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Z  A  P  I  S  N  I  K 
10. (dopisne) seje Občinskega sveta Občine Tolmin 

 
 

 

Za sejo je bil predlagan naslednji dnevni red.  
 
DNEVNI RED.  
 
1. Razprava in sklepanje o predlogu Odloka o pokopališkem redu, v drugi obravnavi. 
2. Seznanitev s poročilom o delu Policijske postaje Tolmin v letu 2109. 
3. Razprava in sklepanje o oceni izvajanja skupnega občinskega programa varnosti za 

območje občine Tolmin za leto 2019. 
4. Seznanitev s predlogom spremembe prometnega režima na lokalni cesti v Polog (LC) 

številka 420071. 
 
Za sejo je bilo članom občinskega sveta dne 22. 4. 2020 ob 14.39 uri prek sistema e-gradiva 
posredovano naslednje gradivo:  
 
- vabilo za sklic dopisne seje, 
- obrazložitev sklica dopisne seje, 
- gradivo k posameznim točkam dnevnega reda, 
- elektronska glasovnica za glasovanje o predlaganih sklepih.  
 
Dopisna seja je trajala od trenutka, ko je bilo članom prek sistema e-gradiva posredovano 
vabilo s priloženim gradivom, torej od dne 22. 4. 2020 ob 14.39 do vključno 30. 4. 2020 (do 
23.59 ure). V roku je glasovnice vrnilo 21 članov občinskega sveta. En član občinskega sveta 
se je glasovanja vzdržal in glasovnice ni vrnil. 
 
 
Ugotovi se, da je glasovnice v roku vrnilo 21 članov sveta, zaradi česar se na 
podlagi 2. odstavka 30. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Tolmin šteje, 
da je bila seja sklepčna.  
 
 
K 1. točki dnevnega reda 
Razprava in sklepanje o predlogu Odloka o pokopališkem redu, v drugi obravnavi. 
 
Miha Mežnar je imel k sklicu dopisne seje in v povezavi s tem priloženo glasovnico, predlog, 
da se vprašanja, pobude, komentarje pošlje skupaj z glasovnico, vendar v ločenem 
dokumentu. Predlaga tudi, da bi se glasovnico dopolnilo tako, da je ob vsaki točki dnevnega 
reda možno podati komentarje, vprašanja ali pobude.  
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Člani občinskega sveta so z 20 glasovi ZA in enim glasom PROTI sprejeli  
 
 

S K L E P 
 
Sprejme se Odlok o pokopališkem redu v občini Tolmin, v drugi obravnavi. 
 
 
 
 
 
K 2. točki dnevnega reda 
Seznanitev s poročilom o delu Policijske postaje Tolmin v leto 2109. 
 
 
Člani občinskega sveta so z 21 glasovi ZA in nobenim glasom PROTI sprejeli  
 
 

S K L E P 
 

Občinski svet Občine Tolmin se je seznanil s poročilom o delu Policijske postaje Tolmin v letu 
2019. 

 

 

K 3. točki dnevnega reda 
Razprava in sklepanje o oceni izvajanja skupnega občinskega programa varnosti 
za območje občine Tolmin za leto 2019. 
 
Miha Mežnar je skupaj z glasovnico posredoval tudi vprašanje, koliko je bilo kršitev s 
področja napačnega parkiranja, koliko je bilo končanih postopkov pri kršitvah parkiranja ter 
kolikšen je bil končni finančni izplen. Naslednje vprašanje, ki ga je postavil, pa je bilo, ali so 
se našli lastniki 21 zapuščenih vozil ter kolikšni stroški so nastali v zvezi s tem in ali so bili 
izterjani. 
 
Člani občinskega sveta so z 21 glasovi ZA in nobenim glasom PROTI sprejeli  
 
 

S K L E P 
 

Občinski svet Občine Tolmin sprejme Oceno izvajanja Skupnega občinskega programa 
varnosti za območje občine Tolmin za leto 2019. 

