
 
Ulica padlih borcev 2, 

5220 TOLMIN 

Odbor za gospodarske javne  
          službe in promet 
 

Številka: 011-0035/2020 

Datum: 8. 10. 2020 
 

Z A P I S N I K 

8. seje Odbora za gospodarske javne službe in promet, 
ki je bila v sredo, 7. oktobra 2020 ob 17.00 v veliki sejni sobi Občine Tolmin 

 
Prisotni člani: Oton Bratuž, Karel Laharnar, Iztok Kozorog, Zdenko Torkar, Boštjan Pičulin 

Odsotni člani: Gregor Lapanja, Miha Mežnar 

Ostali prisotni: Sanja Sivec Levpušček (vodja oddelka za okolje in prostor), Tomaž Štenkler 
(podžupan), Milena Leban (višja svetovalka za komunalno gospodarstvo), Berti Rutar (Komunala 

Tolmin d.o.o.) 
 

Za sejo je bil predlagan naslednji dnevni red. 

 
Dnevni red 

1. Ugotovitev sklepčnosti in sprejem dnevnega reda. 

2. Razprava in sklepanje o zapisniku 7. seje Odbora za gospodarske javne službe in promet.  
3. Razprava in sklepanje o predlogu spremembe cen oskrbe s pitno vodo, odvajanja in čiščenja 

komunalnih odpadnih in padavinskih voda ter ravnanje s komunalnimi odpadki. 

4. Razprava in sklepanje o predlogu cene 24-urne dežurne službe. 
5. Razprava in sklepanje o prevzemu pokopališke dejavnosti na pokopališču Kanalski Lom.  

6. Razprava in sklepanje o predlogu Odloka o spremembah Odloka o kategorizaciji občinskih cest v 

Občini Tolmin, v prvi obravnavi. 
7. Vprašanja in predlogi. 

 
K 1.) 

Ugotovitev sklepčnosti in sprejem dnevnega reda  

 
Predsednik Oton Bratuž je uvodoma ugotovil, da je prisotnih pet članov.   

Prebral je dnevni red in ga dal v razpravo, ker ni bilo pripomb je predlagal, da se ga potrdi.  
SKLEP. 

Odbor za gospodarske javne službe in promet potrjuje predlagani dnevni red 7. seje. 
Sklep je bil soglasno potrjen. 

 

K 2.) 
Razprava in sklepanje o zapisniku 7. seje Odbora za gospodarske javne službe in promet  

 
Predsednik je zaprosil člane, da podajo morebitne pripombe in predloge na predlog zapisnika.  

Ker jih ni bilo je predlagal, da se ga potrdi. 

 
SKLEP. 

Odbor za gospodarske javne službe in promet potrjuje zapisnik 7. seje v predlagani obliki. 
 

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

 
 

 



K 3.) 

Razprava in sklepanje o predlogu spremembe cen oskrbe s pitno vodo, odvajanja in 

čiščenja komunalnih odpadnih in padavinskih voda ter ravnanje s komunalnimi odpadki 
 

K obrazložitvi je bil povabljen Berti Rutar. 
 

V razpravi so sodelovali Boštjan Pičulin, Oton Bratuž, Karel Laharnar, Iztok Kozorog. 

 
Razprava:  

1. dodatna obrazložitev k povišanju cen zaradi priključitve vodovoda Tolminski Lom, 
2. odvoz odpadkov – kakšen je način izračuna cene (formula), 

3. pobuda – obračun odvoza odpadkov za nočitev turistov, 
4. ali je povišanje celotne cene, ki jo prejme gospodinjstvo v povprečju od 7 do 8%, 

5. dvig cene storitve prevzema blata iz čistilnih naprav – dodatna obrazložitev k visokemu dvigu cen 

in dogajanju na trgu ponudbe opravljanja te storitve, 
6. zviševanje cen zaradi nepravilnosti, ki se dogajajo npr. neizvajanje storitev, neprevzema plastičnih 

odpadkov, problemi s turizmom 
7. pri obračunu cen se upošteva vedno stroške – gotovo je možno najti tudi področja, ki znižujejo 

ceno (npr. pri prevozih, ko je nižja cene nafte) 

8. pobuda – podjetje in tudi občina naj poskušata vzpostaviti večjo regulacijo oz. pravičnejšo 
razdelitev  stroškov na področju odpadkov v zvezi s turističnimi ponudniki. 

