
 
Ulica padlih borcev 2, 

5220 TOLMIN 

Odbor za okolje in prostor 

Številka: 011-0017/2020 

Datum: 5. 6. 2020 
 

Z A P I S N I K  

4. seje Odbora za okolje in prostor, ki je bila v četrtek, 4. julija 2020 ob 16.00 v veliki 
sejni sobi Občine Tolmin 

 
Prisotni člani odbora: Klemen Šavli, Klemen Grahelj, Gregor Lapanja, Blaž Božič, Janja Hadalin, Maja 

Lapanja, Grega Rodman 
Odsotni člani odbora: /  

Ostali prisotni: Sanja Sivec Levpušček (vodja oddelka za okolje in prostor), Uroš Brežan (župan), Miran 

Mavri (višji svetovalec za pravne zadeve, pri 3. točki), Tomaž Štenkler (podžupan) 
 

Za sejo je bil predlagan naslednji dnevni red: 
 

Dnevni red 

1. Ugotovitev sklepčnosti in sprejem dnevnega reda. 
2. Razprava in sklepanje o zapisniku 3. seje Odbora za okolje in prostor. 

3. Premoženjsko pravne zadeve.  
4. Razprava in sklepanje o predlogu Odloka o zaključnem računu proračuna Občine Tolmin za leto 

2019, v prvi obravnavi. 

5. Razprava in sklepanje o predlogu Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine 
Tolmin za leto 2020, v prvi obravnavi.  

6. 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 vsi 
člani odbora.  

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

 

SKLEP. 
Odbor za okolje in prostor potrjuje predlagani dnevni red 4. seje. 

Sklep je bil soglasno potrjen. 
 

K 2.)  
Razprava in sklepanje o zapisniku  3. 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 3. seje v predlagani obliki.  

Sklep je bil soglasno potrjen. 
 

 



K 3.) 

Premoženjsko pravne zadeve 
 

Obrazložitev k vsem zadevam pod točko 3 je podal Miran Mavri.  

 
Člana Janja Hadalin in Klemen Šavli sta v razpravi želeli dodatna pojasnila, ki sta jih nato podala Miran 

Mavri in Sanja Sivec Levpušček.  
 

1. Predlog podelitve in zaznambe statusa grajenega javnega dobra na občinskih cestah v raznih 
katastrskih občinah 

 

Na glasovanje ja bil podan naslednji sklep. 
SKLEP. 

Odbor za okolje in prostor predlaga Občinskemu svetu, da se naslednjim zemljiščem s 
parcelnimi številkami: 

I. 

1. 38/5 k. o. 2231 Kamno, ki je v naravi del kategorizirane občinske lokalne ceste št. LC 
420082 Kamno – Kobarid, 

 
2. 12/4, 717/66, 717/67 in 717/68 k. o. 2231 Kamno, ki so v naravi del kategorizirane 

občinske ceste št. LC 420091 - Drejc - Kamno,      
 

3. 245/255, 245/258, 245/332, 245/361, 245/363, 295/2, 295/3, 296/1, 245/246, 

245/234, 245/327, 245/264, 245/277, 247/5, 248/2, 245/353, 245/351, 245/252, 
245/464 in 262/4 k. o. 2231 Kamno, ki so v naravi del kategorizirane občinske ceste št. 

LC 420092 Kamno - Vrsno,      
 

4. 769  k. o. 2233 Dolje, ki je v naravi del kategorizirane občinske ceste št. JP 922423 

Dolje – vaške poti,       
 

5. 771  k. o. 2233 Dolje, ki je v naravi del kategorizirane občinske ceste št. JP 920861 
Zatolmin - Dolje ,      

 

6. 777 in 778, k. o. 2233 Dolje, ki sta v naravi del kategorizirane občinske ceste št. JP 
922431, 922436 Gabrje – vaške poti,      

 
7. 779 k. o. 2233 Dolje, ki je v naravi del kategorizirane občinske ceste št. JP 922434 

Gabrje – vaške poti,      
 

8. 780 in 781 k. o. 2233 Dolje, ki sta v naravi del kategorizirane občinske ceste št. LC 

920081 Dolje – Gabrje, 
 

9. 784 k. o. 2233 Dolje, ki je v naravi del kategorizirane občinske ceste št. JP 922432 
Gabrje – vaške poti,      

