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ZAPISNIK  
 

9. seje Občinskega sveta Občine Tolmin, 

ki je bila v četrtek, 27. 02. 2020 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, Boris Leban, Karel Laharnar, Tomaž Štenkler, Peter Kavčič, 

Žan Isakoski Drole, Klemen Šavli, Brigita Jerkič, Grega Rodman, Miha Mežnar, Gregor Lapanja, Matjaž 
Žbogar, Klemen Grahelj 

 
OPRAVIČENO ODSOTNI ČLANI OS: Aljoša Križnič 

 
Maša Klavora je na sejo prišla ob 17.22, Matej Skočir pa je na sejo prišel ob 17.24.  

 

NEOPRAVIČENO ODSOTNI ČLANI OS: / 
 

OSTALI PRISOTNI: župan Uroš Brežan, člani občinske uprave: direktor občinske uprave mag. Matjaž 
Kos, 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 Matej Kavčič, višja svetovalka 

za komunalno gospodarstvo Milena Leban (k 3. in 4. točki), tajnica župana in OS Tamara Jakulin, direktor 
Komunale Tolmin d.o.o. Berti Rutar (k 3. točki), vodja kadrovsko-pravne službe Komunale Tolmin d.o.o. 

Barbara Mozetič (k 3. točki), direktor in vodja projektov pri Structura d.o.o. Gvido Modrijan (k 4. točki), 
ravnateljica Glasbene šole Tolmin Maja Klanjšček (k 5. točki), predsednica Nadzornega odbora Občine 

Tolmin Milena Velišček (k 6. točki), direktor Zavoda za kulturo, šport in mladino Občine Tolmin Branko 
Velišček (k 8. točki), kandidat za direktorja Posoškega razvojnega centra Tolmin Simon Škvor (k 10. 

točki).  

 
 

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 19 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 8. seje občinskega sveta. 
3. Razprava in sklepanje o predlogu Odloka o pokopališkem redu v občini Tolmin, v prvi obravnavi. 

4. Razprava in sklepanje o predlogu Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje 

Občinskega podrobnega prostorskega načrta Stanovanjska zazidava Modrej (MD 04), v prvi 
obravnavi. 
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5. Razprava in sklepanje o predlogu Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda 
Glasbena šola Tolmin, v prvi obravnavi. 

6. Obravnava poročila Nadzornega odbora o pravilnosti načrtovanja, spreminjanja in izvrševanja 

proračuna na proračunski postavki 041603 - Prostorski dokumenti občine. 
7. Razprava in sklepanje o mnenju Občine Tolmin glede predloga nove pokrajinske delitve 

Slovenije. 
8. Razprava in sklepanje o predlogu Letnega programa športa občine Tolmin za leto 2020. 

9. Razprava in sklepanje o Programu dela občinskega sveta v letu 2020. 
10. Volitve in imenovanja.  

11. 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 17 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 8. seje občinskega sveta. 
3. Razprava in sklepanje o predlogu Odloka o pokopališkem redu v občini Tolmin, v prvi 

obravnavi. 
4. Razprava in sklepanje o predlogu Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč za 

območje Občinskega podrobnega prostorskega načrta Stanovanjska zazidava Modrej (MD 04), 

v prvi obravnavi. 
5. Razprava in sklepanje o predlogu Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega 

zavoda Glasbena šola Tolmin, v prvi obravnavi. 
6. Obravnava poročila Nadzornega odbora o pravilnosti načrtovanja, spreminjanja in izvrševanja 

proračuna na proračunski postavki 041603 - Prostorski dokumenti občine. 

7. Razprava in sklepanje o mnenju Občine Tolmin glede predloga nove pokrajinske delitve 
Slovenije. 

8. Razprava in sklepanje o predlogu Letnega programa športa občine Tolmin za leto 2020. 
9. Razprava in sklepanje o Programu dela občinskega sveta v letu 2020. 

10. Volitve in imenovanja.  
11. Vprašanja in predlogi. 

 

 
K 2. točki dnevnega reda. 

Razprava in sklepanje o zapisniku 8. seje občinskega sveta. 
 

Predsedujoči je odprl razpravo o zapisniku 8. seje OS. Razpravljala sta Nataša Gabršček in Miha Mežnar. 

V zapisnik 8. seje OS se doda pripombe in popravke. 
 

Predsedujoči je dal predlog zapisnika na 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 zapisnik 8. seje Občinskega sveta Občine Tolmin. 
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K 3. točki dnevnega reda. 
Razprava in sklepanje o predlogu Odloka o pokopališkem redu v občini Tolmin, v prvi 

obravnavi. 

