgradnje poti v projektu Čez most po modrost, 
8. parkirni režim pri jezeru v Modreju – pobuda, da se urejanje parkirnega režima razširi na celoten 

Most na Soči s širšo okolico, 

9. kako je s zagotovitvijo potrebnih sredstev s strani občin za uresničevanje predstavljenega načrta 
kot tudi uresničevanje načrtov, ki so zapisana v Strategiji razvoja in trženja turizma Dolina Soče 

2025+, 
10. problem je s prekomernimi količinami odpadkov, predvsem v naseljih, kjer je veliko turističnih 

ponudnikov – predlaga se, da se ponudnikom zviša kapacitete oz. dodeli dodatne kontejnerje, 
11. problem je tudi, ker je ob kopališčih Soče in Idrijce zagotovljenih premalo parkirnih prostorov - 

predlaga se, da so parkirišča plačljiva oz. da se občanom izda letna parkirna karta. 

 
Na vprašanja in pobude so odgovarjali Alenka Rutar, Janja Bičič in Sanja Sivec Levpušček.  

 
Po končani razpravi je predsednik Odbora za okolje in prostor predlagal naslednji sklep v potrditev.  

SKLEP. 

Odbor za okolje in prostor je obravnaval predlog Akcijskega načrta ukrepov za 
spodbujanje trajnostnega razvoja turizma v občini Tolmin za obdobje 2020-2023 in 

ugotavlja, da je primeren za posredovanje Občinskemu svetu v nadaljnjo obravnavo.  
 

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

 
Predsednik Odbora za kmetijstvo, turizem in razvoj podeželja je predlagal naslednji sklep. 

SKLEP. 
Odbor za kmetijstvo, turizem in razvoj podeželja je na svoji 6. seji obravnaval in 

razpravljal o predlogu Akcijskega načrta ukrepov za spodbujanje trajnostnega razvoja 

turizma v občini Tolmin za obdobje 2020-2023 in ga posreduje Občinskemu svetu v 
nadaljnjo obravnavo.  

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



 

K 4.) 
Razprava in sklepanje o predlogu Odloka o uveljavljanju predkupne pravice Občine 

Tolmin, v prvi obravnavi 

 
Obrazložitev je podal Davorin Simčič, ki je nato tudi odgovarjal na vprašanja članov iz razprave. Na 

vprašanja sta odgovarjala tudi Sanja Sivec Levpušček in Zoran Štanta. 
 

Predsednik odbora je občinsko upravo zaprosil, da pregleda pripombe in predloge k posameznim 
točkam dnevnega reda, ki jih je poslala po elektronski pošti opravičeno odsotna članica Janja Hadalin. 

 

V razpravi so sodelovali Klemen Šavli, Zvezdana Čarga Šavli, Klemen Grahelj in Maja Lapanja. 
 

Po razpravi je predsednik predlagal, da se glasuje o sklepu skupaj s pripombami 1 in 2, ki jih je podala 
k tej točki dnevnega reda Janja Hadalin.  

 

SKLEP. 
Odbor za okolje in prostor potrjuje predlog Odloka o uveljavljanju predkupne pravice 

Občine Tolmin, v prvi obravnavi skupaj s naslednjimi pripombami Janje Hadalin: 
 

Pripombe na osnutek odloka, pripravljeno za prvo branje: 

− 3. člen, 2. odstavek: tu se uporabi izraz občinski prostorski načrt, medtem ko v ostalih 

4 odstavkih veljavni občinski prostorski akt – bi veljalo poenotiti zapis?  

− 3. člen, 5. odstavek: zakaj se v tem odstavku zapiše definicija termina »območje za 

dolgoročni razvoj naselij«, ki je stvar ZUreP-2? Naj se kot v zgornjih 4 alinejah zapiše, 

da ima Občina predkupno pravico na teh območjih, določenih z veljavnim občinskim 

prostorskim aktom. 

