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ZAPISNIK  
 

12. seje Občinskega sveta Občine Tolmin, 

ki je bila v četrtek, 11. 06. 2020 ob 17.00, v amfiteatralni učilnici Šolskega centra Tolmin 
 

 
PRISOTNI ČLANI OBČINSKEGA SVETA (OS): Nataša Gabršček, Darija Mrak, Gregor Poljak, Jasna 

Rot, Oton Bratuž, Špela Mrak, Boris Leban, Karel Laharnar, Tomaž Štenkler, Brigita Jerkič, Peter Kavčič, 

Žan Isakoski Drole, Maša Klavora, Aljoša Križnič, Klemen Šavli, Grega Rodman, Miha Mežnar, Gregor 
Lapanja, Matjaž Žbogar, Klemen Grahelj 

 
OPRAVIČENO ODSOTNI ČLANI OS: Danijel Oblak, Matej Skočir 

 
NEOPRAVIČENO ODSOTNI ČLANI OS: / 

 

OSTALI PRISOTNI: župan Uroš Brežan, člani občinske uprave: direktor občinske uprave Matjaž Kos,  
vodja oddelka za okolje in prostor Sanja Sivec Levpušček, vodja oddelka za gospodarstvo, 

negospodarstvo in finance Janja Bičič, višja svetovalka za odnose z javnostjo in protokol Tanja Volarič 
Karlo, višji svetovalec za družbene dejavnosti Matej Kavčič, pomočnik vodje oddelka za okolje in prostor 

za vodenje investicij Borut Rovšček, tajnica župana in OS Tamara Jakulin, direktor Komunale Tolmin 

d.o.o. Berti Rutar (k 6. točki), direktor Javnega zavoda za turizem Dolina Soče (k 10. točki), direktor 
Posoškega razvojnega centra Tolmin (k 11. točki), kandidatka za ravnateljico Osnovne šole Franceta 

Bevka Tolmin Denise Šuler Rutar (k 12. točki), kandidatka za ravnateljico Osnovne šole Franceta Bevka 
Tolmin Petra Vitez Costantini (k 12. točki), predsednica Nadzornega odbora Občine Tolmin Milena 

Velišček. 
 
 

NOVINARJI: KA-TV (Štefan Rutar), Simona Skočir (Radio Primorski val), Meta Škvarč (Radio Koper). 

 
K 1. točki dnevnega reda.  

Ugotovitev sklepčnosti in sprejem dnevnega reda.  

 
Sejo je ob 17.00 pričel župan Uroš Brežan.  

 
Ob pričetku seje je bilo prisotnih 18 članov OS. Predsedujoči je odprl razpravo na dnevni red, 

razpravljavcev ni bilo. 

 
Predsedujoči je predlagani dnevni red dal na glasovanje:  

 
 

DNEVNI RED 

 
1. Ugotovitev sklepčnosti in sprejem dnevnega reda.  

2. Razprava in sklepanje o zapisniku 9. (redne) seje občinskega sveta. 
3. Razprava in sklepanje o zapisniku 10. (dopisne) seje občinskega sveta. 

4. Razprava in sklepanje o zapisniku 11. (dopisne) seje občinskega sveta. 
5. Razprava in sklepanje o predlogu Odloka o zaključnem računu Občine Tolmin za leto 2019, v prvi 

obravnavi. 

6. Razprava in sklepanje o predlogu Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu 
Občine Tolmin za leto 2020, v prvi obravnavi. 
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7. Razprava in sklepanje o predlogu Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o določitvi javnih 
parkirnih površin, na katerih se plačuje parkirnina, v prvi obravnavi.  

8. Razprava in sklepanje o predlogu Sklepa o določitvi parkirnine za parkirišče Tolminska korita. 

9. Razprava in sklepanje o predlogu Sklepa o določitvi parkirnine za parkirišče v Modreju. 
10. Seznanitev s poročilom Javnega zavoda Turizem Dolina Soče za leto 2019. 

11. Seznanitev s poročilom Javnega zavoda Posoški razvojni center za leto 2019 ter razprava in 
sklepanje o predlogu Letnega delovnega načrta Javnega zavoda Posoški razvojni center za leto 

2020. 
12. Volitve in imenovanja. 

13. Vprašanja in predlogi. 

 
Člani OS so glasovali o predlaganem dnevnem redu.  