 
Točko predstavi Milena Leban.  

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

Odbor je obravnaval točko že na svoji 4. seji dne 9. 10. 2019 in nato še na 5. seji dne 9. 12. 2019. 
Prisotnih je bilo vseh 7 članov. Odbor se je s 6 glasovi ZA in 1 glasom PROTI strinjal s predlogom Odloka 

o pokopališkem redu v občini Tolmin in sprejel sklep, da je Odlok primeren za razpravo in sprejem na 

seji občinskega sveta.  
 

Predlog Odloka je obravnavala tudi Statutarno pravna komisija. Poročilo poda Danijel Oblak. Predmetni 
odlok je Statutarno pravna komisija obravnavala na svoji 7. seji. 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 odpre razpravo. Razpravljala sta Peter Kavčič, Matjaž Žbogar. Na njuna vprašanja odgovori 
Barbara Mozetič in Berti Rutar. Nato razpravljajo še Karlo Laharnar, Miha Mežnar in Matej Skočir. Prav 

tako odgovorita Barbara Mozetič in Berti Rutar. Nadalje razpravlja Nataša Gabršček, ki ji odgovori Berti 

Rutar. O predlogu Odloka razpravljata nato še Danijel Oblak in Špela Mrak, ki jima odgovorita Berti 
Rutar in Barbara Mozetič. Repliko podata še Karlo Laharnar in Miha Mežnar. Odgovarja Berti Rutar.  

 
Peter Kavčič ima za pripravljavce odloka vprašanje. Odlok v 16. členu in 6. odstavku določa: Pokop se 

lahko opravi vsak dan, razen 1. januarja, 1. maja, 1. novembra, 25. decembra in na velikonočno nedeljo, 

pri čemer je možen praviloma samo en pokop dnevno. Zanima ga, ali je en pokop dnevno mišljen v 
občini Tolmin ali na posameznem pokopališču, kjer pogreb poteka? Meni, da bi bilo smiselno le-to v 

odloku točno določiti, da ne bi bilo dileme ter navedena razlaga za to odločitev.  
 

Matjaž Žbogar pove, da je določeno, da krajevna skupnost lahko upravlja s pokopališčem, če ima za to 

ustrezno usposobljene izvajalce, ter ga zanima, kakšna je razlika od trenutne ureditve in ali bodo morale 
krajevne skupnosti, ki se bodo odločile še naprej upravljati s pokopališči pridobiti nove izvajalce? 

Povzame, da bodo krajevne skupnosti lahko prenesle na Komunalo Tolmin upravljanje pod določenimi 
pogoji in prosi, da se te pogoje navede v odloku. V prehodnih določbah je navedeno, da se morajo 

krajevne skupnosti izjasniti v roku 6 mesecev ali se bo upravljanje pokopališč preneslo na Komunalo 
Tolmin. Vprašanje, ki ga iz tega naslova ima, se glasi, kaj se zgodi, če se krajevne skupnosti trenutno 

odločijo, da ne prenesejo upravljanja na Komunalo, se pa odločijo po preteku npr. 1 leta? Prosi, da se 

ta postopek doda v odlok. Doda tudi, da bi bilo primerno, da bi se dodalo, kako urediti, v kolikor se 
krajevna skupnost odloči, da upravljanje ponovno izvaja sama (po tem, ko je že predala Komunali). 

Zanima ga še, ali se določa grobnina po konkretnih grobiščih, ali se določa enotna grobnina za celotno 
občino. Na vprašanja odgovorita Barbara Mozetič in Berti Rutar. 

 

Karlo Laharnar poda pripombo na 13. člen predloga Odloka. Pripombo ima na pogrebni sprevod, ki se 
lahko dogaja samo, če ne moti javnega prometa. Na Šentviški Gori je to praktično nemogoče. Predlaga, 

da se pogrebni sprevod lahko začne od domače hiše, če ne ovira prometa na javnih cestah. Predlog ima 
tudi glede 16. člena predloga Odloka, ki se glasi, da pokop opravi izvajalec pogrebne dejavnosti. Zanima 

ga, ali je izvajalec pogrebne dejavnosti edini, ki lahko položi posmrtne ostanke v grob, saj je praksa na 
vaseh drugačna. To največkrat opravljajo svojci in predlaga, da bi s to prakso lahko nadaljevali ter da 

