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ZAPISNIK  
 

8. seje Občinskega sveta Občine Tolmin, 

ki je bila v torek, 10. 12. 2019 ob 17.00, v Veliki sejni sobi Občine Tolmin 
 

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

Oblak, Jasna Rot, Oton Bratuž, Špela Mrak, Aljoša Križnič, Boris Leban, Karel Laharnar, Tomaž Štenkler, 

Peter Kavčič, Žan Isakoski Drole, Klemen Šavli, Brigita Jerkič, Grega Rodman, Matej Skočir, Gregor 
Lapanja. 

 
OPRAVIČENO ODSOTNI ČLANI OS: Klemen Grahelj, Matjaž Žbogar. 

 
Matej Skočir je na sejo prišel ob 17.25, Aljoša Križnič pa je na sejo prišel ob 17.50.  

 

NEOPRAVIČENO ODSOTNI ČLANI OS: / 
 

OSTALI PRISOTNI: župan Uroš Brežan, člani občinske uprave: direktor občinske uprave Davorin 
Simčič, vodja oddelka za okolje in prostor Sanja Sivec Levpušček, višja svetovalka za odnose z javnostjo 

in protokol Marjetka Čopi Cvek, višji svetovalec za družbene dejavnosti mag. Matjaž Kos, višji svetovalec 

za družbene dejavnosti Matej Kavčič, višja svetovalka za komunalno gospodarstvo Milena Leban (k 6. 
in 9. točki), višji svetovalec za cestno infrastrukturo Darko Hrast (k 10. točki), višji svetovalec za pravne 

zadeve Miran Mavri (k 11. točki), tajnica župana in OS Tamara Jakulin, začasni direktor Komunale Tolmin 
d.o.o. (k 8. in 9. točki), direktorica Vzgojno varstvenega centra Tolmin dr. Sandra Medveš Berginc (k 3. 

točki), direktor in strokovni direktor Zdravstvenega doma Tolmin Gaudencio Lucas Triep, dr. med., spec. 
pnevmolog (k 3. točki). 

 
 

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

K 1. točki dnevnega reda.  

Ugotovitev sklepčnosti. 
 

Sejo je ob 17.00 pričel župan Uroš Brežan.  
 

Ob pričetku seje je bilo prisotnih 18 članov OS. Predsedujoči je svetnike obvestil o spremembi dnevnega 

reda 8. seje občinskega sveta. Do sprememba je prišlo zaradi službenih obveznosti direktorja 
Zdravstvenega doma Tolmin Gaudencia Lucasa Triepa,  in zato se točko Volitve in imenovanja prestavi 

pod 3. točko dnevnega reda, vse ostale točke pa se pomakne navzdol. 
 

Predsedujoči je odprl razpravo na spremenjeni dnevni red, vendar 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 7. seje občinskega sveta. 
3. Volitve in imenovanja.  
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4. Razprava in sklepanje o predlogu Odloka o ravnanju z zapuščenimi vozili v občini Tolmin, v drugi  
obravnavi.   

5. Razprava in sklepanje o predlogu Odloka o nagradah Občine Tolmin, v drugi obravnavi.  

6. Razprava in sklepanje o predlogu Odloka o podlagah za odmero komunalnega prispevka za 
obstoječo komunalno opremo ter o izračunu in odmeri komunalnega prispevka v občini Tolmin, v 

drugi obravnavi.  
7. Razprava in sklepanje o predlogu Odloka o spremembah Odloka o kategorizaciji občinskih cest v 

Občini Tolmin, v prvi obravnavi.  
8. Razprava in sklepanje o predlogu Odloka spremembi Odloka o gospodarskih javnih službah v 

Občini Tolmin, v prvi obravnavi.   

9. Razprava in sklepanje o predlogu spremembe cen oskrbe s pitno vodo, odvajanja in čiščenja 
komunalnih padavinskih voda ter ravnanja s komunalnimi odpadki.  

10. Razprava in sklepanje o spremembi prometne ureditve v ulici Pod Brajdo.  
11. Premoženjsko pravne zadeve.   

12. Vprašanja in predlogi. 

 
Člani OS so glasovali o predlaganem dnevnem redu z dvigom rok.  

Predsedujoči je ugotovil, da je na seji prisotnih 18 članov OS. Člani OS so z 18 glasovi ZA in NOBENIM 
PROTI soglasno 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 7. seje občinskega sveta. 
3. Volitve in imenovanja.  