Predsedujoči je ugotovil, da je na seji prisotnih 18 članov OS. Člani OS so z 15 glasovi ZA in enim PROTI 
sprejeli  

 

S K L E P 
 

Sprejme se predlagani dnevni red. 
 

DNEVNI RED 
 

1. Ugotovitev sklepčnosti in sprejem dnevnega reda.  

2. Razprava in sklepanje o zapisniku 9. (redne) seje občinskega sveta. 
3. Razprava in sklepanje o zapisniku 10. (dopisne) seje občinskega sveta. 

4. Razprava in sklepanje o zapisniku 11. (dopisne) seje občinskega sveta. 
5. Razprava in sklepanje o predlogu Odloka o zaključnem računu Občine Tolmin za leto 2019, v 

prvi obravnavi. 

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

7. Razprava in sklepanje o predlogu Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o določitvi javnih 
parkirnih površin, na katerih se plačuje parkirnina, v prvi obravnavi.  

8. Razprava in sklepanje o predlogu Sklepa o določitvi parkirnine za parkirišče Tolminska korita. 

9. Razprava in sklepanje o predlogu Sklepa o določitvi parkirnine za parkirišče v Modreju. 
10. Seznanitev s poročilom Javnega zavoda Turizem Dolina Soče za leto 2019. 

11. Seznanitev s poročilom Javnega zavoda Posoški razvojni center za leto 2019 ter razprava in 
sklepanje o predlogu Letnega delovnega načrta Javnega zavoda Posoški razvojni center za leto 

2020. 
12. Volitve in imenovanja. 

13. Vprašanja in predlogi. 

 
 

K 2. točki dnevnega reda. 
Razprava in sklepanje o zapisniku 9. (redne) seje občinskega sveta. 

 

Predsedujoči je odprl razpravo o zapisniku 9. (redne) seje OS. Predsedujoči je odprl razpravo, 
razpravljavcev ni bilo. 

 
Predsedujoči je dal predlog zapisnika na glasovanje. 

 
Predsedujoči je ugotovil, da je na seji prisotnih 16 članov OS. Člani OS so s 15 glasovi ZA in enim glasom 

PROTI sprejeli  

 
 

S K L E P 
 

Sprejme se zapisnik 9. (redne) seje občinskega sveta Občine Tolmin. 
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K 3. točki dnevnega reda. 
Razprava in sklepanje o zapisniku 10. (dopisne) seje občinskega sveta. 

 

Predsedujoči je odprl razpravo o zapisniku 10. (dopisne) seje OS. Predsedujoči je odprl razpravo, 
razpravljavcev ni bilo. 

 
Predsedujoči je dal predlog zapisnika na glasovanje. 

 
Predsedujoči je ugotovil, da je na seji prisotnih 19 članov OS. Člani OS so s 17 glasovi ZA in enim glasom 

PROTI sprejeli  

 
 

S K L E P 
 

Sprejme se zapisnik 10. (dopisne) seje občinskega sveta Občine Tolmin. 

 
 

 
K 4. točki dnevnega reda. 

Razprava in sklepanje o zapisniku 11. (dopisne) seje občinskega sveta. 
 

Predsedujoči je odprl razpravo o zapisniku 11. (dopisne) seje OS. Predsedujoči je odprl razpravo, 

razpravljavcev ni bilo. 
 

Predsedujoči je dal predlog zapisnika na glasovanje. 
 

Predsedujoči je ugotovil, da je na seji prisotnih 17 članov OS. Člani OS so s 16 glasovi ZA in nobenim 

glasom PROTI sprejeli  
 

 
S K L E P 

 

Sprejme se zapisnik 11. (dopisne) seje občinskega sveta Občine Tolmin. 
 

 
K 5. točki dnevnega reda. 

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

 

Točko predstavi Janja Bičič. 
 

Predlog odloka je obravnaval Odbor za družbene dejavnosti in poročilo poda Peter Kavčič. Odbor je 
predlagani odlok obravnaval na 4. seji dne 5. 6. 2020 in je soglasno, s 6 glasovi ZA, potrdil naslednji 

sklep: Odbor za družbene dejavnosti s 6 glasovi ZA potrjuje predlog Odloka o zaključnem računu Občine 

Tolmin za leto 2019, v prvi obravnavi in ga predaja OS v nadaljnjo obravnavo.  
 

