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ZAPISNIK  

 
3. seje Občinskega sveta Občine Tolmin, 

ki je bila v torek, 12. 3. 2019 ob 17.00, v Veliki sejni sobi Občine Tolmin 

 
 

PRISOTNI ČLANI OBČINSKEGA SVETA (OS): Oton Bratuž, Nataša Gabršček, Klemen Grahelj, Žan 
Isakoski Drole, Brigita Jerkič, Peter Kavčič, Karel Laharnar, Gregor Lapanja, Boris Leban, Miha Mežnar, 

Darija Mrak, Špela Mrak, Danijel Oblak, Gregor Poljak, Jasna Rot, Klemen Šavli, Tomaž Štenkler, Matjaž 

Žbogar. 
 

OPRAVIČENO ODSOTNI ČLANI OS: Matej Skočir.  
 

NEOPRAVIČENO ODSOTNI ČLANI OS: / 
 

OSTALI PRISOTNI: župan Uroš Brežan, člani občinske uprave: direktor občinske uprave Davorin 

Simčič, vodja oddelka za okolje in prostor mag. Miran Drole, vodja oddelka za gospodarstvo, 
negospodarstvo in finance Janja Bičič, višja svetovalka za pravne zadeve Sanja Sivec Levpušček, višja 

svetovalka za odnose z javnostjo in protokol Špela Kranjc, tajnica župana in OS Martina Špolad, 
predsednica Nadzornega odbora Milena Velišček, vodja kadrovsko pravne službe komunale Tolmin d.o.o. 

Barbara Mozetič in začasni direktor Komunale Tolmin d.o.o. Berti Rutar. 

 

NOVINARJI: KA-TV (Marjan Černigoj), Matej Kavčič (Radio Primorski val). 
 

K 1. točki dnevnega reda.  

Ugotovitev sklepčnosti. 
 

Sejo je ob 17.00 pričel župan Uroš Brežan.  
Ob pričetku seje je bilo prisotnih 19 članov OS. Na seji poleg zgoraj navedenega odsotnega člana Mateja 

Skočirja, še nista bila prisotna Aljoša Križnič in Maša Klavora. 
  

Predsedujoči je odprl razpravo na dnevni red, vendar razpravljavcev ni bilo. 

 
Predsedujoči je predlagani dnevni red dal na glasovanje:  

 
1. Ugotovitev sklepčnosti in sprejem dnevnega reda.  

2.  Razprava in sklepanje o zapisniku 2. seje občinskega sveta. 

3.  Vprašanja in predlogi.  
4. Razprava in sklepanje o Odloku o ustanovitvi in organiziranju Komunale Tolmin, Javnega podjetja 

      d.o.o., v prvi obravnavi. 
5.  Razprava in sklepanje o Odloku o proračunu Občine Tolmin za leto 2019, v prvi obravnavi. 

6.  Razprava in sklepanje o Odloku o proračunu Občine Tolmin za leto 2020, v prvi obravnavi.   

7.   Razprava in sklepanje o Programu dela občinskega sveta v letu 2019.  
8.   Razprava in sklepanje o predlogu za spremembo meje občine Tolmin z občino Idrija.  

9.   Volitve in imenovanja.   
 

Predsedujoči je ugotovil, da je na seji prisotnih 19 članov OS. Člani OS so s 19 glasovi ZA sprejeli  
 

S K L E P 

 
Sprejme se predlagani dnevni red. 
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DNEVNI RED 

1. Ugotovitev sklepčnosti in sprejem dnevnega reda.  
2. Razprava in sklepanje o zapisniku 2. seje občinskega sveta. 

3. Vprašanja in predlogi.  

4. Razprava in sklepanje o Odloku o ustanovitvi in organiziranju Komunale Tolmin, Javnega 
podjetja d.o.o., v prvi obravnavi. 

5. Razprava in sklepanje o Odloku o proračunu Občine Tolmin za leto 2019, v prvi obravnavi. 
6. Razprava in sklepanje o Odloku o proračunu Občine Tolmin za leto 2020, v prvi obravnavi.   