 

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

K 5.) 

Razprava in sklepanje o predlogu sklepa o obvezni razlagi določila drugega odstavka 71. 

člena Odloka o Občinskem prostorskem načrtu Občine Tolmin (Uradni list RS, št. 
78/2012) 

 
Obrazložitev in dodatna pojasnila k točki je podala Sanja Sivec Levpušček. 

Na vprašanja sta odgovarjala Sanja Sivec Levpušček in Zoran Štanta. 
Razpravo je odprl Klemen Šavli, in sicer s podanimi pripombami in vprašanji Janje Hadalin.  

 

Po prejetih razlagah s strani Sanje Sivec Levpušček in Zorana Štanta je predsednik zaključil razpravo 
in predlagal naslednji sklep. 

 
SKLEP. 

Odbor za okolje in prostor potrjuje predlog sklepa o obvezni razlagi določila drugega 

odstavka 71. člena Odloka o Občinskem prostorskem načrtu Občine Tolmin (Uradni list 
RS, št. 78/2012) in ga posreduje Občinskemu svetu Občine Tolmin v nadaljnjo obravnavo.  

 
Besedilo predloga sklepa: 

Določbo prvega stavka drugega odstavka 71. člena Odloka o Občinskem prostorskem 
načrtu Občine Tolmin (Uradni list RS, št. 78/12) je treba razumeti tako, da je v primeru, 

ko na parceli objekta ni tehničnih in prostorskih možnosti za zagotovitev zadostnega 

števila zahtevanih parkirnih mest in mora investitor manjkajoča parkirna mesta 
zagotoviti na drugih ustreznih površinah, ki so od stavbe oddaljene največ 200 m in na 

katerih je lastnikom, obiskovalcem ali zaposlenim zagotovljena njihova trajna uporaba, 
pogoj trajne uporabe izpolnjen, če investitor ta parkirna mesta zagotovi na zemljišču, ki 

je v zasebni lastnini in investitor z zemljiškoknjižnim izpiskom ali pogodbo izkaže 

lastninsko ali drugo pravico, na podlagi katere lahko uporablja to zemljišče za navedeni 
namen, kot tudi v primeru, če se največ na zgoraj navedeni oddaljenosti nahajajo javna 



parkirišča, katerih uporaba je pod enakimi pogoji omogočena vsem, pri čemer se 

oddaljenost 200 m meri od roba gradbene parcele, v zračni liniji v vse smeri.  
Obvezna razlaga je sestavni del Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Tolmin. 

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

K 6.) 

Premoženjsko pravne zadeve 
 

1. Izvzem dela parc. št. 178/39 k.o. Zatolmin iz javnega dobra. 
 

Obrazložitev je podal Davorin Simčič. 

 
Predsednik je predlagal potrditev predloga, ki se v sklepu glasi: 

SKLEP. 
Odbor za okolje in prostor se strinja z odvzemom statusa javnega dobra delu parcele št. 

178/39 k.o. Zatolmin, ki obsega skrajni južni del te parcele, katerega meje na zahodu 
predstavlja obstoječa meja med parc. št. 178/39 in 179/35 k.o. Zatolmin, na severu pa 

ravna linija, ki poteka od omenjene meje pravokotno v smeri proti meji med parc. št. 

178/39 in parc. št. 511 k.o. Zatolmin in poteka približno 0,5 m od konca strehe obstoječe 
garaže ter se zaključi približno 0,5 m od vzhodne meje strehe obstoječega objekta ter na 

vzhodu linija, ki poteka na oddaljenosti približno 0,5 m od zgoraj navedene strehe, 
vzporedno z mejo med parc. št 178/39 in 511, obe k.o. Zatolmin, do južne meje parc. št. 

178/39 k.o. Zatolmin.  

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

2. Odvzem statusa grajenega javnega dobra na zemljiščih v k.o. Zatolmin  

 

Obrazložitev je podal Miran Mavri.  
V razpravi je sodeloval Klemen Šavli.  