Predlog odloka sta obravnavala tudi Odbor za kmetijstvo, turizem  in razvoj podeželja ter Odbor za 
gospodarstvo skupaj in poročilo poda Boris Leban. Odbor za gospodarstvo potrjuje predlagani Odlok in 

ga posreduje v nadaljnjo obravnavo na seji občinskega sveta. Odbor za kmetijstvo, turizem in razvoj 
podeželja prav tako s 6 glasovi ZA potrjuje predlagani Odlok in ga posreduje v nadaljnjo obravnavo na 

seji občinskega sveta.  

 
Predlog odloka je obravnaval tudi Odbor za okolje in prostor skupaj z Odborom za gospodarske javne 

službe in promet. Poročilo je podal Oton Bratuž: odbora sta predlog odloka potrdila ter ga predajata 
občinskemu svetu v nadaljnjo obravnavo. 

 

Odlok je obravnavala tudi Statutarno pravna komisija. Poročilo poda Grega Rodman. Predmetni odlok 
je komisija obravnavala na 8. seji, dne 8. 6. 2020. Komisija je tako soglasno sprejela sklep, da je 

predlagani odlok s pravnega vidika, s sprejetimi popravki, primeren za nadaljnjo obravnavo na seji OS.  
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Predsedujoči je odprl razpravo. Razpravljavcev ni bilo.  

 

Predsedujoči je pozval k glasovanju o predlogu odloka v prvi obravnavi. 
 

Predsedujoči je ugotovil, da je na seji prisotnih 20 članov OS. Člani OS so z 19 glasovi ZA in nobenim 
glasom PROTI sprejeli  

 
S K L E P 

 

Sprejme se Odlok o zaključnem računu Občine Tolmin za leto 2019, v prvi obravnavi. 
 

 
Ker na predlog odloka ni bilo pripomb, je predsedujoči pozval k glasovanju tudi v drugi obravnavi.  

 

Predsedujoči je ugotovil, da je na seji prisotnih 20 članov OS. Člani OS so z 20 glasovi ZA in nobenim 
glasom PROTI sprejeli  

 
S K L E P 

 
Sprejme se Odlok o zaključnem računu Občine Tolmin za leto 2019, v drugi obravnavi. 

 

 
 

K 6. točki dnevnega reda. 
Razprava in sklepanje o predlogu Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu 

Občine Tolmin za leto 2020, v prvi obravnavi. 

 
Obrazložitev točke je podal župan Uroš Brežan.  

 
Predlog odloka je obravnaval Odbor za družbene dejavnosti. Poročilo je podal Peter Kavčič. Odbor je 

predlagani odlok obravnaval na 4. seji dne 5. 6. 2020. Odbor za družbene dejavnosti s 6 glasovi ZA 

potrdil predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Tolmin za leto 2020, 
v prvi obravnavi in ga predaja OS v nadaljnjo obravnavo.  

 
Predlog odloka sta obravnavala tudi Odbor za kmetijstvo, turizem in razvoj podeželja ter Odbor za 

gospodarstvo skupaj in poročilo poda Boris Leban. Odbor za gospodarstvo potrjuje predlagani Odlok in 
ga posreduje v nadaljnjo obravnavo na seji občinskega sveta. Odbor za kmetijstvo, turizem in razvoj 

podeželja prav tako s 6 glasovi ZA potrjuje predlagani Odlok in ga posreduje v nadaljnjo obravnavo na 

seji občinskega sveta.  
 

Predlog odloka je obravnaval tudi Odbor za okolje in prostor. Poročilo je podal Klemen Šavli in sicer je 
odbor predlog odloka potrdil s 5 glasovi ZA in 1 glasom proti in sprejel sklep, da je predlagani Odlok 

primeren za nadaljnjo obravnavo na seji občinskega sveta. 

 
Poročilo seje Odbora za gospodarske javne službe in promet je podal Oton Bratuž. Člani odbora so 

predlagani Odlok potrdili s 6 glasovi ZA in 1 glasom proti in predlog odloka tako dali v nadaljnjo 
obravnavo občinskemu svetu. 

 
Odlok je obravnavala tudi Statutarno pravna komisija. Poročilo je podal Grega Rodman. Predmetni odlok 

je komisija obravnavala na 8. seji, dne 8. 6. 2020. Komisija je tako soglasno s 4 glasovi ZA in nobenim 

proti, sprejela sklep, da je predlagani odlok s pravnega vidika, s sprejetimi popravki, primeren za 
nadaljnjo obravnavo na seji OS.  