 

 

K 4. točki dnevnega reda 
Seznanitev s predlogom spremembe prometnega režima na lokalni cesti v Polog 
(LC) številka 420071. 
 
Miha Mežnar je proti postavitvi zapornice, prej je potrebno poskusiti z drugimi načini 
omejitve, kot so npr. opozorilne table (napisi v smislu »Dovoljeno za lokalni promet«, 
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»Vožnja na lastno odgovornost«, »Neurejene bankine«, »Nevarnost padanja kamenja« - 
nekaj teh predlogov je tudi v zapisniku sestanka, ki je bil priložen točki dnevnega reda) 
oziroma kontrolo prometa (upoštevanje omejitev) s pomočjo občinskega redarja. Pripombo 
ima tudi na zapis v gradivu 06_01 dodanemu pod točko 4 dnevnega reda »ugotavljamo, da 
je promet zelo povečan« in meni, da mora biti odločanje na podlagi podatkov o prometu in 
ne na podlagi opažanj oz. ugotavljanj. Pri tem predlaga uporabo tehnike, ki je na razpolago 
npr. postavitev kamere, katere posnetke bi nekdo z občinske uprave pregledoval in beležil 
rezultate. Meni, da bi bila ta opcija tako cenovno kot tudi praktično najbolj uporabna. Prav 
tako meni, da je nesmiselno takoj predvidevati rezultate novega režima, ampak je potrebno 
vsaj 2-3 leta spremljati dogajanje, preden se gre v fizične zapore (potrebno je tudi urediti 
parkirišča…). Strinja pa se z prepovedjo dostopa kamperjem v Polog. Meni, da je potrebno 
urediti parkirišče v Pologu z ustrezno visoko parkirnino oz. plačilom dostopa v Polog (po 
zgledu Tolminskih korit) z vključenim koriščenjem parkirišča. Iz zapisnika, dodanega pod 
gradivom št. 06_02 je mogoče razbrati, da so lastniki zemljišč zelo kooperativni in so 
pripravljeni zemljišče oddati brezplačno. Meni tudi, da bi bila ob ureditvi parkirišča nujna tudi 
kontrola parkiranja, da obiskovalci ne bi parkirali izven dovoljenega prostora. Tu bi bilo 
potrebno razmisliti o vstopni tabli s semaforjem prostih/zasedenih parkirnih mest. Predlaga 
tudi, da bi bil dostop za lastnike parcel z dovolilnico brezplačen, prav tako za občane občine 
Tolmin. Ob vpeljavi javnega prevoza v Polog, naj bo le-ta vštet v ceno vstopnice v cerkev Sv. 
Duha v Javorci (skupaj z ogledom bunkerjev v Pologu, ki so omenjeni v dokumentu 06_01). 
Predlaga tudi, da se ob urejanju vstopa v Polog propagira tudi lokalne ponudnike domačih 
izdelkov (Zastenar, planina Polog) ter se jim tudi omogoči prodajo izdelkov »na licu mesta«. 
Predlaga tudi, da so tovornjaki za prevoz hlodovine nadzorovani v smislu osne obremenitve, 
ob tem bi lahko tudi vpeljali dajatev za uporabo ceste v gospodarske namene. Predlog ima 
tudi glede omejevanja prometa na relaciji Ljubinj –  Planina Stador (po principu omejevanja 
v Polog). 
 
Klemen Šavli ima predlog, da se glede na to, da se zaprtje ceste uvaja na zahtevo Zavoda za 
turizem Dolina Soče, da naj le-ta prevzame nase tudi polovico stroškov za vzdrževanje ceste.  
 
Gregor Poljak je podal predlog, da se cesta v Polog dovoli lastnikom in občanom občine 
Tolmin za lastno uporabo. 
 