 
Na glasovanje je bil predlagan naslednji sklep. 

SKLEP. 
1. Na podlagi pravnomočne sodbe Okrožnega sodišča v Novi Gorici z dne 21. 12. 2015, 

opr. št. I P 71/2013 se zemljiščem na parcelah št. 523/2, 503/2, 503/3 in 503/4 k. o. 

2234 Zatolmin, ki so vknjižena kot lastnina Občine Tolmin z zaznambo statusa grajeno 
javno dobro lokalnega pomena - cesta, odvzame status grajeno javno dobro lokalnega 

pomena - cesta. 
 

2. Pri zemljiščih iz prve točke tega sklepa se dovoli: pri parceli št. 523/2 izbris zaznambe 

ID 11738262, pri parceli št. 503/2 izbris zaznambe ID 11738264, pri parceli št. 503/3 
izbris zaznambe ID 11738235 in pri parceli št. 503/4 izbris zaznambe ID 11738263, po 

katerih imajo navedene nepremičnine status grajeno javno dobro – cesta.  
 

3. Ta sklep začne veljati v primeru, da Občina Tolmin prejme odločitev, da je Ustavno 

sodišče Republike Slovenije o ustavni pritožbi tožene stranke Občine Tolmin zoper 
sodbo Vrhovnega sodišča Republike Slovenije opr. št. II Ips 57/2017 z dne 04. 10. 

2018 v zvezi s sodbo Višjega sodišča v Kopru I Cp 163/2016 z dne 7. 12. 2016 v zvezi s 
sodbo Okrožnega sodišča v Novi Gorici opr. št. IP 71/2013 z dne 21. 12. 2015  odločilo 

v korist tožeče stranke – solastnikov stanovanjske hiše Zatolmin 41, z dnem prejema.  
 
Ob glasovanju so bili prisotni štirje člani odbora, predlagani sklep je bil s 4 glasovi ZA potrjen.  

 

1. Odvzem statusa grajenega javnega dobra na zemljišču v k.o. Bukovski vrh  

 

Obrazložitev je podal Miran Mavri. 

Brez razprave je bil na glasovanje podan naslednji sklep. 



SKLEP. 

1. Zemljiščema s parcelnima št. 1281/4 v izmeri 17 m2 in 1281/5 v izmeri 5 m2 k. o. 2698 

Bukovski vrh, ki sta vknjiženi kot lastnina Občine Tolmin, z zaznamovanim statusom 

grajenega javnega dobra lokalnega pomena, se odvzame status grajeno javno dobro 
lokalnega pomena. 

 
2. Pri zemljiščih iz 1. točke tega sklepa se dovoli izbris zaznambe ID 20677522, da ima 

zemljišče status grajeno javno dobro lokalnega pomena. 

 

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

2. Odvzem statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena delu parcele v k.o. Obloke  

 

Obrazložitev je podal Miran Mavri. 

Brez razprave je bil na glasovanje podan naslednji sklep. 

 

SKLEP. 

Odbor za okolje in prostor predlaga Občinskemu svetu, da po ureditvi zemljiškoknjižnega stanja 

lahko izglasuje sklep, da se novemu delu parcele št. 578/2, k. o. 2243 Obloke, ki bo po parcelaciji 

dobil novo parcelno številko, odvzame status grajeno javno dobro lokalnega pomena.  

 

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

 

3. Odvzem statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena v k.o. Ponikve  

 

Obrazložitev je podal Miran Mavri. 

Brez razprave je bil na glasovanje podan naslednji sklep. 

 

SKLEP. 
Odbor za okolje in prostor predlaga Občinskemu svetu, da po ureditvi zemljiškoknjižnega stanja 

lahko izglasuje sklep, da se parceli št. 1200/11 v izmeri 288 m2, k. o. 2245 Ponikve odvzame status 

grajenega javnega dobra lokalnega pomena.  