4. Razprava in sklepanje o predlogu Odloka o ravnanju z zapuščenimi vozili v občini Tolmin, v drugi  
obravnavi.   

5. Razprava in sklepanje o predlogu Odloka o nagradah Občine Tolmin, v drugi obravnavi.  

6. Razprava in sklepanje o predlogu Odloka o podlagah za odmero komunalnega prispevka za 
obstoječo komunalno opremo ter o izračunu in odmeri komunalnega prispevka v občini Tolmin, v 

drugi obravnavi.  
7. Razprava in sklepanje o predlogu Odloka o spremembah Odloka o kategorizaciji občinskih cest v 

Občini Tolmin, v prvi obravnavi.  
8. Razprava in sklepanje o predlogu Odloka spremembi Odloka o gospodarskih javnih službah v 

Občini Tolmin, v prvi obravnavi.   

9. Razprava in sklepanje o predlogu spremembe cen oskrbe s pitno vodo, odvajanja in čiščenja 
komunalnih padavinskih voda ter ravnanja s komunalnimi odpadki.  

10. Razprava in sklepanje o spremembi prometne ureditve v ulici Pod Brajdo.  
11. Premoženjsko pravne zadeve.   

12. Vprašanja in predlogi. 

 
K 2. točki dnevnega reda. 

Razprava in sklepanje o zapisniku sedme seje občinskega sveta. 
 

Predsedujoči je odprl razpravo o zapisniku 7. seje OS, 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 17 glasovi ZA in nobenim 

glasom PROTI sprejeli  
 

 

S K L E P 
 

Sprejme se zapisnik 7. seje Občinskega sveta Občine Tolmin. 
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K 3. točki dnevnega reda. 

Volitve in imenovanja.  
 

Točko predstavi Maša Klavora. Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je obravnavala 
točko na svoji 9. seji dne 20.11.2019. Prisotnih je bilo vseh 5 članov. Razpravljali so o soglasju k 

imenovanju direktorja Zdravstvenega doma Tolmin, o mnenju za imenovanje ravnateljice Varstveno 
delovnega centra Tolmin in o članih v Sveta KATV Tolmin. Na sejo Komisije za mandatna vprašanja, 

volitve in imenovanja, ko gre za imenovanje direktorjev zavodov, si člani Komisije želijo več gradiva z 

informacijami, na podlagi katerih potem lahko podajo mnenje. Glede točke za imenovanje direktorja 
Zdravstvenega doma Tolmin, je Komisija soglasno s 5 glasovi ZA podprli dosedanjega direktorja 

Gaudencia Lucasa Triepa za direktorja v novem mandatu.  
 

Predsedujoči prosi direktorja ZD Tolmin Gaudencia Lucasa Triepa za predstavitev. Le-ta predstavi vizijo 

ZD Tolmin za nov mandat.  
 

Predsedujoči odpre razpravo. Vprašanja postavijo Nataša Gabršček, Danijel Oblak, Miha Mežnar ter Maša 
Klavora. Gaudencio Lucas Triep odgovori na vprašanja.  

 
Predsedujoči je pozval k glasovanju. 

 

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 soglaša z imenovanjem Gaudencia Lucasa Triepa za direktorja 
Zdravstvenega doma Tolmin. 

 
Maša Klavora predstavi nadaljevanje 3. točke dnevnega reda. Na Komisiji za mandatna vprašanja, 

volitve in imenovanja so na 9. seji obravnavali tudi predlog o mnenju, da se Sandri Medveš Berginc 

potrdi nov mandat za direktorico Varstveno delovnega centra Tolmin. Člani komisije so predlog potrdili 
soglasno s 5 glasovi ZA. Komisija prav tako tudi tukaj predlaga, da bi bilo v prihodnje gradivo za 

imenovanja bolj podrobno.  
 

Predsedujoči prosi Sandro Medveš Berginc, da poda svojo predstavitev občinskemu svetu.  
 

Predsedujoči odpre razpravo. Vprašanja postavijo Danijel Oblak, Maša Klavora in Miha Mežnar. Sandra 

Medveš Berginc nanje odgovori.  
 

Predsedujoči je pozval k glasovanju. 
 

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

glasom PROTI sprejeli  
 

S K L E P 
 

Občinski svet Občine Tolmin meni, da je Sandra Medveš Berginc primerna kandidatka za direktorico 
Varstveno delovnega centra Tolmin. 