ni potrebno, da se to z odlokom spreminja. Pripombo ima tudi na šesti odstavek 16. člena in predlaga, 

da se v odlok ne zapiše števila pokopov. Pripombo ima tudi na 34. člen predloga Odloka (plačilo za 
najem groba), ki ureja razmerja za plačevanje glede na velikost groba in se mu razmerja glede na 

velikosti groba ne zdijo pravilno določena (razlika med plačilom in velikostjo grobov je premajhna). 
Predlog ima tudi glede 42. člena, saj se mu zdi kazen 2.000,00 EUR previsoka, če nekdo pozabi zaprositi 

za soglasje in se tudi sprašuje, kdo bo to izterjal ter na kakšen način. Predlaga, da bi bilo višino kazni 

smiselno popraviti.  
 

Miha Mežnar osebno meni, da raztros pepela, ni najbolj primerno slovo od pokojnika, se pa zaveda, da 
imajo nekateri do tega drugačno mišljenje in je lahko tudi želja pokojnega, da se njegov pepel raztrosi. 
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Ko pa je govora o klasičnem pokopu na pokopališču, kjer je predpisana uporaba mrliške vežice in zaradi 
tega, pokojni v nobenem primeru ne bo smel ležati na svojem domačem domu. Meni, da je ta določba 

diskriminatorna. Zaveda se, da Občina v tem primeru sledi zakonu, vendar pa poziva, da se to pobudo 

posreduje na Skupnost občin Slovenije, z namenom, da kot združenje nastopijo v odnosu do ustreznih 
institucij, da bi se zakon popravil. Uroš Brežan svetuje, da se pripravi predlog s strani stranke N.Si. V 

taki obliki se bo lahko predlog tudi posredovalo na Skupnost občin Slovenije v obravnavo. 
 

Matej Skočir ima tri pobude. Predlog odloka omenja poslovilne prostore in ga zanima, kateri kraj ima te 
prostore in kateri ne. Meni, da bi bilo to informacijo potrebno navesti v odlok. Pripombo ima tudi na 

drugo točko 13. člena. Predlog ima tudi na 43. člen. Zanima ga, ali pomeni, da je potrebno pri 

upravljanju vse funkcije, ki so navedene, prenesti na Komunalo, saj kot krajevna skupnost Kamno – 
Selce vzdrževanje opravljajo sami (da določene naloge še vedno opravljajo krajani sami in ne prenesejo 

vse na Komunalo).  
 

Na pobude in vprašanja odgovorita Berti Rutar in Barbara Mozetič. 

 
Z vprašanji nadaljuje Nataša Gabršček. Prosi za razlago 2. člena, kjer so omenjena pokopališča in 

pripadajoče vasi. Za primer Tolmin, niso zapisane Zatolmin, Žabče, Zadlaz-Žabče, Zadlaz-Čadrg in prosi 
za razlago zakaj manjkajo. Zanima jo še, ali če se npr. iz Zatolmina nekdo odloči, da bo pokopal na 

volčanskem pokopališču, ali bo lahko v tem primeru ležal doma do pokopa? Pregledovala je tudi odloke 
v sosednjih občinah. Ugotovila je, da v občini Kanal v prvem odstavku 20. členu Odloka navajajo: Krsta 

s pokojnikom ali žara s pepelom pokojnika se praviloma položi v mrliško vežico na dan pogreba ob uri, 

dogovorjeni z naročnikom ali izvajalcem pogreba. V šestem odstavku istega člena pa: Pokojnik lahko 
leži doma le v primeru, da smrt ni posledica nalezljivih bolezni in v primeru, da stanovanjska hiša nima 

več kot dve stanovanji. Sprašuje se, ali so v neskladju na Občini Kanal ali se to tudi lahko uporabi? Meni, 
da v kolikor se dovoljuje, da se pepel pokojnika raztrosi, v kolikor je to njegova želja, se lahko dovoli 

tudi, da pokojnik leži doma do dve uri pred pogrebom.  

 
Na vprašanja odgovori Berti Rutar.  

 
Danijel Oblak predlaga, da glede na to, da je v tolminski občini 72 naselij, da v 2. členu ne bi govorili o 

okoliših ampak bi se govorilo o naseljih in bi se vseh 72 naselij navedlo. 1. Predlaga, da bi se v odlok 

dodalo tudi določilo o skupnem pogrebu, v kolikor bi do njega kdaj prišlo (s podlago iz zakona). 2. Nato 
ga zanima, ali je na tolminskem pokopališču prostor za raztros pepela. 3. Ali je na tolminskem 

pokopališču prostor za anonimni pokop. 4. Ali se je morda razmišljalo o vertikalnem skupnem pokopu  
na tolminskem pokopališču. 