 
Predsedujoči je odprl razpravo. Razpravljali so Oton Bratuž, Miha Mežnar, Matjaž Žbogar. Odgovarja 

Uroš Brežan, Janja Bičič ter Berti Rutar.  

 
Predsedujoči odpira nadaljnjo razpravo. Razpravljajo Žan Isakoski Drole, Oton Bratuž, Gregor Poljak, 

Uroš Brežan, Darija Mrak, Matej Kavčič in Karlo Laharnar.  
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Predsedujoči je pozval k glasovanju najprej o načrtu razvojnih programov v letih 2020-2023, kot je bilo 
dogovorjeno v razpravi. 

 

Predsedujoči je ugotovil, da je na seji prisotnih 18 članov OS. Člani OS so z 18 glasovi ZA in nobenim 
glasom PROTI sprejeli  

 
S K L E P 

1. 

V Načrtu razvojnih programov Občine Tolmin za obdobje 2020–2023 se spremeni letna dinamika 

financiranja projekta »Gradnja vodovoda Tolminski Lom (I. faza)« s sredstvi občinskega proračuna kot 

sledi: 40.000,00 EUR v letu 2020, 540.000,00 EUR v letu 2021 in 0,00 EUR v letu 2022. 

2. 

V Načrtu razvojnih programov Občine Tolmin za obdobje 2020–2023 se spremeni letna dinamika 
financiranja projekta »II. faza gradnje vodovoda Tolminski Lom« s sredstvi občinskega proračuna kot 

sledi: 0,00 EUR v letu 2020, 420.000,00 EUR v letu 2021 in 485.000,00 EUR v letu 2022. 

 
Nato so člani OS glasovali o Odloku o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Tolmin 

za leto 2020, v prvi obravnavi. Predsedujoči je pozval k glasovanju. Člani OS so glasovali z dvigom rok. 
 

Predsedujoči je ugotovil, da je na seji prisotnih 18 članov OS. Člani OS so z 18 glasovi ZA in nobenim 
glasom PROTI sprejeli  

 

S K L E P 
 

Sprejme se Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Tolmin za leto 2020, v 
prvi obravnavi. 

 

 
Nato so člani OS glasovali še o odloku o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Tolmin 

za leto 2020, v drugi obravnavi. 
 

Predsedujoči je ugotovil, da je na seji prisotnih 18 članov OS. Člani OS so z 18 glasovi ZA in nobenim 

glasom PROTI sprejeli  
 

S K L E P 
 

Sprejme se Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Tolmin za leto 2020, v 
drugi obravnavi. 

 

 
 

 
K 7. točki dnevnega reda. 

Razprava in sklepanje o predlogu Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o določitvi 

javnih parkirnih površin, na katerih se plačuje parkirnina, v prvi obravnavi.  
 

Točko je predstavila Sanja Sivec Levpušček. 
 

Predlog Odloka je obravnaval tudi Odbor za gospodarske javne službe in promet. Oton Bratuž je podal 
poročilo odbora: odbor se s predlogom soglasno strinja in meni, da je predlog Odloka primeren za 

nadaljnjo obravnavo na seji občinskega sveta. 
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Prav tako je predlog Odloka obravnavala tudi statutarno pravna komisija na svoji 8. seji, dne 8. 6. 2020. 
Poročilo je podal Grega Rodman; člani komisije s 4 glasovi ZA menijo, da je predlog Odloka primeren 

za obravnavo na seji občinskega sveta. 

 
Predsedujoči je odprl razpravo. Razpravljala sta Klemen Šavli, odgovarja mu Sanja Sivec Levpušček. 

 
Miha Mežnar ob 18.40 zapusti sejo. Nataša Gabršček zapusti sejo ob 18.45. 

 
Predsedujoči je odprl glasovanje.  

 

Predsedujoči je ugotovil, da je na seji prisotnih 18 članov OS. Člani OS so z 18 glasovi ZA in nobenim 
glasom PROTI sprejeli  

 
 

S K L E P 

 
Sprejme se Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o določitvi javnih parkirnih površin, v prvi 

obravnavi. 
 

Predsedujoči je predlagal še glasovanje o odloku v drugi obravnavi. 
 

Predsedujoči je ugotovil, da je na seji prisotnih 18 članov OS. Člani OS so z 18 glasovi ZA in nobenim 

glasom PROTI sprejeli  
 

 
S K L E P 

 

Sprejme se Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o določitvi javnih parkirnih površin, v drugi 
obravnavi. 