 

Maša Klavora predstavi še zadnji del 3. točke dnevnega reda. Komisija za mandatna vprašanja, volitve 
in imenovanja je obravnavala predloge za svet KA-TV na 9. seji. V roku je bil oddan en predlog. Na seji 

Komisije je bila podana ustna obrazložitev s strani občinske uprave in predstavnika Desus-a, da Desus 
zaradi svojih razlogov kandidaturo umika, zato so po roku poslali novo kandidaturo. Člani Komisije so 

se na svoji seji odločili, da se predlagatelja ne podpre in da se vloge, ki je bila vložena prepozno ne 

obravnava. Zato Komisija poziva občinsko upravo, da se ponovno objavi razpis za kandidaturo v Svet 
KA TV.  

 
Predsedujoči odpre razpravo. Razpravljavcev ni bilo.  



4 
 

 
Predsedujoči je pozval k glasovanju. 

Predsedujoči je ugotovil, da je na seji prisotnih 18 članov OS. Člani OS so z 17 glasovi ZA in nobenim 

glasom PROTI sprejeli  
 

S K L E P 
 

V Svet Zavoda KA TV Tolmin se kot predstavnika Občine Tolmin ne imenuje nobenega izmed predlaganih 
kandidatov. 

 

 
K 4. točki dnevnega reda. 

Razprava in sklepanje o predlogu Odloka o ravnanju z zapuščenimi vozili v občini Tolmin, v 
drugi  obravnavi.   

 

Davor Simčič predstavi predlog Odloka v drugi obravnavi. 
 

Predsedujoči je odprl razpravo. Vprašanje je postavil samo Miha Mežnar. Odgovori mu Davor Simčič. 
 

Predsedujoči da predlog odloka v drugi obravnavi na glasovanje.  
 

Predsedujoči je ugotovil, da je na seji prisotnih 18 članov OS. Člani OS so s 15 glasovi ZA in nobenim 

glasom PROTI sprejeli 
 

 
S K L E P 

 

Sprejme se Odlok o ravnanju z zapuščenimi vozili v občini Tolmin, v drugi obravnavi. 
 

K 5. točki dnevnega reda. 
Razprava in sklepanje o predlogu Odloka o nagradah Občine Tolmin, v drugi obravnavi.  

 

Točko predstavi Nataša Gabršček.  
 

Predsedujoči je odprl razpravo. Razpravljavcev ni bilo.  
 

Predsedujoči je pozval k glasovanju. 
 

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

glasom PROTI sprejeli  
 

S K L E P 
 

Sprejme se Odlok o nagradah Občine Tolmin, v drugi obravnavi. 

 
K 6. točki dnevnega reda. 

Razprava in sklepanje o predlogu Odloka o podlagah za odmero komunalnega prispevka za 
obstoječo komunalno opremo ter o izračunu in odmeri komunalnega prispevka v občini 

Tolmin, v drugi obravnavi.  
 

Točko predstavi Milena Leban.  

 
Predsedujoči je odprl razpravo. Razpravljali so Oton Bratuž, Matej Skočir, Tomaž Štenkler, Nataša 

Gabršček ter Miha Mežnar. 
 

Predsedujoči je odprl glasovanje.  

 
Predsedujoči je ugotovil, da je na seji prisotnih 19 članov OS. Člani OS so z 14 glasovi ZA in 4 glasovi 

PROTI sprejeli  
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S K L E P 

 
Sprejme se Odlok o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo ter 

o izračunu in odmeri komunalnega prispevka v občini Tolmini, v drugi obravnavi. 
 

 
K 7. točki dnevnega reda. 

Razprava in sklepanje o predlogu Odloka o spremembah Odloka o kategorizaciji občinskih 

cest v Občini Tolmin, v prvi obravnavi.  
 

Točko je predstavila Sanja Sivec Levpušček. 
 

Točko je obravnaval Odbor za gospodarske javne službe in promet. Oton Bratuž poda poročilo. Odbor 

se je s točko ukvarjal na 5. seji, 4. 12. 2019. Odbor se strinja s predlogom Odlokom o spremembah 
Odloka o kategorizaciji občinskih cest v Občini Tolmin in podaja občinskemu svetu Občine Tolmin v 

razpravo v gradivu navedene spremembe pri javnih poteh v občini Tolmin. Na seji Odbora je bilo 
prisotnih 7 članov Odbora, od tega je 6 članov Odbora glasovalo ZA predlog Odloka.  