 
Špela Mrak prosi za pojasnilo 39. člena, kaj se s pogrebno pristojbino, ki na bi jo upravljavec pokopališča 

zaračunal izvajalcu pogreba, ko upravljavec pokopališča ni Komunala Tolmin.  

 
Odgovarjata Berti Rutar in Barbara Mozetič.  

 
Karlo Laharnar ima pripombo na to, da v grob lahko pokojnika položi samo izvajalec pogrebne 

dejavnosti. Meni, da bojo občani to težko sprejeli, saj v praksi v grob polagajo svojci in predlaga, da se 

to v odloku spremeni.  
 

Odgovarja Berti Rutar.  
 

Miha Mežnar ima vprašanje, ali obstaja zakonska zahteva, da morajo pokojnika v grob položiti izvajalci 
pogrebne dejavnosti in meni, da so le-ti obligatorno samo prisotni. Vprašanje pa ima, zakaj mora v 

občini Tolmin biti vežica, v občini Kanal je pa ne potrebujejo?  

 
Tudi sedaj odgovarja Berti Rutar. Predsedujoči je pozval k glasovanju o Odloku o pokopališkem redu v 

občini Tolmin, v 1. obravnavi.  
 

Predsedujoči je ugotovil, da je na seji prisotnih 21 članov OS. Člani OS so z 20 glasovi ZA in nobenim 

glasom PROTI sprejeli  
 

S K L E P 
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Sprejme se Odlok o pokopališkem redu v občini Tolmin, v prvi obravnavi.  
 

 

 
K 4. točki dnevnega reda. 

Razprava in sklepanje o predlogu Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč za 
območje Občinskega podrobnega prostorskega načrta Stanovanjska zazidava Modrej (MD 

04), v prvi obravnavi. 
 

Milena Leban in Gvido Modrijan predstavita predlog Odloka v prvi obravnavi. 

 
Predlog odloka je obravnaval Odbor za gospodarske javne službe in promet na 6. seji. Poročilo poda 

Oton Bratuž. Konkretnih pripomb člani odbora niso imeli in zato se je oblikoval sklep, da se odbor strinja, 
da je odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje Občinskega podrobnega prostorskega 

načrta Stanovanjska zazidava Modrej (MD 04), primeren za nadaljnjo obravnavo na seji Občinskega 

sveta Občine Tolmin. Sklep so soglasno sprejeli vsi člani odbora.   
 

Predlog odloka je obravnavala tudi Statutarno pravna komisija in poročilo poda Danijel Oblak. Komisija 
je predmetni odlok obravnavala na 10. seji 10. 2. 2020, kjer so bili prisotni vsi člani komisije. Na besedilo 

odloka so podali nekaj pripomb, ki so vsebovani v čistopisu, ki je bilo gradivo za sejo OS. Člani komisije 
so imeli vprašanje, koliko od sredstev, ki jih bo Občina vložila v to območje se predvideva, da bi se 

Občini povrnilo. Na to vprašanje je že podaj pojasnilo Gvido Modrijan v predstavitvi točke. Na podlagi 

tega Statutarno pravna komisija sprejme sklep, da je predmetni odlok s pravnega vidika s sprejetimi 
popravki primeren za nadaljnjo obravnavo na seji OS.  

 
Predsedujoči je odprl razpravo. Vprašanje sta postavila Miha Mežnar in Nataša Gabršček. Odgovorila sta  

Gvido Modrijan in Milena Leban.  

 
Predsedujoči da predlog odloka v prvi obravnavi na glasovanje.  

 
Predsedujoči je ugotovil, da je na seji prisotnih 21 članov OS. Člani OS so s 19 glasovi ZA in enim glasom 

PROTI sprejeli 

 
 

S K L E P 
 

Sprejme se Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje Občinskega podrobnega 
prostorskega načrta Stanovanjska zazidava Modrej (MD 04), v prvi obravnavi. 

 

Ker na predlog odloka ni bilo bistvenih pripomb, predsedujoči da na glasovanje še predlog odloka v 
drugi obravnavi.  