 
 

K 8. točki dnevnega reda. 

Razprava in sklepanje o predlogu Sklepa o določitvi parkirnine za parkirišče Tolminska 
korita. 

 
 

Točko je predstavila Sanja Sivec Levpušček. 
 

Predlog sklepa je obravnaval tudi odbor za gospodarske javne službe in promet, zato Oton Bratuž poda 

poročilo: odbor je predlagani sklep obravnaval na 7. seji, dne 4. 6. 2020. S predlogom sklepa se je 
odbor soglasno strinjal in zato daje predlog sklepa v nadaljnjo obravnavo občinskemu svetu. 

 
Predlog sklepa je obravnavala tudi  Statutarno pravna komisija na 8. seji. Poročilo poda Grega Rodman.  

S predlogom sklepa se komisija soglasno strinja in zato ga posreduje občinskemu svetu v razpravo in 

sprejem.  
 

Predsedujoči je odprl razpravo. Razpravljata so Matjaž Žbogar in Sanja Sivec Levpušček. 
 

Predsedujoči je pozval k glasovanju.  
 

Predsedujoči je ugotovil, da je na seji prisotnih 17 članov OS. Člani OS so z 17 glasovi ZA in nobenim 

glasom PROTI sprejeli  
 

 
S K L E P 

 

1. Na parkirišču, ki ga uporabljajo obiskovalci Tolminskih korit, stoječem na parc. št. 242/1 k.o. 
Zatolmin (v nadaljnjem besedilu: parkirišče) in je opremljeno z ustrezno signalizacijo, zapornico  

in avtomatom za plačevanje parkirnine (parkomatom) se v obdobju, navedenem v drugi točki 
tega sklepa, plačuje parkirnina.  
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2. Parkirnina se v posameznem koledarskem letu, plačuje v obdobju od vključno velikonočne 

nedelje do vključno 30. septembra, za parkiranje med 8.00 in 19.00 uro. Izven zgoraj 

navedenega obdobja v posameznem koledarskem letu je parkiranje brezplačno.  
 

3. Parkirnina znaša 3,00 EUR za vsako začeto uro parkiranja. V kolikor uporabnik izgubi parkirni 
listek, je dolžan poravnati parkirnino v višini 40,00 EUR. 

 
V obdobju iz 2. točke tega sklepa na parkirišču ni dovoljeno parkiranje avtobusov in avtodomov.       

 

4. Uporabnik mora ob prihodu na parkirišče iz parkomata pred zapornico prevzeti parkirni listek. 
Preden namerava zapustiti parkirišče, poravna parkirnino s pomočjo avtomata za plačevanje 

parkirnine (parkomat), ki je nameščen na parkirišču. Uporabnik mora potrdilo o plačani 
parkirnini vstaviti v za to namenjen avtomat, ki je nameščen pri zapornici tako, da se zapornica 

dvigne in uporabnik lahko zapusti parkirišče.   

 
5. Na parkiriščih na severozahodnem delu parc. št. 242/1 k.o. Zatolmin, ki se nahajajo izven 

ograjenega dela parkirišča, je dovoljeno parkiranje izključno vozilom delavcev Zavoda za turizem 
Dolina Soče in invalidnih oseb. V vozilih, ki so parkirana na teh parkirnih mestih, mora biti 

nameščena posebna dovolilnica za parkiranje na tem mestu, ki jo izda Zavod za turizem Dolina 
Soče oziroma nalepka, ki označuje, da vozilo uporablja invalidna oseba.    

 

6. V letu 2020 se parkirnina v skladu s tem sklepom plačuje od dneva, ko začne ta sklep veljati do 
vključno 30. septembra 2020.  

 
7. Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati sklep št. 007 – 0004 – 2/2019, ki ga je sprejel 

Občinski svet Občine Tolmin na 6. seji dne 27. 6. 2019.  

 

8. Ta sklep začne veljati prvi naslednji dan po dnevu, ko ga sprejme Občinski svet Občine Tolmin.  

 
 

K 9. točki dnevnega reda. 

Razprava in sklepanje o predlogu Sklepa o določitvi parkirnine za parkirišče v Modreju. 
 

Predlog sklepa je predstavila Sanja Sivec Levpušček. 
 