      

10. 785 in 786 k. o. 2233 Dolje, ki sta v naravi del kategorizirane občinske ceste št. JP 
922433 Gabrje – vaške poti,      

 
11. 788 k. o. 2233 Dolje, ki je v naravi del kategorizirane občinske ceste št. JP 922431 

Gabrje – vaške poti,      
 

12. 762, 767/1, 767/2, 770, 774, 775/1, 775/2, 776, 782, 783, 787/1, 787/3, 797 in 798 

k. o. 2233 Dolje, ki so v naravi del ne kategoriziranih občinskih cest v k. o. Dolje,      
 

13. 267/6, 267/7, 268/5, 352/969, 354/229, 352/1033, 352/1034 in 354/121 k. o. 2234 
Zatolmin, ki so v naravi del kategorizirane občinske lokalne ceste št. LC 420071  Tolmin - 

Zatolmin – Polog, 

 



14. 195/1 in 254/1,  k. o. 2234 Zatolmin, ki sta v naravi del kategorizirane občinske ceste 

št. LC 420181 – Zatolmin – Korita - Čadrg, 
 

15. 15/11, 15/12, 15/14, 15/16 in 7/14 k. o. 2235 Čadrg, ki so v naravi del 

kategorizirane občinske lokalne ceste št. LC 420181 – Zatolmin – Korita - Čadrg  
 

16. 831/1, 831/2, 832/1, 832/2, 833, 834, 835/1, 835/2, 835/3, 835/4, 836/1, 836/2, 
837/1, 837/2, 837/3, 837/5, 837/6, 838/1, 838/2, 839, 840/1, 840/11, 840/12, 840/13, 

840/14, 840/6, 840/7, 840/8, 840/9, 840/10, 840/5, 841/1, 841/2, 841/3, 842/2, 843, 
423/4 in 848/4  k. o. 2236 Žabče, ki so v naravi del več kategoriziranih občinskih cest 

poleg ceste št. 420061 Tolmin - Žabče – Tolminske Ravne, 

 
17. 137/2 k. o. 2236 Žabče, ki je v naravi del kategorizirane občinske ceste št. JP 922374 

Žabče – vaške poti, 
 

18. 73/12 in 74/2 k. o. 2236 Žabče, ki sta v naravi del kategorizirane občinske ceste št. 

921701 Žabče – vaške poti, 
 

19. 193/2, 295/86, 295/84, 295/81, 295/78, 295/75, 295/52, 295/49, 295/46, 295/43, 
295/40, 295/97, 295/108, 295/112, 295/114, 307/7, 307/11, 307/16, 307/22, 309/2, 

312/5, 307/13, 307/19 in 312/3,  k. o. 2237 Ljubinj, ki so v naravi del kategorizirane 
občinske ceste št. JP 920871 Ljubinj - Podkuk, 

 

20. 351/2, 245/5, 245/8, 252/4, 261/2, 291/33, 291/36, 226/9, 257/2, 260/2, 291/39, 
294/106, 289/9, 291/53, 291/51, 291/45, 289/12, 294/122, 294/123 in 352/2 k. o. 

2237 Ljubinj, ki so v naravi del kategorizirane občinske ceste št. LC 420031 Ljubinj – Sela 
nad Podmelcem, 

 

21. 305/8, 305/10, 305/6, 368/72, 368/85, 368/88, 368/91, 368/108, 467/4, 467/7, 
469/4, 468/2, 468/4, 468/5, 368/112, 305/4, 305/12, 311/9, 310/2 in 310/4 k. o. 2238 

Podmelec, ki so v naravi del kategorizirane občinske ceste št. LC 420031 Ljubinj – Sela 
nad Podmelcem 

 

22. 132/6 k. o. 2238 Podmelec, ki je v naravi del kategorizirane občinske ceste št. 920121 
Klavže – Borovnica 

 
23. 559/8 k. o. 2238 Podmelec, ki je v naravi del kategorizirane občinske ceste št. JP 

922483 Sela nad Podmelcem – vaške poti,  
 

24. 531/5 k. o. 2238 Podmelec, ki je v naravi del kategorizirane občinske ceste št. 920881 

Kneža - Kneške Ravne, 
 

25.  709/2, 717/16, 730/239, 730/263, 730/266, 730/269, 864/110, 946/47, 717/11, 
730/236 in 730/296 k. o. 2239 Kneža, ki so v naravi del kategorizirane občinske ceste št. 