 
Predsedujoči je ugotovil, da je na seji prisotnih 21 članov OS. Člani OS so s 20 glasovi ZA in enim glasom 

PROTI sprejeli 

 
 

S K L E P 
 

Sprejme se Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje Občinskega podrobnega 
prostorskega načrta Stanovanjska zazidava Modrej (MD 04), v drugi obravnavi. 

 

  
 

K 5. točki dnevnega reda. 
Razprava in sklepanje o predlogu Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega 

zavoda Glasbena šola Tolmin, v prvi obravnavi. 

 
Točko predstavi Matej Kavčič. 
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Odlok je obravnaval Odbor za družbene dejavnosti in poročilo poda Peter Kavčič. Odbor je predlagani 
odlok obravnaval na 3.seji dne 11. 2. 2020 in je soglasno, s 6 glasovi ZA, potrdil naslednji sklep: Odbor 

za družbene dejavnosti potrjuje predlog Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda 

Glasbena šola Tolmin, v prvi obravnavi in ga predaja OS v nadaljnjo obravnavo.  
 

Odlok je obravnavala tudi Statutarno pravna komisija. Poročilo poda Danjel Oblak. Predmetni odlok je 
komisija obravnavala na 7. seji 10. 2. 2020 in prisotni so bili vsi člani komisije. Sprejetih je bilo nekaj 

popravkov, ki so že vneseni v besedilo, ki je bilo poslano kot gradivo za sejo OS. Komisija je tako 
soglasno sprejela sklep, da je predlagani odlok s pravnega vidika, s sprejetimi popravki, primeren za 

nadaljnjo obravnavo na seji OS.  

 
Predsedujoči je k predstavitvi odloka povabil tudi ravnateljico Glasbene šole, Majo Klanjšček.  

 
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 21 članov OS. Člani OS so z 21 glasovi ZA in nobenim 
glasom PROTI sprejeli  

 
S K L E P 

 

Sprejme se Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Glasbena šola Tolmin, v prvi 
obravnavi. 

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

obravnavi.  

 
Predsedujoči je ugotovil, da je na seji prisotnih 21 članov OS. Člani OS so z 21 glasovi ZA in nobenim 

glasom PROTI sprejeli  
 

S K L E P 

 
Sprejme se Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Glasbena šola Tolmin, v 

drugi obravnavi. 
 

 
 

K 6. točki dnevnega reda. 

Obravnava poročila Nadzornega odbora o pravilnosti načrtovanja, spreminjanja in 
izvrševanja proračuna na proračunski postavki 041603 - Prostorski dokumenti občine. 

 
Poročilo k 6. točki dnevnega reda je podala Milena Velišček. Povratno informacijo na opravljeni nadzor 

pa je podala Sanja Sivec Levpušček.  

 
Predsedujoči je odprl razpravo. Razpravljal je samo Miha Mežnar.  

 
Predsedujoči je odprl glasovanje.  

 
Predsedujoči je ugotovil, da je na seji prisotnih 21 članov OS. Člani OS so z 21 glasovi ZA in nobenim 

glasom PROTI sprejeli  

 
 

S K L E P 
 

Občinski svet Občine Tolmin se je seznanil s poročilom Nadzornega odbora o pravilnosti načrtovanja, 

spreminjanja in izvrševanja proračuna na proračunski postavki 041603-Prostorski dokumenti občine. 
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K 7. točki dnevnega reda. 
Razprava in sklepanje o mnenju Občine Tolmin glede predloga nove pokrajinske delitve 

Slovenije. 

 
Točko je predstavil Uroš Brežan.  

 
Predsedujoči je odprl razpravo. Razpravljala sta Matej Skočir in Matjaž Žbogar. 

 
Predsedujoči je odprl glasovanje.  

 

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 

 
1. 

  
Občinski svet Občine Tolmin se je seznanil z informacijo glede predloga nove pokrajinske delitve 

Slovenije, kot izhaja iz predloga Zakona o ustanovitvi pokrajin (ZUPok) in predloga Zakona o pokrajinah 
(ZPok). 

 

2. 
  

