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22. SEJA OS 21. 2. 2013 - 

PRIPOMBE NA PREDLOG ODLOKOV O PRORAČUNIH ZA LETI 2013 IN 2014 

 

- Odbor za gospodarstvo: podprl je oba odloka 

 

- Odbor za kmetijstvo turizem in razvoj podeželja:  

predlog je bil,da se organizira sestanek, kjer se bodo dogovorili člani občinske uprave 

in predsedniki KS 

proračun za 2013: sprejet je bil s 3 ZA in 1 PROTI 

proračun za 2014: proračun ni  bil potrjen (1 je bil ZA, 1 PROTI, vsi ostali člani so se 

glasovanja vzdržali) 

 

- Odbor za okolje in prostor: odbor je sprejel proračuna z dopolnitvami 

 

- Statutarno pravna komisija: popravki obeh odlokov so že vneseni v gradivu 

(obravnavali zgolj odloke), predlogi so bili s 5 glasovi ZA 

 

- Odbor za okolje in prostor: pozitivno mnenje za proračun za leti 2013 in 2014 

 

- Nadzorni odbor: proračuna za leti 2013 in 2014 sta primerna za nadaljnjo obravnavo v 

OS 

 

- Svet KS: predsedniki KS so podali pozitivno mnenje za oba predloga proračunov za 

leto 2013 in 2014 

 

 

RAZPRAVA: 

 

Nada Uršič:  

- ni zapisnikov odborov. Morali bi dobivati zapisnike oz. poročila odborov. 

- ČN Kozaršče Čiginj: vedno je bil odgovor prostorski plan. Za kanalizacijo Čiginj je 

predviden projekt, za Kozaršče in za ČN pa tega ni. Predlagam, da se uvrsti v proračun 

projektiranje in potem čim prej tudi izvedbo. 

 

Drago Rijavec: 

- v tiskani verziji in elektronski obliki NRP so razhajanja (odgovor podala Janja) 

 

Ernest Kemperle:  

- zaščitne ograje na cestah: predlagam, da se nadaljuje s postavitvijo zaščitnih ograj na 

Bačo pri Podbrdu 

 

Friderik Lapanja:  

- zapisniki odborov bi morali biti skupaj z gradivom za sejo 

- proračuna nista razvojno naravnana, ker ni v njem vidnih novih delovnih mest 

- župan ni prisluhnil pobudi svetnikov, da bi za projekte KS namenili več sredstev 

- predsedniki KS niso bili seznanjeni s predlogom, saj so ga dobili prepozno, bila je 

dezinformacija s strani župana kaj to prinaša 

- asfaltacija ceste Idrija pri Bači – Ponikve 

- sanacija mostu čez Idrijco na Slapu ob Idrijci 

- asfaltacija javne poti Slap - Kosmačeva domačija 
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- Kosmačeva učna pot: ureditev neprekinjenosti od Tolmina do Trebuše 

- s pomočjo KS naj se ugotovi, katera športna igrišča so zgrajena na zemljiščih, ki so že 

v lasti oz. naj se zemljišča pridobi  

 

Karel Laharnar: 

- sanacija cevi med dvorano  in OŠ na Šentviški Gori, ki ogreva dvorano 

- sklicevanje odborov v skladu s poslovnikom (gradivo dobiti 7 dni pred odborom) 

- ni zapisnikov odborov in s tem pripomb, ki so dane na odborih 

- v gradivu ni pobude za povišanje sredstev za projekte KS, ki jo je podalo 12 svetnikov 

- večina stvari je prej dogovorjenih, OS je nemočen 

- poleg vsega vlaganja v Tolmin se na podeželju nič ne naredi 

- za vzdrževanje ulic v Tolminu se nameni več sredstev kot za 22 KS in proračuna ne 

bom podprl, dokler se z županom ne dogovorimo. Upal sem, da bo razprava potekala 

na odborih, vendar gradiva ni bilo. Čakal sem, da bo župan sklical sestanek. Vsako 

leto je na računu KS ostalo povprečno od 800.00 do 1.000.000 EUR. Ali je razvojno, 

da se denar hrani in prenaša iz leta v leto?  

- možnost je, da se na največjih projektih nekaj sredstev vzame oz. da se zadolži za 

dodatnih 160.000 EUR 

- prav bi bilo, da se z županom usedemo, nekaj dorečemo in da župan to vnese v 2. 

branje proračuna. 

 

Jože Režonja: 

- kje so projekti, ki odpirajo nova delovna mesta, projekti so samo na področju 

infrastrukture, 

- predlagam, da se na eni od sej obravnava vprašanje nezaposlenosti v naši občini, 

koliko smo v našem mandatu storili, koliko pogojev smo ustvarili, da so podjetniki 

lahko odprli kakšno novo delovno mesto 

- naredi naj se analiza učinka odloka o komunalnih taksah. Morda je treba odlok 

spremeniti 

- v gradivu nisem zasledil objekta, ki ga je MORS menda predvideval za brezplačen 

prenos 

- kupuje se zemljišče za parkirišče, pa še v Tolminu nimamo urejenih parkirišč. Če se 

gre za izstopno mesto predlagam, da pripravimo kriterije, da bo veljalo enako za celo 

občino, kako ta vstopno izstopna mesta urejati. Če so neki zasebni interesi, potem naj 

nekdo tudi nekaj prispeva. Vsako zgrajeno parkirišče bo treba vzdrževati. Kdo ga bo 

vzdrževal? 