920881 Kneža – Kneške Ravne, 

 
26. 289/13 in 289/15 k. o. 2239 Kneža, ki sta v naravi del kategorizirane občinske ceste 

št. JP 
 922561 in 922564 Temljine – vaške poti, 

 
27. 639/5, 639/8, 639/12, 645/15 in 645/18 k. o. 2239 Kneža, ki so v naravi del 

kategorizirane občinske ceste št. JP 920897 Logaršče – Rakovec, 

 
28. 251/5, 264/6, 289/4, 289/6, 339/23, 339/29, 339/32, 339/35, 339/43, 398/4, 

299/2, 300/4, 392/10, 392/12 in 240/4 k. o. 2242 Podbrdo, ki so v naravi del 
kategorizirane občinske javne poti št. JP 920281 Podbrdo – Bača, 

 



29. 886/65, 886/68, 886/71, 886/86, 886/105, 886/117, 886/119, 886/107 in 886/120 

k. o. 2242 Podbrdo, ki so v naravi del kategorizirane občinske ceste št. JP 920331 
Podbrdo - Porezen,  

 

30. 886/128 in 886/129 k. o. 2242 Podbrdo, ki sta v naravi del kategorizirane občinske 
ceste št. JP 921761 Podbrdo, vaške poti, 

 
31. 182/1 in 228/2 k. o. 2243 Obloke, ki sta v naravi del kategorizirane občinske ceste št. 

JP 920211 Hudajužna - Obloke, 
 

32. 195/28, 195/80, 200/4, 203/4, 204/4, 204/6, 204/9, 206/4, 207/2, 208/5, 208/8, 

213/2, 215/5, 215/9, 216/2, 219/19, 219/16, 219/13, 219/9, 218/1, 219/8 in 219/22,   
k. o. 2244 Grahovo, ki so v naravi del kategorizirane občinske ceste št. JP 043014 Cerkno 

– Bukovo - Grahovo, 
   

33. 351/2, 361/9 in 361/11 k. o. 2244 Grahovo, ki so v naravi del kategorizirane občinske 

ceste JP št. 922591 Zarakovec – vaške poti,  
 

34. 34/11 k. o. 2244 Grahovo, ki je v naravi del kategorizirane občinske ceste JP št. 
922572 Grahovo – vaške poti, 

 
35. 157/4 k. o. 2244 Grahovo, ki je v naravi del kategorizirane občinske ceste JP št. 

922574 Grahovo – vaške poti, 

 
36. 576/21, 592/9, 800/2, 881/18, 894/2, 896/6, 616/13, 620/7, 620/11, 620/13, 

620/18, 620/20, 616/8, 623/1, 624/2, 623/3, 809/10, 797/8, 803/2, 799/2, 797/12, 
797/14, 809/8, 817/2, 809/4, 813/2, 809/6 in 819/11 k. o. 2245 Ponikve,  ki so v naravi 

del kategorizirane občinske lokalne ceste št. LC št. 420152 Ponikve – Klavže, 

 
37. 48/14, 778/23, 778/25, 778/26, 778/27, 778/29, 778/77, 778/65, 778/67, 778/69, 

778/71, 778/73, 778/75 in 778/50  k. o. 2246 Most na Soči,  ki so v naravi del 
kategoriziranih občinskih javnih poti št. JP št. 921722, 921847, 922842, 922843 Most na 

Soči, 

 
38. 689/5, 693/2, 775/5, 773/6, 773/4 in 773/7 k. o. 2247 Poljubinj, ki so v naravi del 

kategorizirane občinske ceste št. 420041  Poljubinj – Prapetno, 
 

39. 388/101 k. o. 2247 Poljubinj, ki je v naravi del kategorizirane občinske lokalne ceste 
št. JP 920111 Rodne – obrtna cona – Poljubinj,  

  

40. 908/7, 914/12, 914/14, 916/4, 921/9, 944/9, 916/2, 918/2, 918/4, 917/2, 978/4,  
987/51, 987/54, 987/63, 1027/235 k. o. 2247 Poljubinj, ki so v naravi del kategorizirane 

občinske ceste JP 920871 Ljubinj - Podkuk, 
 

41. 1154/2 k. o. 2248 Tolmin, ki je v naravi del kategorizirane lokalne ceste 422021 – 

Dijaška ulica, 
 

42. 534/79 k. o. 2248 Tolmin, ki je v naravi del kategorizirane javne poti 922019 – Na 
logu, 

 
43. 902/6 k. o. 2248 Tolmin, ki je v naravi del kategorizirane občinske mestne ceste št. 