 
Predlog Odloka je obravnavala tudi Statutarno pravna komisija. Poročilo poda Danjel Oblak. Predmetni 

odlok je Statutarno pravna komisija obravnavala na svoji 6. seji 2. 12. 2019. Na seji je bilo prisotnih 

vseh 5 članov Komisije. Na predmetni odlok je Komisija podala nekaj predlogov sprememb, ki so vneseni 
v čistopis besedila, ki so ga svetniki prejeli za gradivo za sejo OS. Statutarno pravna komisija je sprejela 

sklep, da je predlog predmetnega Odloka s pravnega vidika z vnesenimi popravki primeren za nadaljnjo 
obravnavo na seji OS.  

 

Predsedujoči je odprl razpravo. Razpravljavcev ni bilo. 
 

Predsedujoči je pozval k glasovanju o predlogu Odloka v 1. 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 Odloka o kategorizaciji občinskih cest v Občini Tolmin, v prvi obravnavi. 
 

Glede na to, da na predlog Odloka ni bilo pripomb, je predsedujoči pozval k glasovanju o predlogu 

Odloka še v 2. obravnavi.  
 

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

glasom PROTI sprejeli  

 
S K L E P 

 
Sprejme se Odlok o spremembah Odloka o kategorizaciji občinskih cest v Občini Tolmin, v drugi 

obravnavi. 
 

 

K 8. točki dnevnega reda. 
Razprava in sklepanje o predlogu Odloka spremembi Odloka o gospodarskih javnih službah 

v Občini Tolmin, v prvi obravnavi.   
 

 

Točko je predstavila Sanja Sivec Levpušček. 
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Predlog odloka je obravnaval Odbor za gospodarske javne službe in promet. Oton Bratuž poda mnenje 
Odbora, in sicer je predlog odloka obravnaval Odbor na 5. seji. S predlogom odloka se soglasno strinja, 

zato posreduje OS predlagan sklep v razpravo in sprejem.  

 
Predlog Odloka je obravnavala tudi Statutarno pravna komisija na 6. seji. Danjel Oblak poroča, da so 

bili na seji prisotni vsi člani Komisije. V razpravi sta bila podana dva predloga popravkov, ki sta bila 
sprejeta in sta bila vnesena v čistopis besedila, ki so ga svetniki prejeli za gradivo. Statutarno pravna 

komisija je s 5 glasovi ZA soglasno sprejela sklep, da je predlog predmetnega Odloka s pravnega vidika 
s sprejetima popravkoma primeren za nadaljnjo obravnavo na seji OS.  

 

Predsedujoči je odprl razpravo. Razpravljavcev ni bilo. 
 

Predsedujoči je pozval k glasovanju. Predlagal je, da se o predlogu Odloka odloča v prvi in drugi 
obravnavi.  

 

Predsedujoči je ugotovil, da je na seji prisotnih 19 članov OS. Člani OS so z 18 glasovi ZA in nobenim 
glasom PROTI sprejeli  

 
 

S K L E P 
 

Sprejme se Odlok o spremembi Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Tolmin, v prvi obravnavi. 

 
 

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

Predsedujoči je ugotovil, da je na seji prisotnih 19 članov OS. Člani OS so z 18 glasovi ZA in nobenim 

glasom PROTI sprejeli  
 

 
S K L E P 

 

Sprejme se Odlok o spremembi Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Tolmin, v drugi obravnavi. 
 

 
K 9. točki dnevnega reda. 

Razprava in sklepanje o predlogu spremembe cen oskrbe s pitno vodo, odvajanja in čiščenja 
komunalnih padavinskih voda ter ravnanja s komunalnimi odpadki.  

 

Točko je predstavila Milena Leban. Dodatno pojasnilo o vzrokih, ki so botrovali odločitvi za spremembo 
cen, pa je podal Berti Rutar. 

 
 

Točko je obravnaval Odbor za gospodarske javne službe in promet. Oton Bratuž poda ugotovitve 

Odbora, in sicer, da se Odbor strinja s spremembami cen oskrbe s pitno vodo, odvajanja in čiščenja 
komunalnih padavinskih voda ter ravnanja s komunalnimi odpadki, zato posreduje občinskemu svetu 

Občine Tolmin predlagane sklepe v razpravo in sprejem. Doda še, da je na večinsko odločitev članov 
Odbora vplivalo zagotovilo Bertija Rutarja, da se korigiranje cen tekom leta 2020 ne bo izvedlo, ampak 

šele konec leta.  
 