 
Po končani razpravi je predsednik najprej pozval člane, da se opredelijo ali se bo glasovalo o 

spremembi cen po posameznih storitvah ali za vse spremembe cen skupaj.  
 

Predsednik je predlagal: 

Pri 3. točki se glasuje o spremembah cen vseh storitev za vsa področja hkrati. 
Prisotnih je bilo pet članov, za skupen način glasovanja je predsednik dobil podporo s strani 2 članov. 

 
Predsednik je nato postavil vprašanje, kdo se strinja s ločenim glasovanjem. 

Od petih prisotnih članov so se strinjali trije.  

 
Na podlagi predhodne odločitve je predsednik podal na glasovanje naslednje sklepe. 

 
SKLEP.  

1. Odbor za gospodarske javne službe in promet potrjuje predlog spremembe cen na 

področju oskrbe s pitno vodo.  
 

Sprejme se vodarina v višini 0,6462 EUR/m3.  
Omrežnina, ki se obračunava glede na zmogljivost priključkov, določenih s premerom 

vodomera, se določi v višini: 
 

  EUR/priključek 

DN20 3,2656 

DN25 9,7968 

DN40 32,6560 

DN50 48,9840 

DN80 163,2800 

DN100 326,5600 

DN150 653,1200 

Cena storitve javne službe oskrbe s pitno vodo se začne uporabljati s 1. 1. 2021. 
 

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



2. Odbor za gospodarske javne službe in promet potrjuje predlog spremembe cen na 

področju odvajanja komunalnih odpadnih voda.  

 
Sprejme se cena opravljanja storitve javne službe odvajanja komunalne in padavinske 

odpadne vode v višini 0,2635 EUR/m3.  
Omrežnina, ki se obračunava glede na zmogljivost priključkov, določenih s premerom 

vodomera, se določi v višini: 

 

  EUR/priključek 

DN20 2,2304 

DN25 6,6912 

DN40 22,3040 

DN50 33,4560 

DN80 111,5200 

DN100 223,0400 

DN150 446,0800 

Cena storitve javne službe odvajanja komunalne in padavinske odpadne vode se začne 
uporabljati s 1. 1. 2021. 

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

 

3. Odbor za gospodarske javne službe in promet potrjuje predlog spremembe cen na 
področju čiščenja komunalnih odpadnih voda.  

 
Sprejme se cena opravljanja storitve javne službe čiščenja komunalne in padavinske 

odpadne vode v višini 0,7575 EUR/m3.  

Omrežnina, ki se obračunava glede na zmogljivost priključkov, določenih s premerom 
vodomera, se določi v višini: 

 

  EUR/priključek 

DN20 3,0809 

DN25 9,2427 

DN40 30,8090 

DN50 46,2135 

DN80 154,0450 

DN100 308,0900 

DN150 616,1800 

Cena storitve javne službe čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode sklepa se 
začne uporabljati s 1.1.2021. 

 

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

4. Odbor za gospodarske javne službe in promet potrjuje predlog spremembe cen na 
področju ravnanja s komunalnimi odpadki.   

 

Ob glasovanju je bilo prisotnih pet članov, za sklep so glasovali 1 ZA, 2 PROTI. Sklep ni bil potrjen. 
 

5. Odbor za gospodarske javne službe in promet potrjuje predlog spremembe cen o 
subvencioniranju najemnin.   

Predsednik je, glede na glasovanje k sklepu št. 4, ugotovil, da glasovanje k zadnjemu sklepu ne bo. 

 
Boštjan Pičulin je predlagal, da se za področje ravnanja s komunalnimi odpadki pripravi v prihodnje 

bolj razdeljeno/podrobno poročilo, npr. kakšen je strošek iz naslova turizma. 



Poročilo se bo obravnavalo na eni od naslednji sej odbora. 

 

K 4.) 
Razprava in sklepanje o predlogu cene 24-urne dežurne službe 

 
Obrazložitev sta podala Milena Leban in Berti Rutar. 

 

Predsednik je odprl razpravo, v kateri so sodelovali Iztok Kozorog, Zdenko Torkar, Karel Laharnar, 
Gregor Lapanja, Oton Bratuž in Sanja Sivec Levpušček, ki so predvsem želeli bolj podrobno 

obrazložitev k ceni storitve in ostalim storitvam na področju pogrebne dejavnosti. 
 