922081 Ulica Partizanska pot,  

 
44. 458/1, 458/2, 468/2, 1238/4, 1238/5, 1238/6, 1238/7 k. o. 2248 Tolmin, ki so v 

naravi nekategoriziranih javnih poti ob mestu Tolmin,  
 

45. 31/17 in 31/18 k. o. 2249 Volče, ki sta v naravi kategorizirana javna pot 922803 – 

Volče, vaške poti 
 



46. 208/4 in 208/5 k. o. 2249 Volče, ki sta v naravi kategorizirana javna pot 921752 – 

Volče, vaške poti 
  

47. 399/29, 393/14, 393/17, 399/27, 399/47, 389/4 in 389/6 k. o. 2251 Kozaršče,  ki so 

v naravi del kategorizirane občinske lokalne ceste št. LC 420101 Ušnik – Volčanski Ruti - 
Vogrinki, 

 
48. 32/3, 32/5, 29/10, 29/12, 29/14 in 36/2 k. o. 2252 Čiginj, ki so v naravi del 

kategorizirane občinske ceste št. JP 922816 Čiginj – vaške poti, 
 

49. 268/7, 270/2, 272/4 in 272/5 k. o. 2253 Rute, ki so v naravi del kategorizirane 

občinske lokalne ceste št. LC 420101 Ušnik – Volčanski Ruti - Vogrinki, 
 

50. 529/53 k. o. 2255 Lom, ki je v naravi del kategorizirane javne poti 920551 Tolminski 
lom - Široko 

 

51. 293/1 k. o. 2256 Idrija pri Bači, ki je  v naravi del kategorizirane javne poti 922907 
Idrija pri Bači,   

 
52. 41/15 in 120/7 k. o. 2257 Slap, ki sta v naravi del kategoriziranih občinskih javnih 

poti JP -  922782, 922783, 922784, 922785, 922786 Slap ob Idrijci – vaške poti,  
 

53. 354/4, 354/5, 377/8, 377/10, 378/2 in 383/2 k. o. 2258 Pečine, ki so v naravi del 

kategorizirane občinske javne poti št. JP 920412 Sleme – Črni vrh, 
 

54. 392/3, 393/2, 394/9, 394/10, 395/6, 397/6, 399/5 in 464/11  k. o. 2258 Pečine, ki 
so v naravi del kategorizirane občinske lokalne ceste št. LC 420142 Markaduc – Šentviška 

Gora - Bukovo, 

 
55. 19/13 in 19/15 k. o. 2259 Šentviška Gora ki sta v naravi del kategorizirane občinske 

javne poti št. JP 922716 Šentviška Gora – vaške poti,  
    

56. 673/60 in 681/24 k. o. 2260 Prapetno Brdo, ki sta v naravi del kategorizirane 

občinske ceste št. LC 420171 Dolenja Trebuša – Gorenja Trebuša,     
 

57. 859/6, 863/9, 927/55, 1014/20, 1040/10 in 1040/12 k. o. 2260 Prapetno Brdo ki so v 
naravi del kategorizirane občinske ceste št. JP 920481 Dolenja Trebuša – Hotenje – Utre - 

Oblakov vrh 
 

58. 875/5 k. o. 2260 Prapetno Brdo, ki je v naravi del kategorizirane občinske ceste JP 