Predsedujoči je odprl razpravo. Razpravljali so Darja Mrak in Gregor Poljak. Odgovori jima Berti Rutar. 

 
Predsedujoči je pojasnil, da se bo glasovalo naslednjih sklepih: o spremembi cen za vodarino, opravljanja 

storitve javne službe odvajanja komunalne in padavinske odpadne vode, opravljanja storitve javne 
službe čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode ter določitve cen storitve obvezne občinske 

gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki. 

 
Predsedujoči je pozval k glasovanju o prvem sklepu – spremembi cen za vodarino. 
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Predsedujoči je ugotovil, da je na seji prisotnih 19 članov OS. Člani OS so z 17 glasovi ZA, in dvema 
glasovoma PROTI sprejeli 

 

 
S K L E P 

 
I. 

 
Sprejme se vodarina v višini 0,6234 EUR/m3.  

 

II. 
 

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

 

  EUR/priključek 

DN20 3,1680 

DN25 9,5040 

DN40 31,6800 

DN50 47,5200 

DN80 158,4000 

DN100 316,8000 

DN150 633,6000 

 

 
III. 

 
Cena storitve javne službe oskrbe s pitno vodo iz I. in II. točke tega sklepa se začne uporabljati s 1. 1. 

2020. 

 
IV. 

 
Sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi. 

 
Predsedujoči je pozval k glasovanju o drugem sklepu – sprememba cene opravljanja storitve javne 

službe odvajanja komunalne in padavinske odpadne vode. 

 
Predsedujoči je ugotovil, da je na seji prisotnih 19 članov OS. Člani OS so z 17 glasovi ZA, in dvema 

glasovoma PROTI sprejeli 
 

 

S K L E P 
 

I. 
 
Sprejme se cena opravljanja storitve javne službe odvajanja komunalne in padavinske odpadne vode v 
višini 0,2367 EUR/m3.  

 
II. 

 
Omrežnina, ki se obračunava glede na zmogljivost priključkov, določenih s premerom vodomera, se 

ohrani v višini: 

 

  EUR/priključek 

DN20 2,1381 

DN25 6,4143 

DN40 21,3810 
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DN50 32,0715 

DN80 106,9050 

DN100 213,8100 

DN150 427,6200 

 

III. 

 
Cena storitve javne službe odvajanja komunalne in padavinske odpadne vode iz I. in II. točke tega 

sklepa se začne uporabljati s 1. 1. 2020. 
 

 

IV. 
 

Sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi. 
 

Predsedujoči je pozval k glasovanju o tretjem sklepu – spremembi cene opravljanja storitve javne službe 
čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode. 

 

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

 
 

S K L E P 

 
 

I. 
 

Sprejme se cena opravljanja storitve javne službe čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode v 
višini 0,6696 EUR/m3.  

 

II. 
 

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

 

  EUR/priključek 

DN20 3,2333 

DN25 9,6999 

DN40 32,3330 

DN50 48,4995 

DN80 161,6650 

DN100 323,3300 

DN150 646,6600 

 

III. 
 

Cena storitve javne službe čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode iz I. in II. točke tega sklepa 
se začne uporabljati s 1.1.2020. 

 

IV. 
 

Sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi. 
 

Predsedujoči je pozval k glasovanju še o zadnjem, četrtem sklepu – cene storitve obvezne občinske 

gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki. 
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Predsedujoči je ugotovil, da je na seji prisotnih 18 članov OS. Člani OS so z 15 glasovi ZA, in dvema 
glasovoma PROTI sprejeli 

 

 
S K L E P 

 
I. 

Določijo se naslednje cene storitve obvezne občinske gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi 

odpadki: 

1. Zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov:  
1.1  cena stroškov javne infrastrukture:                 0,0090 €/kg 

  1.2. cena storitev javne službe: 0,1922 €/kg 
2. Zbiranje bioloških odpadkov:  

   2.1  cena stroškov javne infrastrukture:                 0,0091 €/kg 

  2.2  cena storitev javne službe: 0,1933 €/kg 
      3.  Obdelava komunalnih odpadkov:        0,1000 €/kg 

      4.  Odlaganje ostankov obdelave komunalnih odpadkov:         0,0405 €/kg 
 

II. 

