
 

 

PREGLED STALIŠČ IN PREDLOGOV, Z OBRAZLOŽITVIJO 
(ne)upoštevanja le-teh pri pripravi: 

– predloga proračuna Občine Tolmin za leto 2019 za drugo 
obravnavo in/ali  

– pripravi predloga proračuna Občine Tolmin za leto 2020 za 
drugo obravnavo 

V tabeli v nadaljevanju so – skladno z zahtevo četrtega odstavka 91. člena Poslovnika Občinskega sveta 
Občine Tolmin − povzeta stališča, pobude, pripombe in predlogi sprememb in dopolnitev, županu 
podanih v okviru sej delovnih teles občinskega sveta in občinskega sveta v teku prve obravnave 
predloga proračuna Občine Tolmin za leto 2019 in/ali prve obravnave predloga proračuna Občine 
Tolmin za leto 2020 z utemeljitvijo, zakaj nekatere od le-teh (še) niso bile upoštevane pri pripravi 
predlogov omenjenih dveh proračunov za drugo obravnavo oziroma zakaj so nekateri svoj prostor 
že našle v načrtu razvojnih programov v obdobju po letu 2020. 

Opozarjamo, da so bile nekatere pobude in predlogi izraženi večkrat, v enaki ali zelo primerljivi vsebini, 
zato smo jih v tabelarnem delu poskušali strniti in nanje podati celovit odgovor. 
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STALIŠČE oz. PREDLOG,  

podan v 1. obravnavi predloga  
proračuna Občine Tolmin za leto 2019 

/ 2020 

 

ODLOČITEV 

o umestitvi stališča  
oz. predloga  

v predlog  
proračuna Občine Tolmin za 

leto 2019 / 2020 za 2. 
obravnavo  

in/ali 

v predlog načrta razvojnih 
programov 2019-2023 

OBRAZLOŽITEV  

Takoj nadaljevati z gradnjo vodovoda 
Tolminski Lom 
 

S predlogom proračuna za leto 
2020 za drugo obravnavo se v 
okviru proračunske postavke 
041621 zagotovi sredstva v višini 
520.000,00 EUR za dokončanje 1. 
faze, v NRP pa se predvidi 
sredstva za 2. fazo gradnje 
vodovoda Tolminski Lom 
(420.000,00 EUR v letu 2021, 
485.000,00 EUR v letu 2022). 

V letu 2020 je predvidena izgradnja vodohrana Čukla in priključitev dela naselja na Širokem 
(520.000 EUR ), v letu 2021 nadaljevanje del na vodovodnem sistemu z izgradnjo povezave do 
Kanalskega Loma in priključitvijo individualnih sistemov (420.000,00 EUR), v letu 2022 pa 
nadaljevanje razvoda po vasi Kanalski Lom (485.000 EUR). 

Uvrstiti sanacijo mostu na Sela pri 
Volčah 
 

S predlogom proračuna za leto 
2020 za drugo obravnavo se v 
okviru proračunske postavke 
041356 zagotovi sredstva za 
izvedbo sanacije mostu na cesti 
Ušnik-Sela pri Volčah v višini  
50.000,00 EUR. 

Za sanacijo mostu na cesti Ušnik-Sela pri Volčah se v letu 2020  predvidijo sredstva v višini 
50.000,00 EUR na podlagi ocene občinske strokovne službe. Za pripravo strokovne ocene je 
namreč potreben ponovni pregled konstrukcije, zato je navedeni znesek orientacijski. Morebiti 
potrebna dodatna sredstva se bo zagotovilo z rebalansom proračuna. 
 

Povečati sredstva za obnovo ulic v 
Tolminu 
 

/ 
V aktualnem mandatu je težišče obnove ulic v Tolminu usmerjeno k urejanju starega mestnega 
jedra Tolmina (predvidenih je skupaj 1,5 mio EUR v letih 2021 in 2022), zato povečevanje 
sredstev za ta namen ni predvideno. Upoštevaje v predlog načrta razvojnih programov že vključen 
nabor investicij v naslednjih letih je obremenitev  razpoložljivega letnega investicijskega 
potenciala namreč že krepko presežena.  
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Zagotoviti dodatna sredstva za gradnjo 
odbojnih ograj, predvideti prioritete 
 

/ Predlog proračuna za leto 2019, enako tudi predlog proračuna za leto 2020, sta že v prvi 
obravnavi predvidela 100,00% povečanje sredstev za vzdrževanje in obnovo obstoječih ograj na 
občinskih cestah ter nameščanje ograj na dodatnih odsekih občinskih cest glede na predhodna 
leta, in sicer je letna kvota predlagana v višini 60.000,00 EUR.   