920482 Hotenje – odcep mimo žage, 
 

59. 1/5, 198/2, 198/3, 198/5, 205/2, 425/10, 425/11, 388/4, 391/2, 388/2, 389/2, 
1126/2, 379/4 in 379/6 k. o. 2260 Prapetno Brdo, ki so v naravi del kategorizirane 

občinske ceste št. LC 420142 Markaduc – Šentviška Gora - Bukovo,     

 
60. 527/7, 527/10 in 403/12 k. o. 2261 Gorenja Trebuša, ki so v naravi del kategorizirane 

občinske ceste št. LC 420171 Dolenja Trebuša – Gorenja Trebuša,  
 

61. 399/18, 391/5, 383/7, 380/2, 378/6, 383/4, 371/8, 372/2 in 371/7 k. o. 2261 
Gorenja Trebuša, ki so v naravi del kategorizirane občinske ceste št. JP 920801 Za brdom 

– Riže, 

 
62. 399/26, 399/27 in 399/29 k. o. 2261 Gorenja Trebuša, ki so v naravi del 

kategorizirane občinske ceste št. JP 920781 Gorenja Trebuša – Gačnik – Vojsko in 
 

63. 4366/6, 4366/9, 4366/12 in 4350/7 k. o. 2697 Kanalski Lom, ki so v naravi del 

kategorizirane občinske ceste št. JP 920582 Vrh Vodic – Rut,  
 



in so vknjižena v zemljiški knjigi kot lastnina Občine Tolmin se podeli status grajeno 

javno dobro lokalnega pomena - cesta. 
 

II. 

Pri zemljiščih iz prve točke tega sklepa se dovoli vpis zaznambe, da so zemljišča grajeno 
javno dobro lokalnega pomena - cesta. 

 
Ob glasovanju je bilo prisotnih 7 članov, sklep je bil s 7 glasovi ZA potrjen.  

 
2. Predlog za odvzem statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena in odkup zemljišča v k. o. 

Kneža  

 
Na glasovanje je bil podan naslednji sklep. 

SKLEP. 
Odbor za okolje in prostor predlaga Občinskemu svetu, da izglasuje sklep, da se parceli št.  

1161/10 k. o. Kneža lahko odvzame status grajenega javnega dobra in jo proda, v 

občinsko lastnino pa odkupi parcelo št. 274/14 k. o. Kneža, po kateri poteka del krajevne 
poti na Temljinah.  

Ob glasovanju je bilo prisotnih 7 članov, sklep je bil s 7 glasovi ZA potrjen.  
 

3. Predlog za odvzem statusa grajenega javnega dobra ter prodaja in odkup zemljišča v k. o. Podbrdo 
 

Na glasovanje je bil podan naslednji sklep. 

SKLEP. 
Odbor za okolje in prostor predlaga Občinskemu svetu, da izglasuje sklep, da se parceli št.  

1184/6 k. o Podbrdo lahko odvzame status grajenega javnega dobra in jo proda proti 
temu, da od lastnika v občinsko lastnino odkupi parcelo št. 248/2 k. o. Podbrdo. 

 

Ob glasovanju je bilo prisotnih 7 članov, sklep je bil s 7 glasovi ZA potrjen.  
 

4. Predlog za odvzem statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena in odkup zemljišča v k. o. 
Most na Soči  

 

Na glasovanje je bil podan naslednji sklep. 
SKLEP. 

Odbor za okolje in prostor predlaga Občinskemu svetu, da lahko, po ureditvi 
zemljiškoknjižnega stanja obravnavane parcele, izglasuje sklep, da se parceli št. 1181/16 

k. o. Most na Soči, lahko odvzame status grajenega javnega dobra in jo proda.  
 

Ob glasovanju je bilo prisotnih 7 članov, sklep je bil s 7 glasovi ZA potrjen.  

 
5. Predlog za odvzem statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena in odkup zemljišča v k. o. 

Slap 
 

Na glasovanje je bil podan naslednji sklep. 

SKLEP. 
Odbor za okolje in prostor predlaga Občinskemu svetu, da izglasuje sklep, da se parceli št. 

621/23 k. o. Slap lahko odvzame status grajenega javnega dobra in se jo proda.  

6. Predlog za odvzem statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena v k. o. Slap 

Na glasovanje je bil podan naslednji sklep. 

 
SKLEP. 

Odbor za okolje in prostor predlaga Občinskemu svetu, da izglasuje sklep, da se parcelam 

št. 622/9, 622/10, 622/11, 622/12 in 622/13 k. o. Slap odvzame status grajeno javno 
dobro lokalnega pomena.  

