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Na podlagi 4. odstavka 74. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Tolmin (Uradni list RS, št. 

58/2010 in 7/2011) je Občinski svet Občine Tolmin na 9. seji dne 27. 2. 2020 sprejel 

 
 

PROGRAM DELA OBČINSKEGA SVETA OBČINE TOLMIN  
ZA LETO 2020 

 

Poslovnik Občinskega sveta Občine Tolmin v 4. odstavku 74. člena določa, da najkasneje na drugi 
redni seji v posameznem koledarskem letu svet sprejme program svojega dela za tekoče leto.   

 
Program vsebuje predvideno število rednih sej sveta ter tematiko, ki jo bo obravnaval občinski svet v 

okviru programa nemotenega delovanja občine kot celote. Predlagani program je okviren, saj je 
pričakovati, da bo tudi v letu 2020 delovanje občine potrebno sproti prilagajati. Glede odlokov za 

katere predvidevamo, da jih bo svet sprejel v tem letu je potrebno opozoriti, da je seznam kar 

obsežen. Nekateri odloki so sicer že pripravljeni za obravnavo, nekateri so v pripravi, nekaterih (zlasti 
iz zadnjega obdobja leta) še nismo pričeli pripravljati. Vsekakor načrtujemo, da bomo uspeli 

občinskemu svetu predložiti v obravnavo vse predvidene odloke.  
 

Vsekakor bo potrebno pričeti s pripravo kar obsežnih sprememb Statuta Občine Tolmin in Poslovnika 

Občinskega sveta Občine Tolmin. K temu nas zavezujejo spremembe zakonodaje, pa tudi 
pomanjkljivosti, ki smo jih pri zgoraj navedenih, najpomembnejših aktih občine ugotovili v praksi.  

 
Po predlaganem programu naj bi se občinski svet predvidoma sestal na 9. rednih sejah in eni 

slavnostni seji ob občinskem prazniku.  

 
Predvidoma bodo seje sklicane:  

 

Februar 27. 02.2020 

Marec 24. 03. 2020 

April 14. 04. 2020        

Maj 12. 05. 2020 
29. 05. 2020 (slavnostna seja) 

Junij 23. 06. 2020 

Julij  

Avgust  

September 15. 09. 2020 

Oktober 20. 10. 2020 

November 17. 11. 2020 

December 22. 12. 2020 

 

Program zajema tematiko na področju delovanja oziroma pristojnosti in financiranja občine in 
občinskih zavodov in drugih proračunskih porabnikov, gospodarjenje z občinskim premoženjem, 

sprejemanje, spreminjanje in dopolnjevanje občinskih splošnih aktov ter zadeve s področja volitev in 

imenovanj.  
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Sprejeti program se bo izvajal na rednih sejah občinskega sveta. Občinski svet bo lahko v nujnih 
primerih, kjer bi lahko zaradi trajanja postopka nastala škoda, sprejemal sklepe tudi na izredni ali 

korespondenčni seji. 

 
V letu 2020 bo občinski svet predvidoma obravnaval naslednje zadeve: 

 

AKT OZIROMA OBRAVNAVANA TEMATIKA 1. 

trimesečje 

2. 

trimesečje 

3. 

trimesečje 

4. 

trimesečje 

Program dela Občinskega sveta Občine Tolmin  X    

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o 
proračunu Občine Tolmin za leto 2020 

X X   

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o 
ustanovitvi Javnega vzgojno – izobraževalnega 

zavoda Glasbena šola Tolmin 

X X   

Odloka o programu opremljanja stavbnih 
zemljišč za območje Občinskega podrobnega 

prostorskega načrta Stanovanjska zazidava 

Modrej (MD 04) 

X X   

Odlok o pokopališkem redu v občini Tolmin X X   

Odlok o zaključnem računu proračuna Občine 

Tolmin za leto 2019 

 XX   

Strategije razvoja in trženja turizma Dolina 

Soče 2025+ 

 X   

Smernice urejanja mirujočega prometa v 
Tolminu 

 X   

Odlok o parkirnem režimu   XX   

Prenos upravljanja pokopališča Lom Komunali 
Tolmin  

 X   

Prenos upravljanja kanalizacijskega omrežja 

Ljubinj Komunali Tolmin 

    

Pravilnik o sofinanciranju programov 

humanitarnih in mladinskih dejavnosti v občini 

Tolmin  

 X   

Odlok o kampiranju  XX   

Odlok o ustanovitvi Javnega zavoda Posoški 

razvojni center  

 XX   

Sklepanje o prejemnikih nagrad Občine Tolmin 
za leto 2020    

 X    

Odlok o prometni ureditvi občinske 
kategorizirane lokalne ceste Tolmin-Zatolmin-

Polog (LC) 420071 in javne poti Polog-Javorca 

(JP) 920241 

 XX   

Odlok o tržnici  X X  

Letni delovni načrti in/ali poročila o delu 

občinskih zavodov, delovnih teles in drugih 
javnih ustanov oz. služb 

  X   

Strateški dokument za starejše v občini Tolmin  X   

Spremembe cen komunalnih storitev    X 

Pravilnik o subvencioniranju komunalnega 
prispevka investitorjem 

  X X 

Pravilnik o obremenjevanju nepremičnin s 
služnostno pravico 

  X  

Odlok o festivalih   X X 

Polletno poročilo o izvajanju proračuna   X  

Odlok o ustanovitvi in delovanju Sveta za 
preventivo in vzgojo v cestnem prometu  

  X  X 
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Pravilnik o pripravi modela participatornega 

proračuna občine Tolmin 

  XX  

Odlok o spremembah in dopolnitvah proračuna 

Občine Tolmin za leto 2020 

  XX  

Odlok o občinskem podrobnem prostorskem 
načrtu Stanovanjska zazidava Žabče (ŽB 05) 

  X X 

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o 

kategorizaciji občinskih cest v občini Tolmin 

  X X 

Pravilnik o dodeljevanju tržnih, stanovanj za 

mlade ter službenih v lasti Občine Tolmin v 
najem 

  X  

Odlok o proračunu Občine Tolmin za leto 2021   X X 

Seznanitev s poročili Nadzornega odbora 

Občine Tolmin o opravljenih nadzorih 

  X X 

Dopolnitve programov razpolaganja in 

pridobivanja nepremičnega premoženja občine 

  X X 

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o 
občinskem prostorskem načrtu občine Tolmin  

   XX 

Spremembe in dopolnitve Statuta občine 

Tolmin 

   XX 

Spremembe in dopolnitve Poslovnika 

Občinskega sveta občine Tolmin 

   XX 

Odlok o oskrbi s pitno vodo    X 

Volitve in imenovanja X X X X 

Premoženjsko pravne zadeve X X X X  

 
Vsebine se bodo razvrščale na posamezno sejo občinskega sveta po predhodni pripravi gradiva in ob 

upoštevanju nujnosti obravnave zadev za nemoteno delovanje občine. 

 
Med letom se lahko program dela spremeni oziroma dopolni. Dopolnitev se izvede na predlog sveta ali 

župana oziroma strokovnih služb občine.  
 

Tolmin, februar 2020 

 
 

                                                                                                                                                                                                                                   Uroš Brežan, 
                             župan 

 