Poleg tega je v letu 2019, enako tudi v letu 2020, predvidenih še 30.000,00 EUR za izvedbo nujnih 
zavarovanj cest, in sicer za zavarovanje pred padajočim kamenjem, za stabilizacijo podpornih in 
opornih zidov, za izvedbo ukrepov za preprečitev nadaljnjega posedanja najbolj kritičnih cestnih 
odsekov … 

Vlaganja bodo potekala na najbolj kritičnih mestih. 
 

Zagotoviti GSM signal v vseh naseljih na 
območju občine  
 

/ 
Občina Tolmin sodeluje s ponudniki GSM storitev pri načrtovanju telekomunikacijske  
infrastrukture. 

 

Zagotoviti sredstva za obnovo 
kanalizacije in asfalta v Vojkovi ulici v 
Tolminu 

/ 
Urejanje ulic v mestu Tolmin poteka v dogovoru s KS Tolmin, upoštevaje njihove prioritete. 

Odkupiti manjši objekt v Podbrdu in 
pripraviti projekt za tržnico v Podbrdu 

/ 
V letih 2019 in 2020 se bo izvajal projekt rekonstrukcije ceste v naselju Podbrdo, ki je prilagojen 
idejni zasnovi ureditve trga. Projekta ne moreta potekati vzporedno, aktivnosti za odkup pa 
lahko. Predlagamo, da se sredstva za ta namen zagotovijo iz kupnine za les, ki bo prodan na 
podlagi v letu 2020 načrtovanega začetka sečnje na območju občinskega gozda na Poreznu v KS 
Podbrdo. 

 

Zagotoviti sredstva za obnovo ulic v 
Tolminu na način, da se v vsakem 
mandatu obnovita vsaj dve ulici 
 

/ 
Sredstva so v NRP v letih 2021 in 2022 že predvidena za urejanje ulic v starem mestnem jedru 
Tolmina v višini 1,5 mio EUR (Plac, Rutarjeva ulica, Ulica Petra Skalarja, Dijaška ulica).  

 

Nadaljevati s prizadevanji za gradnjo 
brvi čez Sočo pri tolminskem 
pokopališču 

/ 
Na seji sveta OS v preteklem mandatu je bil sprejet sklep, da se ta pobuda ponovno obravnava v 
okviru sprememb in dopolnitev OPN in v zvezi s tem pripravi Celovita presoja vplivov na okolje. 
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Zagotoviti sredstva za projektiranje in 
gradnjo ceste do turistične cone nad 
Poljubinjem 

/ 
V preteklem mandatu je potekala priprava projektne naloge za pripravo OPPN Poljubinj, v katero 
je bila vključena tudi cesta do turistične cone. Odbor za okolje in prostor je navedeno 
problematiko obravnaval, vendar razprava zaradi nasprotovanja rešitev s strani lastnikov 
zemljišč ni bila dokončana. Predlagamo, da Odbor za okolje ponovno pregleda projektno nalogo 
in se opredeli do nadaljnjega reševanja tega problema. 

Zagotoviti sredstva za sanacijo ceste v 
Lomu, ki je bila poškodovana v povodnji 

/ 
Urejanje cest in krajevnih javnih poti na območju KS Tolminski Lom poteka v dogovoru s KS 
Tolminski Lom, upoštevaje njihove prioritete. Z drugo obravnavo proračuna za leto 2019 se v 
okviru proračunske postavke 041356 kot ena izmed štirih krajevnih skupnosti, katerim se v letu 
2019 dodeli dodatna sredstva za izvedbo vzdrževalnih del na cestah na njihovem območju, 
in sicer vsaki 15.000,00 EUR, predlaga tudi KS Tolminski Lom. 

Izvajanje načrta za vzdrževanje cest 
/ 

Načrt investicijskega vzdrževanja cest se bo izvrševal v sodelovanju z Odborom za GJSP, 
pregledniki cest, Komunalo Tolmin in posameznimi krajevnimi skupnostmi. S strani župana bo v 
ta namen imenovana delovna skupina. 

Zagotoviti takojšnjo postavitev 
zaščitnih mrež ob cesti v Zadlaz –Žabče  
 

/ 
V letu 2019 je predvideno dodatno čiščenje brežin in sečnja nevarnega drevja, gradnja zaščitnih 
mrež so bo izvajala v začetku leta 2020. Zaradi podora na odseku te ceste je bila marca letos že 
izvedena finančno zahtevna intervencija v breme proračunske rezerve za leto 2019.  
 