7. Razprava in sklepanje o Programu dela občinskega sveta v letu 2019.  
8. Razprava in sklepanje o predlogu za spremembo meje občine Tolmin z občino Idrija.  

9. Volitve in imenovanja.   

 
Ob 17.03 se je seje udeležil Aljoša Križnič. Sejo je nadaljevalo 20 svetnikov. 

 
 

K 2. točki dnevnega reda. 

Razprava in sklepanje o zapisniku druge seje občinskega sveta. 
 

Predsedujoči je odprl razpravo na zapisnik 2. seje OS, 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 19 glasovi ZA sprejeli  

 
 

S K L E P 
 

Sprejme se zapisnik 2. seje Občinskega sveta Občine Tolmin. 

 
 

K 3. točki dnevnega reda. 
Vprašanja  in predlogi. 

 

Klemna Šavlija je zanimalo zakaj dela na cesti proti naselju Loče potekajo počasi, kako poteka sanacija 
udora na cesti Žabče proti Zadlaz – Žabčam in kako se rešuje vprašanje lastništva igrišča v Podbrdu. 

 
Berti Rutar je obsežno pojasnil gradnjo kanalizacijskih vodov in mikropilotne stene ter vključenost 

podjetja Elektro Primorska  na cesti proti Ločam. Prav tako je podal razlago reševanja nastalih težav pri 
udoru na cesti med Žabčami in Tolminskimi Ravnami ter zagotovil, da je preskrba s pitno vodo 

nemotena, saj je bil nemudoma narejen ustrezen obvod glavne cevi. 

Pobude in aktivnosti za reševanje lastništva zemljišča na katerem se nahaja igrišče v Podbrdu je pojasnil 
župan Uroš Brežan. 

 
Nataša Gabršček je vprašala o pogodbi o upravljanju stavbe Glasbene šole Tolmin. 

Matjaž Kos je pojasnil, da je pogodba v pripravi in bo zaključena v najkrajšem možnem času. 

 
 

K 4. točki dnevnega reda. 
Razprava in sklepanje o Odloku o ustanovitvi in organiziranju Komunale Tolmin, Javnega 

podjetja d.o.o., v prvi obravnavi. 
 

Obrazložitve k tej točki je podala vodja kadrovsko pravne službe Komunale Tolmin d.o.o. Barbara 

Mozetič. 
 

Predsednik Odbora za gospodarske javne službe in promet Oton Bratuž je povedal, da se odbor s 
predlogom odloka strinja, saj meni, da je primeren in ga daje občinskemu svetu v nadaljnjo obravnavo. 

 

Danijel Oblak, predsednik Statutarno pravne komisije je pojasnil, da je s sprejetimi redakcijskimi 
popravki Odlok o ustanovitvi in organiziranju Komunale Tolmin, Javnega podjetja d.o.o., v prvi 

obravnavi, s pravnega vidika primeren za nadaljnjo obravnavo na občinskem svetu.  
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Predsedujoči je odprl razpravo. Razpravljavcev pa ni bilo. Pozval je 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 

 
Sprejme se Odlok o ustanovitvi in organiziranju Komunale Tolmin, Javnega podjetja 

d.o.o., v prvi obravnavi. 

 
Ob 17.29 se je seje udeležila Maša Klavora. Sejo je nadaljevalo 21 svetnikov. 

 
 

K 5. točki dnevnega reda. 

Razprava in sklepanje o Odloku o proračunu Občine Tolmin za leto 2019, v prvi obravnavi. 
 

Predsedujoči je predlagal, da se predstavi oba proračuna skupaj, glasovanji pa se izvede posamično, ter 
dodal, da je potrebno glasovati tudi o predlogu sklepa o začasnem financiranju Občine Tolmin v obdobju 

od 1. aprila 2019 do 30. junija 2019.   
Prisotnih 20 svetnikov je zgoraj navedeni predlog predsedujočega soglasno sprejelo z dvigom rok. 

 

Sklep o začasnem financiranju Občine Tolmin je predstavila Janja Bičič. 
 