 
Ob glasovanju je bilo prisotnih 7 članov, sklep je bil s 7 glasovi ZA potrjen.  



Po končani točki je Miran Mavri sejo zapustil.  

 
Predsednik je predlagal obravnavo 6. točke Vprašanja in predlogi. Člani so se s spremembo strinjali. 

 

K 6.) 
Vprašanja in predlogi 

 
Gregorja Lapanja je zanimalo v kakšni fazi priprave je OPPN za Šentviško Goro. Drugo vprašanje je 

bilo posredovano v imenu občana Damjana Medveda, ki je podal na občino vlogo za odkup parcele 
(javnega dobra) na Šentviški Gori.  

Odgovorila je Sanja Sivec Levpušček. 

Damjan Medved je ob vložitvi vloge leta 2017 dobil odgovor, da se na območju Šentviške Gore 
načrtuje nova obvozna cesta in dostopna cesta do novega naselja, pri čemer naj bi potekali tudi preko 

občinskega zemljišča, za odkup dela katerega je zaprosil. Obveščen je bil tudi, da se bo s postopkom 
obravnave nadaljevalo, ko bodo izdelani projekti za izgradnjo prej omenjene ceste. V tem trenutku se 

postopek nadaljuje, in sicer je potrebno še pridobitev mnenja krajevne skupnosti nato se bo pripravila 

vloga za obravnavo na tem odboru.  
Glede OPPN Šentviška Gora je povedala, da je bil lani naročeno projektiranje komunalne 

infrastrukture. Projekt je končan, pri pregledu projekta je bilo ugotovljeno, da je bilo odvodnjavanje 
na tem območju premalo obdelano. Zato je bila sprejeta odločitev, da se naredi nalivne preizkuse z 

željo, da v času gradenj ne bi prišlo do zamakanj. S temi ugotovitvami bo treba projekt dopolniti oz. 
popraviti.  

 

Janja Hadalin je prosila za informacije glede stanja na področju OPN Občine Tolmin in OPPN Poljubinj. 
Sanja Sivec Levpušček je odgovorila, da se je postopek sprememb in dopolnitev pričel leta 2016 in še 

ni zaključen. Vse pobude, ki so bile prejete za spremembo prostorskega načrta so bile kategorizirane 
na sprejemljive, pogojno sprejemljive in nesprejemljive. Zato, da bi vse pobude, ki niso bile mejne, 

prišle čimprej do željenega stanja. Postopek zahteva, da je potrebno na osnutek in nato na predlog 

plana pridobiti mnenja nosilcev urejanja prostora. V januarju je bilo na pristojno ministrstvo poslana 
prošnja, da se izda odločbo ali je za te pobude potrebna celovita presoja vplivov na okolje. Odgovor je 

prispel v drugi polovici maja, in sicer da le-ta ni potrebna. V septembru 2019 so stekli pogovori s 
Ministrstvom za kmetijstvo, da po prvem mnenju, ki so ga podali, pridejo na ogled nekaterih 

konkretnih točk, na katere so dali negativno mnenje in se občina s takšnim mnenjem ni strinjala. Na 

ogled so prišli v februarju 2020. Sedaj se čaka, da podajo dopolnilno mnenje, saj so glede na 
opravljene terenske oglede, svoje mnenje spremenili. 

Javna razgrnitev sprememb in dopolnitev OPN se predvideva v septembru 2020.    
Letos se bo začel drugi postopek sprememb in dopolnitev OPN za kar pa so v rebalansu sredstva tudi 

namenjena. 
Sanja Sivec Levpušček je še podala informacijo, da je na območju Poljubinja velika površina stavbnih 

zemljišč vendar je problem s pridobitvijo zemljišča za dostop do njih. Na tistem delu je predviden 

OPPN, vendar se s postopkom ne prične, ker ni odobritve s strani lastnikov dostopnega zemljišča.   
 

V nadaljevanju je seja potekala skupaj s člani Odbora za gospodarske javne službe in promet.   
 

K 4.) 

Razprava in sklepanje o predlogu Odloka o zaključnem računu proračuna Občine Tolmin 
za leto 2019, v prvi obravnavi 

 
K obrazložitvi je bil povabljen Uroš Brežan. 