Na podlagi veljavnega tarifnega sistema se določijo naslednje cene: 
1.  za odvoz po posodah: 

 

Posoda 

  

Vrsta  

odpadka 

Cena storitve 
€/odvoz 

Cena 

Infrastrukture 

€/odvoz 

Cena skupaj  
€/odvoz 

120l ostanek zbiranje 1,7958 0,0841 1,8799 

  ostanek obdelava 1,0726   1,0726 

  ostanek odlaganje 0,4346   0,4346 

  SKUPAJ: 3,3030 0,0841 3,3871 

240l ostanek zbiranje 3,5916 0,1681 3,7597 

  ostanek obdelava 2,1452   2,1452 

  ostanek odlaganje 0,8693   0,8693 

  SKUPAJ: 6,6061 0,1681 6,7742 

500l ostanek zbiranje 7,4826 0,3503 7,8329 

  ostanek obdelava 4,4692   4,4692 

  ostanek odlaganje 1,8110   1,8110 

  SKUPAJ: 13,7628 0,3503 14,1131 

700l ostanek zbiranje 10,4756 0,4904 10,9660 

  ostanek obdelava 6,2569   6,2569 

  ostanek odlaganje 2,5353   2,5353 

  SKUPAJ: 19,2678 0,4904 19,7582 

900l ostanek zbiranje 13,4687 0,6305 14,0992 

  ostanek obdelava 8,0446   8,0446 

  ostanek odlaganje 3,2597   3,2597 

  SKUPAJ: 24,7730 0,6305 25,4035 

1100l ostanek zbiranje 16,4617 0,7706 17,2323 

  ostanek obdelava 9,8322   9,8322 

  ostanek odlaganje 3,9841   3,9841 

  SKUPAJ: 30,2780 0,7706 31,0486 

5m3 ostanek zbiranje 74,8260 3,5025 78,3285 

  ostanek obdelava 44,6920   44,6920 

  ostanek odlaganje 18,1095   18,1095 
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  SKUPAJ: 137,6275 3,5025 141,1300 

7m3 ostanek zbiranje 104,7564 4,9035 109,6599 

  ostanek obdelava 62,5688   62,5688 

  ostanek odlaganje 25,3533   25,3533 

  SKUPAJ: 192,6785 4,9035 197,5820 

10m3 ostanek zbiranje 149,6520 7,0050 156,6570 

  ostanek obdelava 89,3840   89,3840 

  ostanek odlaganje 36,2190   36,2190 

  SKUPAJ: 275,2550 7,0050 282,2600 

120l organski  8,3581 0,3935 8,7516 

240l organski 16,7161 0,7869 17,5030 

240l embal. 3,5916 0,1681 3,7597 

240l papir 3,5916 0,1681 3,7597 

1100l embal. 16,4617 0,7706 17,2323 

1100l papir 16,4617 0,7706 17,2323 

1100l sveče 16,4617 0,7706 17,2323 

1,23m3 steklo 18,4072 0,8616 19,2688 

1,8m3 embal. 26,9374 1,2609 28,1983 

1,8m3 papir 26,9374 1,2609 28,1983 

1,8m3 tekstil 26,9374 1,2609 28,1983 

3,2m3 embal. 47,8886 2,2416 50,1302 

3,2m3 papir 47,8886 2,2416 50,1302 

7m3 embal. 104,7564 4,9035 109,6599 

10m3 embal. 149,6520 7,0050 156,6570 

10m3 papir 149,6520 7,0050 156,6570 

 

in 
 

2. za odvoz po osebah: 
 

  

cena storitev 

€/os 

cena infras. 

€/os 
Cena skupaj 

Zbiranje 3,7248 0,1744 3,8992 

Ostanek obdelava 0,4340   0,4340   

Ostanek odlaganje 0,1758   0,1758   

Biološki odpadki 0,4523 0,0213 0,4736   

SKUPAJ: 4,7869 0,1957 4,9826 

 

 

III. 
Cena storitve javne službe ravnanja z odpadki iz I. in II. točke tega sklepa se začne uporabljati s 

1.1.2020. 
 

IV. 
Sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi. 

 
 

K 10. točki dnevnega reda. 
Razprava in sklepanje o spremembi prometne ureditve v ulici Pod Brajdo.  

 
Točko je predstavila Sanja Sivec Levpušček.  
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Tudi to točko je obravnaval Odbor za gospodarske javne službe in promet. Oton Bratuž pove, da je 
Odbor tudi to točko obravnaval na 5. seji 4. 12. 2019. Člani Odbora se s predlogom soglasno strinjajo 

in ga posredujejo OS v nadaljnjo razpravo in sprejem.  