- postavka financiranje PRC in LTO: navedeno je, da je župan ocenil, da se sredstva ne 

zmanjšujejo, ker so stroški za energijo tako visoki, da tudi če se ne zmanjšajo, je to 

realno zmanjšanje, če ostanejo na istem nivoju. Ali je to kot dodatna pomoč PRC in 

LTO ali je kaj drugega?  

 

Darjo Velušček: 

- nikoli ni časa za pripravo proračuna in posvetiti bi mu morali več časa 

- pristop k proračunu bi moral biti drugačen. vodilo bi moral biti razvojni program, da bi 

bil narejen za interese vseh občanov, ne pa za lastne interese 

- večina investicij oz. opravil v proračunu je komunalnega značaja. vlagati je treba v 

infrastrukturo, ki bo omogočala razvoj, pri čemer pa smo nezreli 

- sprejemamo dvoletni proračun brez razvojnega programa, kar se mi zdi nesmiselno.  

- ni prav, da nismo prej sprejeli razvojnega programa, proračun ni usklajen z razvojnim 

programom 
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- kot pri prejšnjih proračunih svetniki tudi pri teh dveh niso sodelovali. Tri dni je 

premalo časa za prebrati takšno gradivo 

- KS ne dobijo tistega dela proračuna, ki jim pripada 

- ne zdi se mi razvojno, da sredstva mečemo sem in tja (prej glasbena šola, zdaj 

kinodvorana…) 

- zakaj je projekt kolesarske poti šele letos? Možnost je bila že prej 

- nič novega ni na področju kmetijstva, gozdarstva, v turizmu pogrešam projekte 

Pologa, Soče, …, sredstva za cesto na Stador (vsako leto  je 20.000) 

- kam gredo sredstva iz koncesijskih sredstev iger na srečo in turistične takse. 

 

Tomaž Štenkler: 

- dajem pobudo za pomoč inLine hokej klubu Mufloni za vadbeno igrišče, ki je za 

dijaškim domom – sanacija ograje ali preselitev na nogometno igrišče 

 

Jernej Kenda: 

- predsedniki KS so bili zavedeni glede pobude, ki jo je podpisalo 12 članov sveta KS 

- pri sestavljanju proračuna bi morali poslušati želje ljudi 

- krajani se ne strinjajo z vsem, kar se dela (primer kinodvorane …). pred sestavo 

proračuna bi se morali posvetovati z vsemi KS. 

- sredstva bi morali črpati iz razvojnega programa, ki smo ga delali. od tam se ni črpalo 

nič, se pravi, da smo sredstva vrgli skozi okno.  

- z boljšim vodenjem in nadzorom investicij v občini bi se prihranilo 2 do 3 %, kar 

znese 160.000 EUR za financiranje projektov KS 

- KS Šentviška Gora ne ve nič o asfaltaciji ceste proti Jerovci. 

 

Ivo Tuta: 

- proučiti možnost občanom sofinancirati individualne ČN  

- pogreša sredstva za znanost, razvoj, gospodarstvo, širokopasovna omrežja 

- treba bi bilo izkoristiti lokalne pobude glede širokopasovnih omrežij 

- nima smisla hiteti s proračunom za leto 2014 

- s kvalitetnim nadzorom in izvedbo del bi lahko prihranili ogromno sredstev 

- je pa tudi možnost zadolževanja pod pogojem, da vemo, kaj želimo doseči (sanacija 

OŠ Podbrdo in ZD Tolmin) 

 

Danijel Oblak: 

- časovnica poteka sprejemanja proračuna na sejah delovnih teles (morajo biti več kot 7 

dni pred sklicem OS) 

- pravite, da bo natančnejši program za določene investicije šele narejen. Treba bi ga 

bilo pripraviti prej 

- velika razlika je med posameznimi KS in to specifiko je treba pri pobudah tudi 

upoštevati 

 

Metod Fon: 

- predloge odborov bi bilo treba sprejeti in jih upoštevati v drugem branju proračuna 

 

Friderik Lapanja: 

- vse KS naj podajo poročila o porabi sredstev 

- iz Temnika še vedno vozijo po 3 km makadamski cesti 
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Karel Laharnar: 

- če katera KS neracionalno troši sredstva, naj se to razišče 

- 12 občinskih svetnikov je s podpisom predlagalo, da se neka stvar vnese v proračun. 

videli ste kaj pomeni 12 podpisov proti županovemu NE.  

- predlagam, da povišamo sredstva KSjem 

- če zavrnemo danes proračun bo to samo zagotovilo, da bo župan zainteresiran za 

razgovore s predlagatelji, zato vas pozivam, da proračun danes zavrnemo 

 

Nada Uršič 

- stalno sem poudarjala, da se proračun sprejema predhodno leto za prihodnje leto 

 

Matej Skočir: 

- vsako odlašanje pomeni začasno financiranje 

- ogrožanje velikih razvojnih projektov, velikih javnih naročil …. 

 

Borut Nikolaš: 

- pp prezentacija je predlog KS Tolmin, kaj naj bi se delalo v prihodnje. tako naj 

naredijo še ostale KS 

 

Ivo Tuta: 

- spremembe naj bi bile prikazane v taki obliki, da ni treba brati 300 strani in sicer samo 

glavne spremembe 

 

Darjo Velušček: 

- predlagam, da sprejmemo samo proračun za leto 2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