Obrazložitev k področjem, ki jih pokrivata oba odbora sta podala Sanja Sivec Levpušček in Borut 
Rovšček.  

 

Predsednik Klemen Šavli je nato povabil člane k vprašanjem. 
Miha Mežnar:   

− dodatne informacije glede varovalnih ograj na cesti v Tolminske ravne 

Oton Bratuž: 

− dodatna obrazložitev k slabi realizaciji plana, kako drugače razporediti sredstva, če na določeni 
postavki niso porabljena 

Klemen Šavli: 



− kam se lahko sredstva rezervirana za zimsko službo razporejajo, če niso porabljena (predlaga se 
npr. popravilo ceste v Volčanske Rute) 

− priporočilo – naslednje leto naj bo višja realizacija proračuna, potrebno je pospešeno izvajati 

projekte (tudi zaradi izrednih razmer, ki so bile v marcu in aprilu) 

− predlaga se da gre občina v večje zadolževanje s tem, da prične s projekti, ki imajo pridobljeno 
ustrezno dokumentacijo 

Iztok Kozorog: 

− meni, da je smisel dvoletnega proračuna, da so projekti, investicije, študije pripravljene in da se jih 
v tem času tudi realizira 

 

Na vprašanja članov so odgovarjali Sanja Sivec Levpušček, Uroš Brežan in Borut Rovšček.  
 

Ko s strani članov ni bilo več vprašanj je predsednik Odbora za okolje in prostor Klemen Šavli oblikoval 
sklep in ga dal na glasovanje.  

SKLEP. 

Odbor za okolje in prostor se je seznanil s predlogom Odloka o zaključnem računu 
proračuna Občine Tolmin za leto 2019, v prvi obravnavi in ga s pripombami posreduje 

Občinskemu svetu Občine Tolmin v razpravo in sklepanje.  
 

Ob glasovanju je bilo prisotnih 7 članov, sklep je bil s 7 glasovi ZA potrjen.  

 
Oton Bratuž, predsednik Odbora za gospodarske javne službe in promet je oblikoval sklep in ga dal na 

glasovanje. 
SKLEP. 

Odbor za gospodarske javne službe in promet potrjuje predlog Odloka o zaključnem 
računu proračuna Občine Tolmin za leto 2019, v prvi obravnavi, v predlagani obliki.  

 

Ob glasovanju je bilo prisotnih 7 članov, sklep je bil s 7 glasovi ZA potrjen.  
 

K 5.) 
Razprava in sklepanje o predlogu Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o 

proračunu Občine Tolmin za leto 2020, v prvi obravnavi 

 
Oton Bratuž je povabil župana k obrazložitvi.  

Dodatno obrazložitev k področjem odborov je podala Sanja Sivec Levpušček. 
 

Razprava:  
Klemen Šavli:  

je odprl razpravo s predlogom, da bi se pristopilo oz. namenila dodatna sredstva za nadaljevanje 

gradnja vodovoda v Tolminski Lom (potrebnih bo več kot 200.000,00 EUR) 

− nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča – zakaj planiranje prihodkov za dve leti 

− priporoča, da gre občin z več rizika in poguma v realizacijo projektov in investicij 
Oton Bratuž: 

− vodovod v Tolminski Lom (nadaljevanje druge etape I. faze gradnje)  – pobuda, da se investicija 

nadaljuje in konča v letošnjem letu in ne zamika v leto 2021, kot je predlagano 
Janja Hadalin: 

− pobuda, da na postavki št. 041603 – prostorski dokumenti, ostanejo vsa planirana sredstva in da 

se ne znižujejo 

− pobuda, da se iz postavke – prostorski dokumenti namenijo sredstva za pričetek aktivnosti za 

dostop na območju OPPN Poljubinj – zahod in posredno tudi na turistično območje na Kuku 
Karel Laharnar: 

− iz dokumentacije je razvidno, da je težko dolgoročno planirati zato ne podpira sprejemanje 

dvoletnih proračunov, posledično sledijo obsežni rebalansi  

− predlaga, da v primeru, ko so neka sredstva na voljo, da se poišče projekte in se jih tudi izvede v 
tistem letu, seveda s pripravo rebalansa (odločanje Občinskega sveta) 