Povečati sredstva za obnovo ulic v 
Volčah 

/ 
Razmerja vlaganj v cestno infrastrukturo med posameznimi KS ostajajo nespremenjena. V 
primerih prepoznanih nujnih, vrednostno zahtevnejših del se investicija uvrsti v občinski 
proračun. 

Gradnjo komunalne opreme v OPPN 
Šentviška Gora začeti v letu 2020 

/ 
Predpogoj za gradnjo je izdelava projektov, kar je predvideno v letošnjem letu. Temu bo sledila 
parcelacija in dogovor o načinu prodaje zemljišč ter komunalnega opremljanja. 

 

Začeti z odkupi zemljišč za cesto Daber 
– Stopnik 

/ 
Odkup zemljišč se lahko izvaja v delu med Stopnikom in Tilnikom, kjer je potrebno odkupiti 
kategorizirano cesto. V letu 2019 se namerava izvesti odmero ceste med Stopnikom in Tilnikom. 
 

Predvideti sredstva za mrliško vežico 
na Šentviški Gori 

/ Sredstva za gradnjo mrliških vežic po naseljih se običajno zagotavljajo iz naslova projektov 
krajevnih skupnosti, občinski proračun predstavlja dopolnilni vir. 

Urediti parkirišča za turiste in 
parkirišča za avtodome 

/ V pripravi je zasebna investicija 
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Urediti funkcionalna zemljišča v Ulici 
Prekomorskih brigad 

/ 
S stanovalci in upravnikoma stanovanj so potekali razgovori o načinu priprave ureditve. Občina 
Tolmin pričakuje dogovorjeni odziv. 

Urediti pločnik med Petelincem in 
Doljami 
 

/ 
Idejna zasnova je izdelana. Sredstva za odkupe zemljišč, projektiranje in izvedbo se bodo uvrstila 
v NRP in proračun naknadno, predvidoma v letih 2021, 2022 in 2023. 

Obnoviti komunalno infrastrukturo v 
Rutarjevi ulici in Ulici Tolminskega 
punta 
 

/ 
Obnova Rutarjeve ulice je del obnove starega mestnega jedra in je predvidena za izvajanje v letih 
2021 in 2022. Ostale ulice se bodo izvajale v okviru možnosti in upoštevaje dogovore s KS Tolmin. 
 

Sanirati cesto v zaselku Luža in pred 
Hoteškom (poplavljanje) 

S predlogom proračuna za leto 
2020 za drugo obravnavo se v 
okviru proračunske postavke 
041356 zagotovi sredstva za 
izvedbo sanacije poplavljenega 

vozišča ceste Postaja–Hotešk, 
odsek pri objektu Idrija pri Bači 
86, v višini 60.000,00 EUR. 

Za izvedbo sanacije poplavljenega vozišča ceste Postaja–Hotešk, na odseku pri objektu Idrija pri 

Bači 86, se s predlogom proračuna za leto 2020 v drugi obravnavi zagotavlja 60.000,00 EUR. 

Poleg tega namerava KS Idrija pri Bači iz njej razpoložljive kvote sredstev za sofinanciranje 

projektov KS v letu 2019 črpati 8.214,13 EUR za namen izvedbe sanacije cestišča v Luži – gre 

za odsek javne poti Postaja–Hotešk–Slap–Temnik, ki ga uporabljajo predvsem krajani iz zaselkov 

Luža in Hotešk. Na odseku ceste, ki bo predmet urejanja, se cesta pogreza, zato je obstoječa 

asfaltna prevleka vozišča poškodovana in razpokana. V okviru sanacije bodo izvedeni sanacija 

vozišča, vključno z vgradnjo tampona za zasip novega podpornega zidu, utrjevanje in asfaltacija 

vozišča (skupaj cca. 220 m2). 

Druge morebitne lokacije se bo pregledalo in vključevalo v proračun skladno s potrebami in 
finančnimi možnostmi. 
 

Nadaljevati s prizadevanji za gradnjo 
mostu na Mostu na Soči 

/ 
V letih 2019 in 2020 ta investicija ni mogoča. Za nadaljevanje projekta je treba razrešiti tri 

pomembnejše izzive: pridobitev lastništva zemljišča, ponovna uvrstitev projekta v državni 

proračun ter zagotovitev sredstev v občinskem proračunu.   

Smiselnost brvi čez Sočo pri Modrejcih? 
 