Predlog sklepa je obravnaval tudi odbor za gospodarske javne službe in promet in Oton Bratuž poda 
poročilo: odbor je predlagani sklep obravnaval na 7. seji, dne 4. 6. 2020. S predlogom sklepa se je 

odbor strinjal z 6 glasovi ZA, en član Odbora se je glasovanja vzdržal in zato daje predlog sklepa v 

nadaljnjo obravnavo občinskemu svetu. 
 

Predlog sklepa je obravnavala tudi  Statutarno pravna komisija na 8. seji. Poročilo poda Grega Rodman.  
S predlaganim sklepom se komisija soglasno strinja in zato ga posreduje občinskemu svetu v razpravo 

in sprejem.  

 
Predsedujoči je odprl razpravo. Razpravljali so Matjaž Žbogar, Sanja Sivec Levpušček, Peter Kavčič, Oton 

Bratuž in Gregor Poljak.  
 

Predsedujoči je pozval k glasovanju.  
 

Predsedujoči je ugotovil, da je na seji prisotnih 17 članov OS. Člani OS so s 17 glasovi ZA in nobenim 

glasom PROTI sprejeli  
 

S K L E P 
 

 

1. Na parkirišču pri Modreju, ob akumulacijskem jezeru, urejenem na zemljiščih s parc. št. 
1176/24, 90/5, 90/1, 138/1, 134/2 in 132, vse k.o. 2246 Most na Soči (v nadaljnjem besedilu: 

parkirišče), ki je opremljeno z ustrezno signalizacijo – obvestilno tablo, ki določa elektronski 



8 
 

način plačevanja parkirnine se v obdobju, navedenem v drugi točki tega sklepa, plačuje 
parkirnina.  

 

2. Parkirnina se v posameznem koledarskem letu plačuje v obdobju od vključno 1.4. do 30.9., za 
parkiranje med 8.00 in 20.00 uro, pri čemer se parkirnina v času od 1.4. do 30.6. in od 1.9. do 

30.9. plačuje ob sobotah, nedeljah in praznikih, v času od 1.7. do 31.8. pa vse dni v tednu. 
Izven navedenega obdobja v posameznem koledarskem letu je parkiranje brezplačno.  

 
3. Parkirnina znaša 1,00 EUR za vsako uro parkiranja oziroma največ 5,00 EUR dnevno.  

 

4. Uporabnik mora parkirnino poravnati ob prihodu na parkirišče, in sicer elektronsko z mobilnim 
telefonom preko aplikacije ali s poslanim sms sporočilom. Parkirnino poravna za predvideni čas 

parkiranja, ki ga lahko sproti podaljšuje.  
 

5. Na delu parkirišča, to je na zemljišču s parc. št. 138/1 k.o. Most na Soči, je dovoljeno brezplačno 

parkiranje članom Kajak kluba Soške elektrarne. V vozilih, ki so parkirana na teh parkirnih 
mestih, mora biti nameščena posebna dovolilnica za parkiranje na tem mestu, ki jo izda Občina 

Tolmin.    
 

6. V letu 2020 se parkirnina v skladu s tem sklepom plačuje od dneva, ko začne ta sklep veljati do 
vključno 30. septembra 2020.  

 

7. Ta sklep začne veljati z dnem uveljavitve Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o 

določitvi javnih parkirnih površin, na katerih se plačuje parkirnina.  

 
K 10. točki dnevnega reda. 

Seznanitev s poročilom Javnega zavoda Turizem Dolina Soče za leto 2019. 

 
Poročilo za leto 2019 je predstavil direktor Javnega zavoda Turizem Dolina Soče Janko Humar.  

 
Miha Mežnar se vrne na sejo ob 20.08, Nataša Gabršček pa ob 20.00. 

 

Predsedujoči je odprl razpravo. Razpravljavcev ni bilo.  
 

Predsedujoči je pozval k glasovanju. 
 

Predsedujoči je ugotovil, da je na seji prisotnih 17 članov OS. Člani OS so s 17 glasovi ZA in nobenim 
glasom PROTI sprejeli 

 

S K L E P 
 

Občinski svet Občine Tolmin se je seznanil s poročilo Javnega zavoda Turizem Dolina Soče za leto 
2020. 

 

 
K 11. točki dnevnega reda. 

Seznanitev s poročilom Javnega zavoda Posoški razvojni center za leto 2019 ter razprava 
in sklepanje o predlogu Letnega delovnega načrta Javnega zavoda Posoški razvojni center 

za leto 2020. 
 