Po razpravi in odgovorih, ki jih je podal Berti Rutar je predsednik predlagal, da se glasuje o 
naslednjem sklepu. 

 

SKLEP. 
Sprejme se cena storitve javne službe 24-urne dežurne službe v višini 309,81 EUR.  

 
Ob glasovanju je bilo prisotnih 5 članov, za predlagani sklep so glasovali: 1 glas PROTI.  

Predsednik je ugotovil, da Odbor za gospodarske javne službe in promet ni potrdil predlagani sklep o 

ceni storitve javne službe 24-urne dežurne službe.  
 

K 5.) 
Razprava in sklepanje o prevzemu pokopališke dejavnosti na pokopališču Kanalski Lom 

 
Dodatno obrazložitev sta podala Milena Leban in Berti Rutar. 

 

V razpravi sta sodelovala Oton Bratuž in Tomaž Štenkler. 
 

Predsednik je ugotovil, da ni konkretnih predlogov in pobud zato je predlagal naslednji sklep.   
SKLEP. 

Občina Tolmin prevzame pokopališko dejavnost na pokopališču Kanalski Lom, ki je v 

upravljanju Krajevne skupnosti Tolminski Lom.  
Komunala Tolmin, Javno podjetje d.o.o., začne na pokopališču Kanalski Lom opravljati 

pokopališko dejavnost naslednji mesec po sprejemu tega sklepa.  

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

 
Na vprašanja članov sta odgovarjala Berti Rutar in Milena Leban, ki sta po sprejemu sklepa sejo 

zapustila.  
K 6.) 

 

Razprava in sklepanje o predlogu Odloka o spremembah Odloka o kategorizaciji občinskih 
cest v Občini Tolmin, v prvi obravnavi 

 
Obrazložitev je podala Sanja Sivec Levpušček. 

 
V razpravi so sodelovali Karel Laharnar, ki ga je zanimalo, kdaj bo pripravljen odlok, ki bo urejal 

kategorizacijo cest v celotni občini. Prejel je odgovor, da je že v pripravi in bo obravnavan v 

naslednjem letu.  
V razpravi so sodelovali tudi Oton Bratuž – o stroških izdelava elaborata in popravka, ki je v današnji 

obravnavi. 
 

Na vprašanja je odgovarjala Sanja Sivec Levpušček. 

 
Predsednik je predlagal naslednji sklep. 

 
 



SKLEP. 

Odbor za gospodarske javne službe in promet potrjuje predlog Odloka o spremembah 

Odloka o kategorizaciji občinskih cest v Občini Tolmin, v prvi obravnavi.  
 

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

K 7.) 

Vprašanja in predlogi 
 

Karel Laharnar je ponovno izpostavil pobudo občana Skok Petra, Dolenja Trebuša 124 za asfaltacijo 
dela ceste. S strani občinske uprave še ni dobil odgovora. 

 
Sanja Sivec Levpušček je zaprosila za dopis Skoka Petra, po preverjanju prejema dopisa je 

ugotovljeno, da  le-tega ni zabeleženega v sprejemni pisarni. Vsekakor pa se bo pobudo ponovno 

preverilo tudi na terenu.  
 

Iztok Kozorog 
Zanimalo ga je zakaj je bila košnja po Tolminu v letošnjem poletju slabo izvedena. Rečeno je bilo, da 

se kosi vsaj 5  - krat, vendar je tako on kot tudi občani mnenja, da le-temu ni bilo tako.  

Sanja Sivec Levpušček je vzela pripombo na znanje, posredovana bo na Komunalo Tolmin. 
 

Otona Bratuža je zanimalo nadaljevanje izgradnje kolesarske steze pod Ključem. 
Sanja Sivec Levpušček je povedala, da je v letošnjem letu občina pridobila vsa potrebna zemljišča za 

kolesarsko povezavo Tolmin – Modrej. Vsa pridobljena dokumentacija je bila predana na Ministrstvo za 
infrastrukturo. Pripravili bodo projektni predlog in ga podali na Ministrstvo za gospodarski razvoj in 

tehnologijo. Občina pričakuje, da ji bodo sredstva odobrena in da bo lahko ta evropska sredstva 

črpala.  
 

Predsednik je sejo ob zaključil ob 19.40. 
 

 

 
Oton Bratuž, 

predsednik Odbora za  
gospodarske javne službe in promet 

 

 
 

 
Zapisala: 

Katja Gaberšček 
 

 

 
 

 
 

 