/ 
Brv čez Sočo pri Modrejcih predstavlja izvedbo krožne poti na Mostu na Soči in navezavo na 

kolesarsko pot. Ta investicija je možna le, če bo za njeno pokritje moč pridobiti finančna sredstva 

iz evropskega proračuna.   

Zagotoviti sredstva za gradnjo 
stanovanj 

S predlogom proračuna za leto 
2019 za drugo obravnavo se v 
okviru proračunske postavke 
041608 zagotovi dodatna 
sredstva za investicijsko 

V letu 2018 je Občina Tolmin kupila objekt v Zalogu 11, ki ga bo z rekonstrukcijo preuredila v 

muzejski depo (v pritličju) ter več javno najemnih stanovanj. Trenutno je v izdelavi idejna zasnova 

objekta, v letu 2019 predvidevamo izdelati celotno projektno dokumentacijo za gradnjo.  Z 

gradbenimi deli nameravamo pričeti  v letu 2020 (za ta namen se je s proračunom za leto 2020 v 
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vzdrževanje stanovanj v višini 
20.000,00 EUR. 

prvi obravnavi zagotovilo 200.000,00 EUR, v NRP pa v letu 2021 še 600.000,00 EUR in v letu 2022 

dodatnih 200.000,00 EUR za dokončanje). 

V zvezi z gradnjo stanovanj se odpirajo tudi možnosti sodelovanja s Stanovanjskim skladom RS, a 
šele, ko bodo projekti izvedbeno pripravljeni oz. bo izdelana projektna dokumentacija ter bodo 
finančna sredstva občinskega proračuna to dopuščala. Upoštevaje v predlog načrta razvojnih 
programov že vključen nabor investicij v naslednjih letih, je obremenitev  razpoložljivega letnega 
investicijskega potenciala namreč že krepko presežena. 
 

Povečati sredstva za enkratno denarno 
pomoč za novorojence 
 

/ 
Odločitev za dodeljevanje pomoči ob rojstvu otroka je avtonomna odločitev občine same, saj je s 

tem v zvezi ne zavezuje noben zakonski ali podzakonski akt s področja družinskih prejemkov ali 

temu sorodnih socialnih pravic. Občina Tolmin je k obdarovanju novorojencev pristopila med 

prvimi slovenskimi občinami, danes pa s tovrstno pomočjo novega občana nagradi že večina 

slovenskih občin, pri čemer se višina in oblika pomoči, deloma pa tudi pogoji za uveljavljanje 

pravice do pomoči, med občinami razlikujejo. Večina slovenskih občin pomoč dodeljuje v obliki 

enkratnega izplačila v denarju, nekatere pa (tudi) s simboličnimi praktičnimi darili, Iz analize, 

izvedene med slovenskimi občinami v letu 2018 izhaja, da se ta pomoč pri večini slovenskih občin 

giba med 100,00 in 200,00 EUR, najdemo pa tudi občine, ki te pomoči ne poznajo, ter dve občini, 

ki dodeljujeta rekordnih 1.000,00 EUR. V občini Tolmin ta pomoč znaša 200,00 EUR, primerljivo 

sosednjim občinam (Kobarid, Cerkno), v občini Bovec je malenkost višja (300,00 EUR).  

Pri vsaki dodelitvi javnih sredstev, v kolikor ta ni zakonsko obvezna, še toliko bolj, moramo 

najprej določiti cilj, ki ga želimo z javno pomočjo doseči. Če je naš cilj zadržati mlade družine v 

občini in privabiti mlade družine v občino, potem je potrebno iskati vzvode predvsem pri ukrepih 

z dolgoročnejšimi učinki, ne v kratkoročnih, kakršna enkratna denarna pomoč za novorojence je. 

V predlogih proračuna za leto 2019 in leto 2020 smo na podlagi leta 2017 sprejetega Lokalnega 

programa za mlade v občini Tolmin že privzeli nekatere, k mladim družinam ciljno usmerjene 

ukrepe, med njimi je na primer ukrep subvencioniranja stanovanjskih posojil, ki ga na podlagi leta 

2018 sprejetega občinskega pravilnika začenjamo izvajati v letu 2019 in na podlagi katerega bodo 

lahko družine, prednostno mlade, dolgoročno reševale stanovanjsko vprašanje v občini Tolmin s 

pridobitvijo ugodnih posojil. V letu 2018 je bil skladno z usmeritvijo iz omenjenega programa za 

mlade izveden tudi javni razpis, po katerem sta bili dve stanovanji namensko oddani mladima 

družinama. 