 
Predsedujoči je odprl razpravo. Nataša Gabršček je podala par predlogov o spremembi prometne 

ureditve. 
 

Predsedujoči je pozval k glasovanju. 
 

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

glasom PROTI sprejeli 
 

SKLEP 
 

1. Prometna ureditev priključka javne poti (JP) 922021 Pod Brajdo na državno cesto G2-102/1040 

Peršeti – Most na Soči, v km 1,5-40 desno, se spremeni tako, da se navedeni priključek ukine za 
motorni promet. Območje dosedanjega priključka se uredi skladno s prometnim elaboratom – 

izvedbenim načrtom, št. 132-2019/4, ki ga je v mesecu septembru 2019 izdelala projektantka Mojca 
Černe s.p., GPIS, Gradbeno projektiranje, inženiring, svetovanje, iz Šempasa. 

 
2. Dostop za motorni promet do javne poti (JP) Pod Brajdo poteka preko krožnega križišča v Ulici 

padlih borcev, po cesti mimo trgovskega centra Hofer. 

 
3. Sklep začne veljati takoj. 

 
 

K 11. točki dnevnega reda. 

Premoženjsko pravne zadeve.   
 

Točko predstavi Miran Mavri.  
 

Predsedujoči je odprl razpravo. Razpravljavcev ni bilo. 

 
Predsedujoči je pozval k glasovanju. Najprej se je glasovalo o sklepu o odvzemu statusa grajenega 

javnega dobra k.o. Grahovo. 
 

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

 

SKLEP 
 

I. 
 

Zemljiščema na parcelah št. 756/10 v izmeri 4 m2 in 760/28 v izmeri 5 m2 k. o. 2244 Grahovo, ki sta 

vknjiženi kot lastnina Občine Tolmin, z zaznamovanim statusom grajenega javnega dobra – cesta, se 
odvzame status grajeno javno dobro - cesta. 

 
II. 

 

Pri zemljiščih iz I. točke tega sklepa se dovoli izbris: pri parceli št. 756/10 k. o. Grahovo zaznambe ID 
12232279 in pri parceli št. 760/28 k. o. Grahovo zaznambe ID 12232280, da imata zemljišči status 

grajenega javnega dobra - cesta. 
 

III. 
 

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi na oglasni deski in na spletni strani Občine Tolmin. 

 

Nato se je glasovalo o sklepu o odvzemu statusa grajenega javnega dobra k.o. Lom. 
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Predsedujoči je ugotovil, da je na seji prisotnih 17 članov OS. Člani OS so s 16 glasovi ZA in nobenim 
glasom PROTI sprejeli 

 

SKLEP 
 

I. 
 

Zemljišču s parcelno št. 769/2 v izmeri 7 m2 k. o. 2255 Lom, ki je vknjiženo kot lastnina Občine Tolmin, 
z zaznamovanim statusom grajenega javnega dobra lokalnega pomena, se odvzame status grajeno 

javno dobro lokalnega pomena. 

 
II. 

 
Pri zemljišču iz 1. točke tega sklepa se dovoli izbris zaznambe ID 18386045, da ima zemljišče status 

grajeno javno dobro lokalnega pomena. 

 
III. 

 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi na oglasni deski in na spletni strani Občine Tolmin. 

 
Kot zadnje pa se je pod to točko glasovalo o sklepu, kjer se parcelam v k.o. Tolmin ne odvzame statusa 

grajenega javnega dobra. 

 
Predsedujoči je ugotovil, da je na seji prisotnih 18 članov OS. Člani OS so s 14 glasovi ZA in enim glasom 

PROTI sprejeli 
 

S K L E P 

 
Delu parcele št. 920/1 k. o. 2248 Tolmin, kot predlaga predlagatelj, se ne odvzame status grajenega 

javnega dobra. 
 

 

K 12. točki dnevnega reda. 
Vprašanja in predlogi. 