 

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

 
4. Odvzem statusa grajenega javnega dobra delu parcele v k.o. Tolmin  

 

Obrazložitev je podal Miran Mavri. 

 

Predlagan je bil naslednji sklep. 

SKLEP. 

Parceli št. 1290/3 k.o. Tolmin se ne odvzame statusa grajenega javnega dobra. 

 

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

 

5. Odvzem statusa grajenega javnega dobra na zemljišču v k.o. Sela  
 

Obrazložitev je podal Miran Mavri. 

Na glasovanje je bil predlagan naslednji sklep. 

SKLEP. 

1. Zemljišču s parcelno št. 613/3 v izmeri 98 m2 k. o. 2254 Sela, ki je vknjiženo kot 

lastnina Občine Tolmin, z zaznamovanim statusom grajenega javnega dobra lokalnega 
pomena, se odvzame status grajeno javno dobro lokalnega pomena. 



 

2. Pri zemljišču iz 1. točke tega sklepa se dovoli izbris zaznambe ID 16009309, da ima 
zemljišče status grajeno javno dobro lokalnega pomena. 

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

K 6.) 
Vprašanja in predlogi 

 
 

1. Boris Leban je predstavil problem parkiranja v Tolminskih Ravnah med vikendom, ko parkirajo 

obiskovalci bližnjih gora. Podaja se pobuda, da občina in morebiti tudi TNP pristopi k reševanju 
tega problema. 

 
Sanja Sivec Levpušček je povedala, da je bilo organizirano srečanje v Tolminskih Ravnah s 
predstavnikom TNP-ja, občine in krajevne skupnosti in da so si ogledali tudi možne lokacije za 

parkirišča. V okviru urejanja mej objekta krajevne skupnosti bo del zemljišča pripadal objektu 
(občini), preostali del pa bo last države. Na teh lokacijah bo po vsej verjetnosti možno urejanje 

parkirišč, seveda v skladu s TNP. 

 
2. Urejanje vstopno – izstopnih mest. 

Sanja Sivec Levpušček je pojasnila, da je bila izdelana idejna rešitev, izdelane so bile tri variante. 
Skupaj s krajevno skupnostjo je bila izbrana ena varianta. Po izboru le-te je bila naročena izdelava 

projektne naloge, ki mora biti narejena zato, ker je to v okviru državne ceste. Naročeno bo še 

projektiranje.   
 

3. Sanja Sivec Levpušček je pripravila odgovor na vprašanje Janje Hadalin glede terminskega načrta 
sprejema SD OPN: 

Postopek sprejema SD OPN se je pričel leta 2016. Trenutno intenzivno potekajo uskladitveni 
sestanki s pripravljavcem. V ponedeljek, 12. oktobra je predviden zadnji sestanek pred javno 

razgrnitvijo. Razgrnitev naj bi potekala od konca oktobra do konca novembra. V okviru javne 

razgrnitve je treba izvesti javno obravnavo, na katero bodo vabljeni tudi člani tega odbora. Odbor 
se bo namreč skupaj s pristojno službo občine, izdelovalcem in občinskim svetom moral opredeliti 

do pripomb, ki bodo podane v okviru javne razgrnitve. 
Glavne spremembe OPN so: možnost priključitve nezahtevnih objektov na gospodarsko javno 

infrastrukturo, povečanje faktorja zazidanosti v industrijskih conah, možnost gradnje kmetijskih 

objektov na kmetijskih zemljiščih. 
Ko bodo opredelitve do pripomb pripravljene se jih bo ponovno poslalo vsem nosilcem urejanja 

prostora (ministrstva) za pridobitev mnenj. 
 

 
 

Seja je bila zaključena ob 19.15. 

 
Klemen Šavli, 

predsednik Odbora 
za okolje in prostor 

 

Zapisala: 
Katja Gaberšček 


