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Z  A  P  I  S  N  I  K 
15. (dopisne) seje Občinskega sveta Občine Tolmin 

 
 

 

Za sejo je bil predlagan naslednji dnevni red.  
 
DNEVNI RED.  
 
1. Razprava in sklepanje o predlogu Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o 

ustanovitvi javnega zavoda Posoški razvojni center, v drugi obravnavi.  
2. Razprava in sklepanje o predlogu Odloka o spremembah Odloka o kategorizaciji občinskih 

cest v občini Tolmin, v prvi obravnavi. 
3. Razprava in sklepanje o predlogu Odloka o spremembah Odloka o kategorizaciji občinskih 

cest v občini Tolmin, v drugi obravnavi. 
4. Razprava in sklepanje o predlogu Pravilnika o izvajanju participatornega proračuna za 

mladinske projekte v Občini Tolmin. 
5. Razprava in sklepanje o pristopu Občine Tolmin na javno dražbo v stečajnem postopku 

nad družbo Ecomaf d.o.o., dne 20. 10. 2020. 
6. Razprava in sklepanje o predlogu Akcijskega načrta ukrepov za spodbujanje trajnostnega 

razvoja turizma v občini Tolmin za obdobje 2020-2023. 
 
Za sejo je bilo članom občinskega sveta dne 16. 10. 2020 ob 10.30 prek sistema e-gradiva 
posredovano naslednje gradivo:  
 
- vabilo za sklic dopisne seje, 
- obrazložitev sklica dopisne seje, 
- gradivo k posameznim točkam dnevnega reda, 
- elektronska glasovnica za glasovanje o predlaganih sklepih.  
 
Dopisna seja je trajala od trenutka, ko je bilo članom prek sistema e-gradiva posredovano 
vabilo s priloženim gradivom, torej od dne 16. 10. 2020 ob 10.30 do vključno 19. 10. 2020 
(do 12.00 ure). V roku je glasovnice vrnilo 20 članov občinskega sveta. En član občinskega 
sveta je oddal neveljavno glasovnico in je do roka ni vrnil popravljene. En član občinskega 
sveta pa se je glasovanja vzdržal in glasovnice ni vrnil. 
 
 
Ugotovi se, da je glasovnice v roku vrnilo 20 članov sveta, zaradi česar se na 
podlagi 2. odstavka 30. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Tolmin šteje, 
da je bila seja sklepčna.  
 
 
K 1. točki dnevnega reda 
Razprava in sklepanje o predlogu Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o 
ustanovitvi javnega zavoda Posoški razvojni center, v drugi obravnavi.  
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Miha Mežnar je predlagal, da se Posoški razvojni center glede podjetništva razvije podobno, 
kot se je javni zavod za turizem Dolina Soče – naj aktivno in s sredstvi dela na tem, da v 
dolino pripelje nove podjetnike oz. pripravi podlagi, da se le-ti lahko v dolini razvijejo.  
 
  
Člani občinskega sveta so z 20 glasovi ZA in nobenim glasom PROTI sprejeli  
 
 

S K L E P 
 
Občinski svet Občine Tolmin sprejme Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka 
o ustanovitvi javnega zavoda Posoški razvojni center, v drugi obravnavi.  
 
 
 
K 2. točki dnevnega reda 
Razprava in sklepanje o predlogu Odloka o spremembah Odloka o kategorizaciji 
občinskih cest v občini Tolmin, v prvi obravnavi. 
 
 
Člani občinskega sveta so z 20 glasovi ZA in nobenim glasom PROTI sprejeli  
 
 

S K L E P 
 
Občinski svet Občine Tolmin sprejme Odlok o spremembah Odloka o 
kategorizaciji občinskih cest v občini Tolmin, v prvi obravnavi. 

 

 

K 3. točki dnevnega reda 
Razprava in sklepanje o predlogu Odloka o spremembah Odloka o kategorizaciji 
občinskih cest v občini Tolmin, v drugi obravnavi. 
 
Člani občinskega sveta so z 20 glasovi ZA in nobenim glasom PROTI sprejeli  
 
 

S K L E P 
 
Občinski svet Občine Tolmin sprejme Odlok o spremembah Odloka o 
kategorizaciji občinskih cest v občini Tolmin, v drugi obravnavi. 

 

 

K 4. točki dnevnega reda 
Razprava in sklepanje o predlogu Pravilnika o izvajanju participatornega 
proračuna za mladinske projekte v Občini Tolmin. 
 
Miha Mežnar meni, da je rok za prijavo prekratek, saj v oktobru 2020 to pomeni samo dva 
tedna. 
 
Nataša Gabršček idejo pozdravlja. Ima pa pripombo, saj meni, da v kolikor mladi niso bili 
opozorjeni na pripravo Pravilnika, v letu 2020 ne bo dosegel svojega namena zaradi 
prekratkega roka za prijavo (teoretično 10 dni) od sprejema le-tega. Čeprav ga je Odbor za 
družbene dejavnosti na svoji seji obravnaval in tudi potrdil, predlaga, da se rok za prijavo 
projektov podaljša najmanj do sredine novembra 2020. S tem bi omogočili mladim, da 
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sestavijo dobre projekte ter jih tudi prijavijo, kar je tudi namen Pravilnika – vzpodbuditi 
mlade k proaktivnemu razmišljanju ter jim omogočiti izvedbo idejnih projektov. 