Predsedujoči je odprl razpravo. Razpravljavcev pa ni bilo. Pozval je 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 
 

Sprejme se sklep o začasnem financiranju Občine Tolmin v obdobju od 1. aprila 2019 do 

30. junija 2019. 
 

Župan Uroš Brežan je izčrpno predstavil vsebinski in finančni del obeh predlaganih proračunov. Navedel 
je razloge za sprejemanje dvoletnega proračuna, ki so predvsem v boljših pogojih za nemotena izvajanja 

investicij, ki presegajo proračunsko leto in s tem povezanimi birokratskimi težavami. Poudaril je naloge, 
ki jih bo v prihodnje potrebno izvesti in s tem dati možnost za povišanje prihodkovne strani proračunov. 

Prav tako je izpostavil vse investicije, ki so ključnega pomena za občino Tolmin in njen razvoj. 

 
Obravnavo predlogov proračunov za leti 2019 in 2020 na sejah odborov in Statutarno pravne komisije 

so predstavili predsedniki odborov in omenjene komisije.  
 

Predsednik Odbora za gospodarstvo Žan Isakoski Drole je predstavil pripombe, ki so bile podane na seji 

omenjenega odbora. Člani odbora so predlagali: 
- povečanje sredstev za gradnjo stanovanj, 

- povečanje sredstev za enkratno denarno pomoč za novorojence, 

- predvideti sredstva za vzpostavitev novih con za poslovno dejavnost, 

- med investicije uvrstiti sanacijo mostu na Sela pri Volčah, 

- povišanje sredstev za obnovo ulic v Tolminu, 
- takojšnje nadaljevanje gradnje vodovoda Lom. 

Peter Kavčič je poročal za Odbor za družbene dejavnosti, kjer so predlog proračuna sprejeli in menili, 

da je primeren za nadaljnjo obravnavo na občinskem svetu. 
 

Oton Bratuž v imenu Odbora za gospodarske javne službe in promet, Klemen Šavli v imenu Odbora za 
okolje in prostor sta opozorila, da je bilo stališče obeh odborov, da je najpomembnejše takojšnje 

nadaljevanje graditve vodovoda Lom. 
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Boris Leban je predstavil predloge Komisije za turizem in podeželje, ki so: 

- več sredstev za gradnjo odbojnih ograj (predvideti prioritete), 

- sredstva za vzpostavitev GSM signala v vseh naseljih, 

- sredstva za obnovo kanalizacije in asfalta v Vojkovi ulici, Tolmin. 

Danijel Oblak  je poročal o obravnavi obeh predlogov odlokov na seji Statutarno pravne komisije, ki je 

sprejela sklep, da sta obe besedili odloka s pravnega vidika primerni za nadaljnjo obravnavo na 

občinskem svetu.  

Predsedujoči je odprl razpravo. 

 

Razpravljali so Tomaž Štenkler, Matjaž Kos, Uroš Brežan, Danijel Oblak, Klemen Šavli, Miran Drole, 
Matjaž Žbogar, Gregor Poljak, Nataša Gabršček, Janja Bičič, Žan Isakoski Drole, Karel Laharnar, Jasna 

Rot, Peter Kavčič, Berti Rutar, Brigita Jerkič, Miha Mežnar in Borut Rovšček. 
 

Občinski svetniki so izpostavili naslednje pripombe: 
- odkupi naj se manjši objekt v Podbrdu in pripravi projekt za tržnico v Podbrdu, 

- odkup zemljišča na katerem se nahaja športno igrišče, 

- predvideti sredstva v proračunu za obnovo ulic v Tolminu tako, da se v vsakem mandatu obnovita 
vsaj dve ulici, 

- nadaljevati s prizadevanji za gradnjo brvi čez Sočo pri tolminskem pokopališču, 
- sredstva za razširitev poslovnih con, 

- sredstva za projektiranje in gradnjo ceste do turistične cone nad Poljubinjem, 

- takojšnje nadaljevanje gradnje vodovoda Lom, 
- sredstva za obnovo ceste v Lomu, ki je bila poškodovana zaradi povodni, 