 
 

Kot zadnja točka dnevnega reda, je bila na vrsti točka »Vprašanja in predlogi«. Miha Mežnar je postavil 
par vprašanj. 1. Podal je pobudo, da bi se na Kozarščah postavilo tablo za merjenje hitrosti, saj so na 

omenjenem odseku hitrosti previsoke. 2. Ali se lahko Občina pozanima glede vzpostavitve optike tudi 

na Kozarščah. 3. Ali je predvidena gradnja kanalizacije na Kozarščah? 4. Zanima ga tudi, ali se bo v 
Selah pri Volčah naredilo tretji pas za obnovo mostu oz. ali se lahko občina Tolmin pozanima, če je 

zadeva bila posredovana na Direkcijo za infrastrukturo, glede na to, da se gre za državno cesto. Na 
zadnje četrto vprašanje odgovori Sanja Sivec Levpušček. Predlaga, da bi se vzporedno s projektiranjem 

tega odcepa, dalo pobudo na Direkcijo. Na tretje vprašanje odgovori prav tako Sanja Sivec Levpušček. 

Kozaršče so izpadle iz programa za gradnjo kanalizacije in niso več na območju aglomeracij in Občina 
ni več obvezana urejati javnega kanalizacijskega omrežja na tem delu. Na novo pa je urejena čistilna 

naprava v Volčah in kanalizacija s Čiginja je dimenzionirana tako, da je priklop mogoč. Pobuda glede 
table za merjenje hitrosti na Kozarščah je bila sprejeta, pregledalo se bo lokacijo, saj je postavitev 

odvisna od možnosti priklopa na elektriko in s tem povezanimi stroški.  
 

Vprašanje postavi Boris Leban, in sicer kako poteka projekt za dnevno varstvo starejših. Znano je, da je 

določena kapaciteta že zagotovljena v Domu starejših občanov, zanima pa ga, kako je s projektom, ki 
je predviden na Brunovem drevoredu. S strani občanov pa se je predlagala pobuda, da bi se v 

Zdravstvenem domu Tolmin postavilo dvigalo za gibalno ovirane osebe. Na vprašanja odgovori Matej 
Kavčič. Tematika glede projekta za dnevno varstvo starejših je obravnavana v sklopu delovne skupine 

za starejše, ki jo je imenoval župan in katere naloga je, da pripravi strateški dokument za to področje. 

Znotraj te skupine se je odvilo že 6 sestankov in dnevni center za starejše bo predmet za pripravo v 
omenjenem dokumentu. Od 1. julija 2019 je varstvo za starejše že organizirano v Domu upokojencev 

(trenutno uporabljajo to storitev trije starejši občani). Z vzpostavitvijo te storitve pa je potrebno določiti 
tudi izvajalca (npr. Dom upokojencev), kar bi bilo tudi predmet dokumenta. Ta dokument naj bi bil 



13 
 

sprejet v prvi tretjini leta 2020, ko bo tudi predstavljen javnosti. V zvezi z drugim vprašanjem, poteka 
prostorska preverba Zdravstvenega doma Tolmin. Prostore Zdravstveni dom Tolmin se je pregledalo 

tudi že z izvajalcem in določilo že potencialno, kje bi lahko dvigalo bilo, vendar pa je investicija povezana 

s precej velikim vložkom. Odločitev je bila, da se gre v projekt fazno, da se najprej pregleda obstoječe 
stanje, prostorske zahteve in kaj se lahko reši na podlagi sedanjih prostorskih gabaritov.  

 

Tomaž Štenkler ima pobudo, ali lahko Občina posreduje na Direkcijo za infrastrukturo za izgradnjo 

krožišča na Mostu na Soči (kjer se na glavno cesto priključi stranska cesta v smeri Ušnik). Odgovor pa 
ima za optiko, kjer gre za projekt RUNE Rural Network Project, kjer se lahko preveri vzpostavljanje 

optike v občini Tolmin. Do leta 2021 pa naj bi se moralo pokriti 96% teritorija Slovenije. 

Klemen Šavli predlaga, da se točka Volitve in imenovanja na vsaki seji prestavi na 3. točko dnevnega 
reda. Glede krožišča na Mostu na Soči, pa meni, da bi bilo bolj smiselno, da se najprej dogovori z 

Direkcijo, da se ceste preplasti. Za izgradnjo krožišča bi bilo potrebno najprej urediti lastništvo parcel, 
kar pa vzame čas.  

 

 
 

8. seja Občinskega sveta Občine Tolmin je bila zaključena ob 20.45. 
 

 
 

 

 
 

 
MATJAŽ KOS                       UROŠ BREŽAN 

                                          

DIREKTOR OBČINSKE UPRAVE                                                                                                                                             ŽUPAN                               
  

 
 

 

 
 

 
 

Zapisala: 
Tamara Jakulin 