Poročilo javnega zavoda Posoški razvojni center za leto 2019 in predlog Letnega delovnega načrta 

Javnega zavoda Posoški razvojni center za leto 2020 je predstavil direktor Posoškega razvojnega centra 
Simon Škvor. 

 
Predsedujoči je odprl razpravo. Razpravljata Karlo Laharnar in Simon Škvor. 

 

Predsedujoči je pozval k glasovanju najprej o seznanitvi občinskega sveta Občine Tolmin o poročilu 
Javnega zavoda Posoški razvojni center. 
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Predsedujoči je ugotovil, da je na seji prisotnih 20 članov OS. Člani OS so z 20 glasovi ZA in nobenim 
glasom PROTI sprejeli 

 

S K L E P 
 

Občinski svet Občine Tolmin se je seznanil s poročilom Javnega zavoda Posoški razvojni center za leto 
2019. 

 
Nato je predsedujoči pozval še k glasovanju o sprejemu Letnega delovnega načrta Javnega zavoda 

Posoški razvojni center za leto 2020. 

 
Predsedujoči je ugotovil, da je na seji prisotnih 20 članov OS. Člani OS so z 20 glasovi ZA in nobenim 

glasom PROTI sprejeli 
 

S K L E P 

 
Sprejme se Letni delovni načrt Javnega zavoda Posoški razvojni center za leto 2020. 

 
 

K 12. točki dnevnega reda. 
Volitve in imenovanja. 

 

V prvem delu 12. točke se najprej predstavi kandidatka za ravnateljico Osnovne šole Franceta Bevka 
Tolmin Denise Šuler Rutar, nato še kandidatka Petra Vitez Costantini.  

 
Predsedujoči je odprl razpravo. Vprašanja so obema kandidatkama postavljali Miha Mežnar, Darija Mrak, 

Maša Klavora, Karlo Laharnar, Grega Rodman, Špela Mrak, Nataša Gabršček, Oton Bratuž. 

 
Ta del točke je obravnavala tudi Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja na 12. seji, dne 

1. 6. 2020. Poročilo je podala Maša Klavora. Na seji je bilo prisotnih vseh 5 članov. Primernost kandidatk 
za ravnateljico Osnove šole Franceta Bevka Tolmin so člani ugotavljali na podlagi programov obeh 

kandidatk ter glasovanj Sveta zavoda šole in Sveta staršev in ugotovili, da sta kandidatki primerni za 

opravljanje funkcije ravnatelja Osnovne šole Franceta Bevka Tolmin ter občinskemu svetu Občine Tolmin 
predlagali sprejetje sklepa, da je tako Denise Šuler Rutar, kot tudi Petra Vitez Costantini primerna 

kandidatka za ravnateljico. 
 

Predsedujoči pojasni svetnikom, da lahko glasujejo o predlaganem sklepu Komisije za mandatna 
vprašanja, volitve in imenovanja, lahko  pa tudi, v kolikor s tem soglašajo, podajo mnenje o tem, katera 

od kandidatk je ustreznejša za opravljanje funkcije ravnateljice.  

 
Člani OS o tem predlogu podajajo mnenja in z dvigom rok sklenejo, da občinski svet odloča o tem, 

katera od prijavljenih kandidatk je ustreznejša za opravljanje funkcije ravnateljice.  Nato se o mnenju 
obvesti Svet šole, ki pa se dokončno odloči o izboru kandidatke za ravnateljico. 

 

Nato predsedujoči obvesti, da se lahko o mnenju glasuje javno ali tajno. Člani OS z dvigom rok glasujejo 
o tem predlogu. Člani OS z 19 glasovi ZA in enim glasom proti glasujejo za tajno glasovanje. 

 
Direktor občinske uprave in tajnica župana in občinskega sveta pripravita glasovnice. Svetniki glasujejo 

na pripravljeni glasovnici, ki jo oddajo v skrinjico. 
 

Ob 22.12 je predsedujoči določil odmor, v katerem se pripravi vse potrebno za izvedbo tajnega 

glasovanja. Odmor je trajal do 22.27. 
 

Glasovnice preštejeta Miha Mežnar in Darija Mrak ob navzočnosti direktorja občinske uprave in tajnice 
župana in občinskega sveta. O glasovanju se izdela Poročilo o izidu glasovanja.  