Nataša Gabršček pa je podala naslednje pomisleke in predloge:  
1. Preden se dogovarja o spremembi prometnega režima v Polog je potrebna celovita 
kvantitativna analiza prometa po mesecih. V dokumentu 06_01_Informacije o spremembi 
prometnega režima Polog samo navajate „v zadnjih letih ugotavljamo, da je promet na delu 
lokalne ceste med cerkvijo Sv. Petra nad Zatolminom in Pologom, zlasti od pomladi do jeseni, 
zelo povečan”. Pričakuje, da se navede številčno povečanje prometa ter kdo so ti gosti, ki 
koristijo omenjeno cesto kot dostop do Pologa. Meni, da večina turistov že sedaj koristi 
avtobusni prevoz do Javorce. Omenjeno cesto zagotovo večinoma koristi lokalno 
prebivalstvo.  
2. Meni tudi, da je večina stroškov za vzdrževanje ceste v zadnjih letih bila iz naslova 
podorov, ki so se zgodili zaradi vremenskih neprilik.  
Prav tako meni, da ni smiselna vzpostavitev režima že v letošnjem letu. Meni, da je letos 
dobra priložnost, da se tako analizo začne izvajati. V letošnjem letu bo obisk večinoma 
domačih gostov. Treba bi bilo dobro promovirati avtobusni prevoz ter obenem povečati 
število prevozov. Vsekakor meni, da se koriščenje takih prevozov že sedaj povečuje.  
3. Meni, da v kolikor bo potrebno spremeniti režim, zapornica v nobenem primeru ni 
sprejemljiva! Sprejemljiva je postavitev prometnega znaka „Prepoved motornega prometa” z 
dopolnilnimi tablami v smislu: „Samo za lokalni promet“, „Neutrjene bankine“, „Uporaba na 
lastno odgovornost. 
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4. Obenem je potrebno zagotoviti, da občani občine Tolmin niso diskriminirani. Predlaga, da 
imajo le-ti  zastonj prevoze ali pa po minimalni ceni – na družino, na avto… 
Meni, da je potrebno preučiti, kdo vse spadajo v „lokalni promet“. Potrebna je izdaja 
dovolilnic na lastnike oz. tiste, ki koristijo vikende, lovske koče…v tej dolini?? Kako?  
5. Predlaga tudi, da je vredno razmisliti tudi o pripravljenosti lastnikov za brezplačno oddajo 
zemljišč, kot je to razvidno iz dokumenta 06_02_zapisnik sestanka. Prav tako je potrebno 
razmisliti kako zagotoviti, da prodaja mlečnih izdelkov na kmetiji in na planini ne bo upadla. 
V zapisniku je vprašanje: „družinska srečanja v večjem številu, kako se spusti večje število“ – 
na to poda dopolnitev na podlagi primera – lastnik vikenda na planini Prode bo imel družinski 
piknik. Pri tem prosi za obrazložitev tega primera, ali bi mu bil dostop dovoljen z osebnim 
prevozom ali javnim? 
6. Predlog ima tudi, da se vzpostavi zgodnji javni prevoz v Polog, saj je Polog dobro 
izhodišče za planinske ture. Pravi pa planinci gredo ob zori v hribe.  
7. Potrebno je tudi vzpostaviti kontrolo kamionskega prevoza lesa, saj nekateri ne 
upoštevajo dovoljenih mej. Tudi tu je vzrok, da je cesta v slabem stanju.  Pri tej pripombi 
poda tudi mnenje, da je zaradi padalskega turizma še bolj obremenjena (in v veliko slabšem 
stanju!) cesta na Stador. Zato bi bilo tudi na tej cesti potrebno razmisliti o omejevanju 
prometa oz. določitvi dovoljene teže tovornjakov pri spravilu lesa. 
 

 

Člani občinskega sveta so z 18 glasovi ZA, 2 glasovoma PROTI, en član OS pa se je 
glasovanja vzdržal sprejeli  
 
 

S K L E P 
 

Občinski svet Občine Tolmin se je seznanil s predlogom spremembe prometnega režima na 
lokalni cesti v Polog (LC) številka 420071. 

 
 
 
 
mag. Matjaž Kos,               Uroš Brežan, 
direktor občinske uprave             župan 
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Tamara Jakulin 
 
 
 