 

a) Člani občinskega sveta so z 20 glasovi ZA in nobenim glasom PROTI sprejeli  
 
 

S K L E P 
 
 
Občinski svet Občine Tolmin sprejme Pravilnik o izvajanju participatornega 
proračuna za mladinske projekte v Občini Tolmin. 
 
     b) Člani občinskega sveta so z 20 glasovi ZA in nobenim glasom PROTI sprejeli  

 
S K L E P 

 
 

1. Skupna višina sredstev, ki bodo zagotovljena v proračunu Občine Tolmin v 

proračunskih letih 2021 in 2022 za izvedbo izbranih projektov v okviru 

participatornega proračuna za mladinske projekte, je 40.000,00 EUR, po 

20.000,00 EUR na vsako proračunsko leto. Za izvedbo faz priprave 

participatornega proračuna pa se v proračunskem letu, ko priprava poteka, 

zagotovi 5.000,00 EUR.  

2. Faze priprave participatornega proračuna za mladinske projekte v občini 

Tolmin se izvedejo po naslednjem časovnem razporedu: 

- v mesecu oktobru poteka zbiranje projektnih predlogov, 

- v mesecu novembru poteka evalvacija projektnih predlogov,   

- v mesecu decembru se izvede odločanje o izbranih projektnih predlogih, 

na glasovalni dan je čas glasovanja med 9. in 17. uro, glasovanje pa poteka 

na naslednjih lokacijah: na sedežu Zavoda za kulturo, šport in mladino 

Občine Tolmin (Tolmin, Dijaška 12c), v Vodni hiši na Mostu na Soči (Most 

na Soči 54), v Jakovkni hiši v Podbrdu (Podbrdo 18) in v novem 

večnamenskem objektu na Šentviški Gori; omogoči se tudi možnost 

predčasnega glasovanja, ki se v tednu glasovanja izvede na dan srede na 

sedežu Zavoda za kulturo, šport in mladino Občine Tolmin v Tolminu 

(Dijaška 12c) v času uradnih ur med 8. in 16. uro.   

 

 

 
K 5. točki dnevnega reda 
Razprava in sklepanje o pristopu Občine Tolmin na javno dražbo v stečajnem 
postopku nad družbo Ecomaf d.o.o., dne 20. 10. 2020. 

Miha Mežnarja zanima, da glede na to, da pri znesku 1.200.000,00 € Občina Tolmin ni bila 
zainteresirana za odkup zaradi previsoke cene, koliko je pripravljena plačati. Sam predlaga 
največ 800.000,00 €. Ob tem pa meni, da je pomembno, da se prične graditi vizijo za ta 
prostor.  
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Člani občinskega sveta so z 20 glasovi ZA in nobenim glasom PROTI sprejeli  
 
 

S K L E P 
 

1. Občina Tolmin se udeleži dražbe v stečajnem postopku nad družbo Ecomaf 
d.o.o., Dijaška ulica 18, Tolmin, ki bo dne 20. 10. 2020 in na kateri se bodo 
prodajale nepremičnine s parc. št. 1215, parc. št. 1218 in parc. št. 1219, 
vse k.o. Tolmin.  
 

2. Občina Tolmin vplača varščino za pristop na dražbo iz prve točke v višini 
61.982,00 EUR.  
 

3. V primeru, da Občina Tolmin uspe v postopku javne dražbe iz prve točke 
sklepa, se nemudoma prične s postopkom za zagotovitev proračunskih 
sredstev, potrebnih za plačilo kupnine. 

 

 

K 6. točki dnevnega reda 
Razprava in sklepanje o predlogu Akcijskega načrta ukrepov za spodbujanje 
trajnostnega razvoja turizma v občini Tolmin za obdobje 2020-2023. 
 
Miha Mežnar opomni: skupen znesek investicij do 2023 je 10.984.879,00 € (od tega 
kanalizacije 4.730.000,00 €, Brajda 2.300.000,00 €, tržnica Tolmin 250.000,00 €), kar 
pomeni cca. 11.000.000,00 € do leta 2023. Od tega se mu odpirati 2 vprašanji: 1. kako 
oziroma ali bo mogoče zagotoviti ta sredstva? 2. ali se bo (vsaj) toliko investiralo tudi v 
gospodarstvo in kmetijstvo?  
Zanima pa ga tudi, kdo bo nadomestil Janka Humarja, ki je bil zagret pohodnik in planinec 
ter mu je bila pri srcu Julijana Trail, saj bi bilo dobro, da bi se aktivnosti na tem področju 
peljalo naprej.  
 
 
Člani občinskega sveta so z 20 glasovi ZA in nobenim glasom PROTI sprejeli  
 

S K L E P 
 

Občinski svet Občine Tolmin sprejme Akcijski načrt ukrepov za spodbujanje 
trajnostnega razvoja turizma v občini Tolmin za obdobje 2020-2023. 
 
 
mag. Matjaž Kos,               Uroš Brežan, 
direktor občinske uprave             župan 
                                                                                                                          
                                                                                                                             
 
 
 
 
Zapisala:  
Tamara Jakulin 
 
 
 