- načrt za vzdrževanje cest, 
- povišanje najemnin za neprofitna stanovanja,  

- sredstva za urejanje obrtnih con, 

- možnost dokončanja in uporabe objekta na Pečinah, 
- takojšnja postavitev zaščitnih mrež ob cesti v Zadlaz –Žabče (sicer predvideno v 2020), 

- konkretno povišanje sredstev za novorojence, 
- festivalska taksa naj se porabi za ureditev parkirišča in kopališča Bača pri Modreju, 

- med investicije uvrstiti sanacijo mostu na Sela pri Volčah, 
- povečanje sredstev za obnovo ulic v Volčah, 

- nadaljevati s prizadevanji za gradnjo brvi čez Sočo pri tolminskem pokopališču, 

- po 2020 sprememba načina financiranja projektov KS, 
- z gradnjo komunalne opreme v OPPN Šentviška Gora na j se začne v 2020, 

- naj se začne z odkup zemljišč za cesto Daber – Stopnik, 
- predvidi naj se sredstva mrliške vežice na Šentviški Gori, 

- ureditev parkirišč za turiste in parkirišča za avtodome, 

- ureditev funkcionalnih zemljišč v ulici Prekomorskih brigad, 
- ureditev pločnika med Petelincem in Doljami, 

- povišanje sredstev za obnovo ulic v Tolminu, 
- obnova komunalne infrastrukture v Rutarjevi ulici in Ulici Tolminskega punta, 

- sanacija ceste v zaselku Luža in pred Hoteškom (poplavljanje), 
- odkup zemljišča pri pokopališču na Idriji pri Bači, 

- nadaljevanje gradnje mostu na Mostu na Soči, 

- med investicije uvrstiti sanacijo mostu na Sela pri Volčah, 
- smiselnost brvi čez Sočo na Modrejcah, 

- gradnja širokopasovnih povezav po vaseh, 
- sredstva za gradnjo stanovanj.  

 

Ob koncu razprave je predsedujoči povedal, da bo, kot predlagatelj proračuna pregledal pripombe in se 
do njih nato, pred drugo obravnavo proračuna opredelil. Predlagal je, da se predloga obeh odlokov o 

proračunu v prvi obravnavi, z zgoraj navedenimi pripombami sprejmeta.  
 

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 
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Sprejme se Odloku o proračunu Občine Tolmin za leto 2019, v prvi obravnavi s pripombami. 

 
Predsedujoči je pozval še k naslednjemu glasovanju. 

 

 
K 6. točki dnevnega reda. 

Razprava in sklepanje o Odloku o proračunu Občine Tolmin za leto 2020, v prvi 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 Odloku o proračunu Občine Tolmin za leto 2020, v prvi obravnavi s pripombami. 
 

 

K 7. točki dnevnega reda. 
Razprava in sklepanje o Programu dela občinskega sveta v letu 2019. 

 
Program dela občinskega sveta je predstavil direktor občinske uprave Davorin Simčič, ki je povedal, da 

je prišlo pri pripravi besedila programa do dveh tipkarskih napak in sicer pri navedbi odločanja o odloku 
o zaključnem računu, kjer je pomotoma navedena letnica 2017, namesto 2018 in pri navedbi odločanja 

o prejemnikih nagrad, kjer je pomotoma navedena letnica 2018, namesto 2019.  

 
Župan je odprl razpravo. 

Razpravljali so Maša Klavora, Miran Drole, Nataša Gabršček, Karel Laharnar, Uroš Brežan in Davorin 
Simčič. 

Predsedujoči je pozval  k glasovanju. 

 
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 Programu dela občinskega sveta v letu 2019. 

 
 

K 8. točki dnevnega reda. 
Razprava in sklepanje o predlogu za spremembo meje občine Tolmin z občino Idrija. 

 

Razlago predloga za spremembo meje občine Tolmin z občino Idrija je podal Davorin Simčič. 
 