V zvezi s predhodno navedenima predlogoma pravnih aktov (ZUPok in ZPok) in v tej povezavi predvideno 
novo pokrajinsko delitvijo Slovenije, je Občinski svet Občine Tolmin sprejel naslednje mnenje:  

 

a) Občinski svet Občine Tolmin podpira proces decentralizacije Slovenije z ustanavljanjem pokrajin in 
prenosom nalog iz državnega na pokrajinski nivo, kateremu mora slediti tudi prenos kadrov in zadostnih 

proračunskih sredstev. 
b) Občinski svet Občine Tolmin predlaga ponoven razmislek o manjšem številu pokrajin. 

c) Občinski svet Občine Tolmin se ne strinja z določbami, ki Tolmin kot edino izmed subregijskih središč 

puščajo brez pokrajinske institucije. 
d) Občinski svet Občine Tolmin kot sprejemljivejši poimenovanji pokrajine od predlaganega vidi 

geografsko utemeljeno »Posočje« ali zgodovinsko in splošno uveljavljen naziv »Severna Primorska«. 
e) O imenu pokrajine na podlagi mnenj občinskih svetov naj odloči Svet regije. 

f) Občinski svet Občine Tolmin opozarja, da ustanovitev pokrajin in preoblikovanje sedanjih upravnih 
enot ter drugih državnih javnih institucij nikakor ne sme voditi k zmanjšanju števila delovnih mest v 

Gornjem Posočju. 

 
3. 

  
Ta sklep začne veljati naslednji dan po sprejetju. 

 

 
K 8. točki dnevnega reda. 

Razprava in sklepanje o predlogu Letnega programa športa občine Tolmin za leto 2020. 
 

 
Točko je predstavil Branko Velišček. 

 

Predlog Letnega programa športa za leto 2020 je obravnaval Odbor za družbene dejavnosti na 3. seji 
dne 11. 2. 2020. Poročilo poda Peter Kavčič.  S predlogom Letnega programa športa se soglasno strinja 

in potrdi naslednji sklep: Odbor za družbene dejavnosti potrjuje predlog Letnega programa športa za 
leto 2020 s predlaganim koeficientom za kader v višini 0,2 in ga posreduje OS v razpravo in sprejem.  

 

Predsedujoči je odprl razpravo. Razpravljali so Danjel Oblak, Matjaž Žbogar. Odgovarjal je Branko 
Velišček. 

 
Predsedujoči je pozval k glasovanju.  
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Predsedujoči je ugotovil, da je na seji prisotnih 21 članov OS. Člani OS so z 21 glasovi ZA in nobenim 

glasom PROTI sprejeli  

 
 

 
S K L E P 

 
Sprejme se Letni program športa Občine Tolmin za leto 2020 s prilogo – Pogoji in merila za sofinanciranje 

programov in področij iz Letnega programa športa v občini Tolmin za leto 2020. 

 
 

K 9. točki dnevnega reda. 
Razprava in sklepanje o Programu dela občinskega sveta v letu 2020. 

 

Program dela Občinskega sveta v letu 2020 je predstavil Matjaž Kos.  
 

Predsedujoči je odprl razpravo. Razpravljali so Danjel Oblak, Nataša Gabršček in Oton Bratuž. 
 

Predsedujoči je pozval k glasovanju.  
 

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 
 

 

Občinski svet Občine Tolmin sprejme Program dela Občinskega sveta Občine Tolmin za leto 2020. 
 

 
K 10. točki dnevnega reda. 

Volitve in imenovanja.  

 
Predsedujoči na kratko predstavi potek točke, nato preda besedo kandidatu za direktorja Posoškega 

razvojnega centra Simonu Škvoru. Le-ta poda svojo predstavitev in predstavi vizijo delovanja in vodenja 
Posoškega razvojnega centra. 

 
Predsedujoči je odprl razpravo. Razpravljavcev ni bilo.  

 

Predsedujoči prosi predsednico Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja za poročilo. Maša 
Klavora se najprej zahvali Simonu Škvoru za predstavitev, nato poda poročilo Komisije. Komisija je 

kandidaturo Simona Škvora obravnavala na 10. seji 30. 1 .2020 na kateri je bilo prisotnih vseh pet 
članov. Pri tej točki je Komisija s petimi glasovi ZA in nobenih glasom proti podala predlog za soglasje k 

imenovanju Simona Škvora za direktorja Posoškega razvojnega centra. 

 
Predsedujoči je pozval k glasovanju. 

 
Predsedujoči je ugotovil, da je na seji prisotnih 21 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 Simona Škvora za direktorja Posoškega razvojnega 

centra Tolmin. 
 

Točka se nadaljuje z imenovanjem predstavnika Občine Tolmin v Svetu Zavoda KA-TV Tolmin.  

