
 

 

Ulica padlih borcev 2,   
5220 TOLMIN 

Odbor za kmetijstvo, turizem   
          in razvoj podeželja

Številka: 011-0018/2019 

Datum: 1. 4. 2019 
 

Z A P I S N I K 
2. seje Odbora za kmetijstvo, turizem in razvoj podeželja 

ki je bila v ponedeljek, 1. aprila 2019, ob 17.30 v mali sejni sobi Občine Tolmin  

 
 

Prisotni člani odbora: Boris Leban, Jasna Rot, Ljubiša Veljkovič, Miha Mežnar, Zvezdana Čarga Šavli 
Odsotna člana odbora: Aljoša Križnič, Nika Gerbec 

Ostali prisotni: Janja Bičič (vodja oddelka za gospodarstvo, negospodarstvo in finance), Borut Rovšček 
(pomočnik vodje za okolje in prostor za vodenje investicij), Janko Humar (Turizem Dolina Soče)  

 

Za sejo je bil predlagan naslednji dnevni red. 
 

Dnevni red. 
 

1. Ugotovitev sklepčnosti in sprejem dnevnega reda. 

2. Razprava in sklepanje o zapisniku 1. seje Odbora za kmetijstvo, turizem in razvoj podeželja.  
3. Razprava in sklepanje o predlogu Odloka o zaključnem računu proračuna Občine Tolmin za leto 2018, 

v prvi obravnavi. 
4. Poslovno poročilo javnega zavoda za turizem Dolina Soče za leto 2018 (poslovno poročilo je sestavni 

del gradiva pod točko 3). 

5. Vprašanja in predlogi. 
 

K 1.) 
Ugotovitev sklepčnosti in sprejem dnevnega reda  

 
Sejo je pričel in vodil predsednik odbora, Boris Leban. Ugotovil je, da je prisotnih pet članov, kar je 

dovolj za sklepčnost. Opravičila sta se Aljoša Križnič in Nika Gerbec.  

Predsednik je pozval člane k morebitnim pripombam na dnevni red seje. 
Pripomb ni bilo, zato ga je predsednik podal na glasovanje in ugotovil, da je s 5 glasovi ZA potrjen.  

 
SKLEP. 

Odbor za kmetijstvo, turizem in razvoj podeželja potrjuje predlagani dnevni red 2. seje.  

 
K 2.) 

Razprava in sklepanje o zapisniku 1. seje Odbora za kmetijstvo, turizem in razvoj podeželja  
 

Predsednik je pozval člane k pripombam na zapisnik. Ker ni bilo pripomb in predlogov ga je podal na 
glasovanje.  

 

SKLEP. 
Odbor za kmetijstvo, turizem in razvoj podeželja potrjuje zapisnik 2. seje v predlagani 

obliki. 
 

Ob glasovanju je bilo prisotnih 5 članov, sklep je bil soglasno s 5 glasovi ZA potrjen.  
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K 3.)  

Razprava in sklepanje o predlogu Odloka o zaključnem računu proračuna Občine Tolmin za 

leto 2018, v prvi obravnavi 
Obrazložitev je podala Janja Bičič.  

Predsednik je odprl razpravo, v kateri je sodeloval Miha Mežnar. 
 

V razpravi je želel dodatno obrazložitev o dohodnini oz. kriteriju za določitev povprečnine, iz katerih iger 
na srečo pridobiva občina sredstva, glede urejanja ceste na Logu v Tolminu, kontu - drugi transferi 

posameznikov in glede ureditve oz. povečanja parkirišča pri gostišču Tolminska Korita. Podana je bila 

tudi pobuda za intenziviranje naporov v smeri izkoriščenja občinskih gozdov (gradnja gozdnih cest kot 
predpogoj za sečnjo ter prodajo lesne mase), s ciljem, da se poveča prihodke občinskega proračuna iz 

naslova prodaje lesa iz občinskih gozdov. 
 

Po končani razpravi, je predsednik predlagal naslednji sklep. 

SKLEP. 
Odbor za kmetijstvo, turizem in razvoj podeželja je obravnaval predlog Odloka o 

zaključnem računu proračuna Občine Tolmin za leto 2018, v prvi obravnavi, se z njim 
seznanil in ga predaja Občinskemu svetu v nadaljnjo obravnavo. 

 
Ob glasovanju je bilo prisotnih 5 članov, sklep je bil s 5 glasovi ZA potrjen.  

 

Na vprašanja sta odgovarjala Janja Bičič in Borut Rovšček. 
 

Odboru se je ob 18.30 k 4. točki pridružil Janko Humar. 
 

K 4.) 

Poslovno poročilo javnega zavoda za turizem Dolina Soče za leto 2018 
 

Obrazložitev je podal Janko Humar, direktor zavoda, ki je nato tudi odgovarjal na vprašanja članov. 
Predsednik je odprl razpravo. V razpravi so sodelovali Miha Mežnar, Zvezdana Čarga Šavli in Jasna Rot. 

 
V razpravi so želeli dodatne obrazložitve glede »hišnega sistema« - naročanja oz. rezervacije na 

turistično ponudbo, vstopnine za občane, ki želijo teči v Tolminskih koritih,  kako deluje sistem park and 

drive glede na prezasedanost parkirišča na Brajdi, uvajanja blagovne znamke Dolina Soče, turistične 
ponudbe planin, srednjeročne strategije razvoja turizma za občini Tolmin in Kobarid. 

 
Predsednik je razpravo zaključil s sklepom. 

SKLEP. 

Odbor za kmetijstvo, turizem in razvoj podeželja se je seznanil s Poslovnim poročilom 
javnega zavoda za turizem Dolina Soče za leto 2018 in ga posreduje Občinskemu svetu. 

 
Ob glasovanju je bilo prisotnih 5 članov, sklep je bil s 5 glasovi ZA potrjen.  

 

Janko Humar je nato ob 20.15 sejo zapustil. 
 

K 5.) 
Vprašanja in predlogi 

 
Boris Leban je odprl razpravo glede financiranja, uporabe in vzdrževanja ceste na planino Stador. Podal 

je pobudo, da se pristopi k plačevanju vstopnine, iz teh sredstev bi se lahko pokrivala vsaj sprotna 

vzdrževalna dela na tej cesti.  
 

 
 

Predsednik je sejo zaključil ob 20.30. 

 
 

Boris Leban, 
predsednik Odbora za kmetijstvo, 

turizem in razvoj podeželja 
Zapisala: 

Katja Gaberšček 