− v primeru, da se določen večji projekt ne realizira, ga je potrebno uvesti v načrt razvojnih 

programov  

− projekt odvodnjavanja na Pečinah je izpadel – predlaga, da se, kot je predlagala krajevna 
skupnost, v treh letih po delih, z manjšimi sredstvi projekt realizira (uvrstitev v NRP) 



− krožišče na Rodnah – ali so stekli pogovori s prebivalci Poljubinja glede povezave s pešpotjo 

− projektiranje vodovoda na Šentviški Gori – dodatna obrazložitev 

− praksa je bila, da se sredstva festivalske takse vlaga v infrastrukturo na območju Sotočja z 
namenom izboljšanja festivalskega turizma – pobuda, da se del te takse prenese za investiranje v 

infrastrukturo na območju festivala Gora Rocka 
Klemen Grahelj: 

− dodatna obrazložitev k sredstvom za vstopno – izstopno mesta na reki Soči 

− dodatna obrazložitev k projektu kolesarske poti pod Ključem 

− rekonstrukcija ČN na Mostu na Soči – dodatna obrazložitev 

− podpira pobudo, da se projekt odvodnjavanja na Pečinah uvrsti v NRP 

Boštjan Pičulin: 

− rekonstrukcija mostu Sela pri Volčah – dodatna obrazložitev  

− pobuda, da se popravi prej omenjeni most, in sicer saniranje predela, kjer je zaradi dotrajanosti 
materiala vidna armatura mostu 

Miha Mežnar: 

− pobuda – uvrstitev v proračun izgradnje nove javne razsvetljave na Kozarščah (ki je bila sicer 

predvidena v sklopu izgradnje komunalne opreme na tem območju) 
Blaž Božič: 

− dodatna obrazložitev – sredstva za projektiranje sanacije mostu na Slapu ob Idrijci so planirana v  

letu 2021 – zakaj ne v letu 2020  

− razvoj turizma na Mostu na Soči – dodatna obrazložitev k planiranim sredstvom  

− ali je v sklopu projekta kolesarska pot Tolmin – Most na Soči upoštevana tudi brv kot povezava 
med Prapetnim in Modrejcam 

Oton Bratuž: 

− urejanje ŠP Brajda – dodatna obrazložitev k planiranim sredstvom 

Maja Lapanja: 

− kolikšna je verjetnost, da se projekti, ki so planirani v proračunu 2020 ne bi pojavili tudi v 2021 
(npr. cesta Postaja – Hotešk) 

− predlaga, da se proračun za leto 2021 sprejema v jeseni 2020 v izogib slabi realizaciji v letu 2021 

Oton Bratuž: 

− vodovod Tolminski Lom – meni, da potek posamezne etape posamezne faze, kot so opredeljene v 
načrtu s tehničnega vidika ni smiseln – posamezni odseki bi se lahko zgradili veliko hitreje kot je 

načrtovano – predlaga, da bi  se druga etapa prve faze zaključila še letos  
 

Po končani razpravi je Oton Bratuž, predsednik Odbora za gospodarske javne službe in promet  

oblikoval sklep in ga podal na glasovanje. 
SKLEP. 

Odbor za gospodarske javne službe in promet podpira predlog Odloka o spremembah in 
dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Tolmin za leto 2019, v prvi obravnavi.  

 

Ob glasovanju je bilo prisotnih 7 članov, sklep je bil s 6 glasovi ZA in 1 glasom PROTI potrjen. 
 

Klemen Šavli, predsednik Odbora za okolje in prostor je pozval člane, da glasujejo o predlaganem 
sklepu.  

 
SKLEP. 

Odbor za okolje in prostor podpira predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o 

proračunu Občine Tolmin za leto 2019, v prvi obravnavi. 
 

Ob glasovanju je bilo prisotnih 6 članov, za predlagani sklep so glasovali 5 ZA in 1 glas PROTI.  
Janja Hadalin, članica Odbora za okolje in prostor, je z opravičilom zapustila sejo in ob glasovanju ni 

bila več prisotna. 

 
Seja je bila zaključena ob 19.10. 

Klemen Šavli, 
predsednik Odbora 

za okolje in prostor 
Zapisala: 

Katja Gaberšček 


