
 

 

Ulica padlih borcev 2,   
5220 TOLMIN 

Odbor za kmetijstvo, turizem   
          in razvoj podeželja 
        
Številka: 011-0036/2020 
Datum: 7. 10. 2020 

 

 
Z A P I S N I K 

6. seje Odbora za kmetijstvo, turizem in razvoj podeželja 
ki je bila v torek, 6. oktobra 2020, ob 16.00 v veliki sejni sobi Občine Tolmin  

 

 
Prisotni člani odbora: Boris Leban, Jasna Rot, Ljubiša Veljkovič, Aljoša Križnič, Zvezdana Čarga Šavli 

Odsotna člana odbora: Miha Mežnar, Nika Gerbec 
Ostali prisotni: Janja Bičič (vodja oddelka za gospodarstvo, negospodarstvo in finance), Alenka Rutar 

(Zavod za turizem Dolina Soče)  
 

Za sejo je bil predlagan naslednji dnevni red. 

 
1. Ugotovitev sklepčnosti in sprejem dnevnega reda. 

2. Razprava in sklepanje o zapisniku 5. seje Odbora za kmetijstvo, turizem in razvoj podeželja. 
3. Razprava in sklepanje o predlogu Akcijskega načrta ukrepov za spodbujanje trajnostnega razvoja 

turizma v občini Tolmin za obdobje 2020–2023. 

4. Vprašanja in predlogi. 
 

Seja je potekala skupaj z Odborom za okolje in prostor.  
 

K 1.) 

Ugotovitev sklepčnosti in sprejem dnevnega reda  
 

Predsednik odbora je ugotovil, da je prisotnih 5 članov, kar je dovolj za sklepčnost. Opravičeno odsotna 
sta bila Nika Gerbec in Miha Mežnar.  

Predsednik je pozval člane k morebitnim pripombam na dnevni red seje. 
Pripomb ni bilo, s tem je bil predlagani dnevni red potrjen.  

 

SKLEP. 
Odbor za kmetijstvo, turizem in razvoj podeželja potrjuje predlagani dnevni red 6. seje.  

 
K 2.) 

Razprava in sklepanje o zapisniku 5. seje Odbora za kmetijstvo, turizem in razvoj podeželja  

 
Predsednik je pozval člane k pripombam na zapisnik. Ker ni bilo pripomb in predlogov ga je podal na 

glasovanje.  
 

SKLEP. 
Odbor za kmetijstvo, turizem in razvoj podeželja potrjuje zapisnik 5. seje v predlagani 

obliki. 

Ob glasovanju je bilo prisotnih 5 članov, sklep je bil soglasno s 5 glasovi ZA potrjen.  
 

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

razvoja turizma v občini Tolmin za obdobje 2020–2023 

(v nadaljevanju: načrt) 
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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 je bilo prisotnih pet članov odbora, sklep je bil s 5 glasovi ZA potrjen. 

 

K 4.) 
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. 
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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.   

 
 

Predsednik je sejo zaključil ob 17.15. 

 
 

 
 

Boris Leban, 

predsednik Odbora za kmetijstvo, 
turizem in razvoj podeželja 

Zapisala: 
Katja Gaberšček 