 
Predsedujoči ponovno prosi Mašo Klavora za poročilo Komisije za mandatna vprašanja, volitve in 

imenovanja. Maša Klavora poroča, da je Komisija na 10. seji 30. 1. 2020 razpravljala tudi o kandidatu 
za v Svet Zavoda KA-TV. V tretjem poskusu je Komisija s štirimi glasovi ZA in nobenim proti sprejela 
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predlog, da je predstavnik Andrej Costantini primeren kandidat za člana v Svetu Zavoda KA-TV. 
 

Predsedujoči je odprl razpravo. Razpravljavcev ni bilo.  

 
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 

 
V Svet KA-TV, zavod za razvoj kabelsko satelitskega sistema Tolmin, se kot predstavnika Občine Tolmin 

imenuje Andreja Costantinija. 

 
Predsedujoči pozove k nadaljevanju točke: odločanje o imenovanju predstavnika Občine Tolmin v Svetu 

Zavoda Triglavski narodni park.  
 

Maša Klavora ponovno poda poročilo Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja. Komisija 

je odločala med štirimi dobrimi kandidati. Poudari tudi, da se je iz razprave in odločanja Komisije umaknil 
Tomaž Štenkler, ki je kandidiral za predstavnika Občine Tolmin v Svetu Zavoda Triglavski narodni park. 

Tako so pri odločanju v Komisiji bili prisotni štirje člani. Kandidat Florjan Leban je prejel dva glasova 
članov komisije, Tomaž Štenkler prav tako dva glasova. Ker Komisija ni mogla sprejeti predloga sklepa 

z večino glasov, zato občinskemu svetu predlaga, da po opravljeni razpravi sam oblikuje predlog za 
imenovanje člana omenjenega sveta ter nato glasuje o tem predlogu. 
 

Predsedujoči je odprl razpravo. Vprašanje načinu odločanja o kandidatih je postavil Klemen Šavli.  
 

Direktor občinske uprave pojasni potek odločanja. Na podlagi 103. člena Poslovnika Občinskega sveta 
Občine Tolmin Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja v tem primeru ni oblikovala 

predloga sklepa z večino. V tem primeru je potrebno glasovati skladno s prvim odstavkom 103. člena 

Poslovnika, ki pravi: če se glasuje o več kandidatih za isto funkcijo, se glasuje o kandidatih po 
abecednem vrstnem redu prve črke njihovih priimkov. Poudari, da vsak član Občinskega sveta lahko 

glasuje samo za enega kandidata.  
 

Predsedujoči je pozval k prvemu glasovanju o kandidatu Niku Kosu. 
 

Predsedujoči je ugotovil, da je na seji prisotnih 21 članov OS. Predsedujoči poudari, da člani OS glasujejo 

samo s tipko ZA, kdor glasovati ne želi, ne pritisne tipke. O kandidatu Niku Kosu so člani OS glasovali z 
1 glasom PROTI. 

 
Predsedujoči je pozval k glasovanju o kandidatu Florjanu Lebanu.  

 

Predsedujoči je ugotovil, da je na seji prisotnih 20 članov OS. Predsedujoči je ugotovil, da je kandidat 
Florjan Leban prejel 7 glasov ZA. 

 
Predsedujoči je pozval k glasovanju o kandidatu Tomažu Štenklerju.  

 
Predsedujoči je ugotovil, da je na seji prisotnih 20 članov OS. Predsedujoči je ugotovil, da je kandidat 

Tomaž Štenkler prejel 14 glasov ZA. 

 
Predsedujoči je pozval k glasovanju o kandidatu Vojku Žagarju.  

 
Predsedujoči je ugotovil, da je na seji prisotnih 19 članov OS. Predsedujoči je ugotovil, da je kandidat 

Vojko Žagar prejel en glas PROTI. 

 
Po opravljenem glasovanju, se je tako sprejel naslednji  

 
 

 

S K L E P 
 

V Svet Javnega zavoda Triglavski narodni park, se kot predstavnika Občine Tolmin imenuje Tomaža 
Štenklerja. 
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K 11. točki dnevnega reda. 
Vprašanja in predlogi. 

 

 
Predsedujoči povabi člane OS k podajanju vprašanj in predlogov. Matjaž Žbogar kot prvi poda predlog. 