Klemen Šavli je v imenu Odbora za okolje in prostor povedal, da se odbor s predlaganim strinja in ga 
daje občinskemu svetu v nadaljnjo obravnavo. 

 

Predsedujoči je odprl razpravo. 
Razpravljali so Danijel Oblak, Klemen Šavli, Davorin Simčič in Uroš Brežan. 

 
Predsedujoči je pozval k glasovanju. 

Predsedujoči je ugotovil, da je na seji prisotnih 20 članov OS. Člani OS so z 19 glasovi ZA in 1 glasom 
PROTI sprejeli  

 

S K L E P 
 

Sprejme se sklep o spremembi občinske meje z Občino Idrija 
 

1. člen 

 
Meja med Občino Tolmin in Občino Idrija se spremeni tako, da se  

- parcela štev. 266, k. o. Gorenja Trebuša, priključi Občini Idrija, 
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- parcela štev. 297, k. o. Gorenja Trebuša, priključi Občini Idrija, 

- parcela štev. 294, k. o. Gorenja Trebuša, delno priključi Občini Idrija, 
- parcela štev. 296, k. o. Gorenja Trebuša, delno priključi Občini Idrija in  

- parcela štev. 298, k. o. Gorenja Trebuša, delno priključi Občini Idrija. 

 
2. člen 

 
Sestavni del tega sklepa je Obrazec (ZEN-A – 27. člen)  1 štev. 36_128-1 z dne 15.01.2019. 

 
3. člen 

 

Ta sklep prične veljati z dnem sprejema. 
 

 
K 9. točki dnevnega reda. 

Volitve in imenovanja.   

 
Uvodno predstavitev je podal Davorin Simčič. 

Maša Klavora je poročala o obravnavi zadev volitev in imenovanj na Komisiji za mandatna vprašanja, 
volitve in imenovanja. 

 
Predsedujoči je odprl razpravo.  

Razpravljali so Matjaž Žbogar, Davorin Simčič in Uroš Brežan. 

 
Predsedujoči je pozval k glasovanju. 

 
a) Predstavnik občinskega sveta v Svetu za preventivo in vzgojo v cestnem prometu.  

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 kot svojega predstavnika v Svet za preventivo in vzgojo v 

cestnem prometu Občine Tolmin imenuje Gregorja Poljaka. 
 

b) Ostali člani Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu.  
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 v Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Občine 

Tolmin imenuje: 
- Suzano Konec, kot predstavnico organa Skupne občinske uprave »Medobčinska uprava 

občin Bovec, Kobarid, Tolmin in Kanal ob Soči«; 

- Darka Hrasta, kot predstavnika občinske uprave Občine Tolmin; 
- Ivico Maksimovića, kot predstavnika Policijske postaje Tolmin; 

- Jožeta Režonjo, kot predstavnika Avto moto društva Tolmin; 
- Ano Volarič, kot predstavnico Zdravstvenega doma Tolmin; 

- Suzano Torkar Panjtar, kot predstavnico Osnovne šole Simona Kosa Podbrdo; 
- Romano Svetičič, kot predstavnico Osnovne šole Dušana Muniha Most na Soči; 

- Mojco Torkar Pahor, kot predstavnico Osnovne šole Franceta Bevka Tolmin; 

- Martino Kenda, kot predstavnico VVZ Ilke Devetak Bignami; 
- Barbaro Gruntar, kot predstavnico Gimnazije Tolmin; 

- Matjaža Borovničarja, kot predstavnika Komunale Tolmin d.o.o.. 
 

c) Predstavnik Občine Tolmin v Svetu lokalnih skupnosti CSD Severna Primorska 

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

 
Občinski svet Občine Tolmin v Svet lokalnih skupnosti Centra za socialno delo Severna 

Primorska imenuje Darjo Lampret. 

 
 

3. seja Občinskega sveta Občine Tolmin je bila zaključena ob 21.12. 
 

 
 

 

        DAVORIN SIMČIČ,                                                UROŠ BREŽAN, 
                                          

DIREKTOR OBČINSKE UPRAVE                                                                                                                                             ŽUPAN                               
  