Odkup zemljišča, na katerem se nahaja 
športno igrišče v Podbrdu 

/ 
Občina Tolmin je v ta namen z lastnikom, Slovenske železnice, že opravila razgovore in bo z njimi 

nadaljevala tudi v letu 2019. 
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Predvideti sredstva za vzpostavitev 
novih in/ali razširitev obstoječih 
poslovnih con  

/ 
Problematiko vzpostavitve novih poslovnih con je Občina Tolmin v preteklosti že večkrat 

obravnavala. Za opredelitev novih zazidalnih con je potrebno pripraviti ustrezne strokovne 

podlage, ki se bodo opredelile do obstoječih nezasedenih poslovnih con in utemeljile potrebe po 

novih površinah. V okviru priprave izhodišč za strategijo gospodarskega razvoja občine Tolmin, 

kot sestavnim delom veljavnega Razvojnega programa Občine Tolmin do leta 2020, je to nalogo v 

letu 2017 izvedel Posoški razvojni center.  Izvedena analiza, ki temelji na anketiranju lokalnih 

gospodarskih podjetij, ni nakazala potreb po novih poslovnih površinah. S strani župana bo 

imenovana delovna skupina, ki bo to problematiko obravnavala interdisciplinarno in povezala 

različne deležnike. 

Povišati najemnine za neprofitna 
stanovanja  

/ Trenutno veljavna letna stopnja najemnine v občini Tolmin znaša 3,20 % od vrednosti stanovanja 

(zgornja dopustna meja po državni uredbi znaša največ 4,68 %) in je enaka že vse od leta 2004, 

ko je občinski svet nazadnje odločal o tem vprašanju. Občinska uprava je že pripravila predlog 

sklepa o povišanju stanovanjskih najemnin s ciljem, da v občinski proračun zbere več namenskih 

sredstev (na podlagi predloga ocenjujemo okoli 25.000,00 EUR več na letni ravni), ki bodo vložena  

v obnovo obstoječih ter gradnjo in/ali nakupe novih stanovanjskih enot. Predlog sklepa bo 

občinski svet obravnaval na drugi aprilski seji letos.  

Preveriti možnost dokončanja in 
uporabe objekta na Pečinah 

/ 
Na predlog Občine Tolmin je trenutno v teku preveritev možnosti uporabe tega objekta za potrebe 

Doma upokojencev Podbrdo.  

Festivalska taksa naj se porabi za 
ureditev parkirišča in kopališča Bača pri 
Modreju 

/ 
Del festivalske takse je v letu 2019 predviden za ureditev in razširitev pešpoti med Sotočjem in 

mostom čez Tolminko (ob čistilni napravi) ter nekatere manjše posege na festivalskem prostoru 

Sotočje, v skladu z dogovorom z organizatorji festivalov. V naslednjih letih je poraba festivalske 

takse možna tudi za predlagan namen, če bodo predhodno pripravljeni projekti, doseženi 

dogovori z lastniki zemljišč ter pridobljena potrebna dovoljenja (vodarji…). 

Po letu 2020 spremeniti način 
(so)financiranja projektov KS 

/ 
V ta namen bo s strani župana ponovno imenovana delovna skupina. Izhodišča za vzpostavitev 
novega modela tako projektnega kot tudi tekočega financiranja krajevnih skupnosti v občini 
Tolmin je nujno potrebno pripraviti, pri tem pa predhodno (sočasno) dogovoriti sistem 
reorganizacije krajevnih skupnosti, po katerem naj bi bile krajevne skupnosti medsebojno bolj 
primerljive (po površini, številu prebivalcev, obsegu nalog…), kar bo omogočilo postaviti 
pravičnejše kriterije in merila njihovega financiranja. Pri tem bodo uporabljene ugotovitve iz 
Poročila delovne skupine za pripravo predloga reorganizacije krajevnih skupnosti v občini 
Tolmin, izdelane in na občinskem svetu obravnavane leta 2016.  
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Pomoč pri izpeljavi odkupa zemljišča 
pri pokopališču na Idriji pri Bači 

/ 
Občina Tolmin bo opravila razgovor z lastnico zemljišča. 

 

Uvesti »cestnino« za turistične vožnje 
(cesta na Stador) 
 

/ 
Uvedba tega modela je predmet Strategije turizma za območje občin Kobarid in Tolmin, ki je v 

pripravi. Akcijski ukrepi bodo sledili usmeritvam iz sprejete turistične strategije, ki jo bo občinski 

svet obravnaval konec leta 2019. 

 

 

Tolmin, 2. aprila 2019 

Uroš Brežan, 

župan 

 