 

Predsedujoči ugotovi, da je bilo razdeljenih 20 glasovnic, oddanih 20 glasovnic, neveljavnih nič 
glasovnic, veljavnih 20 glasovnic. Po preštetju vseh glasovnic se ugotovi, da je Denise Šuler Rutar dobila 

6 glasov, Petra Vitez Costantini pa 14 glasov. Na podlagi tega, občinski svet Občine Tolmin sprejme 
 



10 
 

SKLEP 
 

Občinski svet Občine Tolmin meni, da je Petra Vitez Costantini najustreznejša kandidatka za ravnateljico 

Osnovne šole Franceta Bevka Tolmin. 
 

Sprejeti sklep se posreduje Svetu šole Franceta Bevka Tolmin. 
 

Predsedujoči je nato predlagal za nadaljevanje točke. Obrazložitev je podala Maša Klavora. Na 11. seji 
Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, 22. 4. 2020, ki je bila izvedena preko Skype 

aplikacije, kjer so člani komisije obravnavali kandidate za predstavnike Občine Tolmin v Svetu Območne 

izpostave JSKD Tolmin. Na seji je bilo prisotnih vseh 5 članov. Predlagani so bili trije kandidati: Boris 
Laharnar, Anja Kavčič Drole in Jaka Bizjak. Predlaganih je bilo toliko kandidatov, kolikor je bilo tudi 

prostih mest. Člani komisije so soglasno sprejeli vse tri predlagane kandidate.  
 

Predsedujoči je odprl razpravo. Razpravljavcev ni bilo. 

 
Člani OS so glasovali z dvigom rok. 

 
Predsedujoči je ugotovil, da je na seji prisotnih 20 članov OS. Člani OS so z 20 glasovi ZA in nobenim 

glasom PROTI sprejeli 
 

S K L E P 

 
 

V Svet Območne izpostave JSKD Tolmin se kot predstavnike Občine Tolmin imenuje Borisa Laharnarja, 
Jaka Bizjaka in Anjo Kavčič Drole. 

 

Predsedujoči je pozval k nadaljevanju 12. točke: imenovanje predstavnikov Občine Tolmin v Svet Zavoda 
Tolminski muzej. Temo je predstavila Maša Klavora, saj je tudi to obravnavala Komisija za mandatna 

vprašanja, volitve in imenovanja na 11. seji, 22. 4. 2020. Predlagani predstavniki so bili: Borut Rutar, 
Denise Šuler Rutar in Gašper Jesenšek in s strani zainteresirane javnosti: Drago Kutin. Predlaganih je 

bilo toliko kandidatov, kolikor je bilo tudi prostih mest.  
 

Predsedujoči je pozval k glasovanju o imenovanju predstavnikov Občine Tolmin v Svet Zavoda Tolminski 

muzej. Člani OS so glasovali z dvigom rok.  
 

Predsedujoči je odprl razpravo. Razpravljavcev ni bilo. 
 

Člani OS so glasovali z dvigom rok. 

 
Predsedujoči je ugotovil, da je na seji prisotnih 20 članov OS. Člani OS so z 20 glasovi ZA in nobenim 

glasom PROTI sprejeli 
 

S K L E P 
 

V svet Javnega zavoda Tolminski muzej se kot predstavnika uporabnikov oziroma zainteresirane javnosti 

s področja kulture imenuje mag. Draga Trpina, kot predstavnike Občine Tolmin pa Boruta Rutarja, 
Denise Šuler Rutar in Gašperja Jesenška. 

 
K 13. točki dnevnega reda. 

Vprašanja in predlogi. 

 
Predsedujoči odpre točko in pozove člane OS k podajanju vprašanj ali predlogov. Vprašanje ima samo 

Oton Bratuž in sicer predlaga, da se po opravljenem glasovanju na splošnem ekranu prikazuje tudi 
glasovanje po strankah. 

 

Na vprašanje odgovori predsedujoči, da gre tukaj za tehnično vprašanje in da se bo v naprej le-to tudi 
prikazovalo. 
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12.  seja Občinskega sveta Občine Tolmin je bila zaključena ob 22.46. 
 

 

MATJAŽ KOS                       UROŠ BREŽAN 
                                          

DIREKTOR OBČINSKE UPRAVE                                                                                                                                             ŽUPAN                               
  

 
 

 

 
 

 
Zapisala: 

Tamara Jakulin 