Komisiji za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja predlaga, da na svojih sejah vedno oblikuje 
predloge, ki jih poda v odločanje OS. Tako OS glasuje le med dvema kandidatoma, ki na seji Komisije 

dobita največ glasov. Kot drugi predlog pa navede, da si želi, da bi bila točka »Vprašanja in predlogi« 
bolj konkretna in vsebinska, zato predlaga, da bi se v Poslovniku predvidelo sistem, da se vprašanja, ki 

jih člani OS postavijo na seji, že predhodno pošlje na občinsko upravo po elektronski pošti. Odgovori 

Uroš Brežan. Glede predloga o oblikovanju predloga za odločanje o kandidatih Komisije za  mandatna 
vprašanja, volitve in imenovanja pove, da bi bilo potrebno preveriti, ali se to da urediti s Statutom 

Občine Tolmin in Poslovnikom Občinskega sveta Občine Tolmin. Strinja se tudi, da bi bilo lažje, da bi 
občinska uprava dobila predhodno vprašanja po elektronski pošti, saj bi tako tudi odgovori bili bolj 

kvalitetni.  

 
Klemen Šavli prosi za informacije o obvoznicah Most na Soči in Volče. Odgovori Sanja Sivec Levpušček. 

Na sestanku Na Direkciji za infrastrukturo je dobila informacije, da se o dotični temi še vedno delajo 
preverbe variantnih rešitev, za kar je bil narejen razpis za izbero izvajalca. Problem je nastal, ker je bilo 

za preverbe planiranih premalo sredstev. V tem trenutku se pridobivajo dodatna sredstva, da se bo 
lahko preverilo variantne rešitve. Na Direkciji so posredovali tudi kontakt, ki se ga bo tudi uporabilo, ko 

bo pogodba sklenjena z izvajalcem, da se zadeva čim hitreje nadaljuje. Uroš Brežan še dopolni, da je 

za pripravo dokumentacije za obvoznico Volče zadolženo isto podjetje, kot za ureditev državne ceste v 
Podbrdu. Tako bo v naslednjih štirinajstih dneh na Občini Tolmin sklican sestanek z le-temi. Na sestanek 

se bo povabilo tudi imenovane s strani Krajevne skupnosti Podbrdo, ki bodo spremljali samo izvajanje 
ureditve ceste. Po sestanku pa se bo lahko posredovalo bolj podrobne informacije o dotični temi.  

 

Gregor Poljak ima vprašanje, kako da v enem letu ni bila sklicana nobena seja Odbora za gospodarstvo 
in prosi za obrazložitev. Zanima ga, kaj se je v zadnjem letu naredilo na področju gospodarstva, ki je 

po njegovem mnenju en od temeljev občine. Konkretno ga zanima pridobivanje zemljišč, gradnja 
stanovanj oziroma gradnja novega bloka itd. Na vprašanje odgovori Uroš Brežan. Pove, da je vodja 

oddelka za gospodarstvo, negospodarstvo in finance bolniško odsotna že od avgusta 2019 in s tega 

vidika se občinska uprava sooča s kadrovskimi izzivi. Pred kratkim je bila izbrana tudi nova zaposlena 
za ta oddelek, ki se bo upravi pridružila v roku meseca dni in s tem se bo rahlo zakrpalo kadrovsko 

luknjo. Objavilo se bo tudi nov razpis za sodelavko, ki je na tem oddelku podala predlog za odpoved 
pogodbe o zaposlitvi. Poudari pa, da lahko vsak član odbora tudi sam predlaga sklic seje predsedniku 

odbora ter pripravi gradivo za točke dnevnega reda. Pove tudi, da se občinska uprava dogovarja tudi za 
odkup zemljišč, ki pa so povezana z rebalansom proračuna. Le-tega se namerava obravnavati na 

naslednji seji OS. Pove tudi, da so stanovanja ena od prioritet trenutnega mandata. V tem trenutku 

potekajo aktivnosti na več ravneh. Ena izmed aktivnosti, ki je v teku, je lokacija na Kosovelovi ulici, kjer 
je v okviru sedanjega občinskega prostorskega načrta možno nov stanovanjski blok zgraditi. Aktivnosti 

na bivšem objektu Elektro v Zalogu se je zaustavilo, potekajo pa aktivnosti v Poljubinju. Več informacij 
na to temo se bo lahko dalo na naslednjih sejah občinskega sveta.  

 

Danijel Oblak je sejo zapustil ob 20.22, Nataša Gabršček pa ob 20.30. 
 

9. seja Občinskega sveta Občine Tolmin je bila zaključena ob 20.38. 
 

 
mag. MATJAŽ KOS                       UROŠ BREŽAN 

                                          

DIREKTOR OBČINSKE UPRAVE                                                                                                                                             ŽUPAN                               
  

 
 

 

Zapisala: 
Tamara Jakulin 


