
 
Ulica padlih borcev 2, 

5220 TOLMIN 

Odbor za gospodarske 
javne službe in promet

             
Številka: 011-0040/2017 

Datum: 28. 9. 2017 

 
Z A P I S N I K 

16. seje Odbora za gospodarske javne službe in promet, 
ki je bila v torek, 26. 9. 2017 ob 15.30 v mali sejni sobi Občine Tolmin  

 
Prisotni člani odbora: Tomaž Štenkler, Karel Laharnar, Stanislav Šorli, Oton Bratuž, Klemen Šavli, 

Rajko Podgornik, Aleš Manfreda 

Odsotni člani odbora: / 
Ostali prisotni: mag. Darko Hrast (višji svetovalec za cestno infrastrukturo) 

 
Za sejo je bil predlagan naslednji dnevni red. 

 

Dnevni red. 
1. Ugotovitev sklepčnosti in sprejem dnevnega reda. 

2. Razprava in sklepanje o zapisniku 15. seje Odbora za gospodarske javne službe in promet.   
3. Razprava in sklepanje o predlogu Odloka o spremembi Odloka o javni razsvetljavi v Občini Tolmin, 

v prvi obravnavi.  
4. Vprašanja in predlogi. 

 

 
K 1.) 

Ugotovitev sklepčnosti in sprejem dnevnega reda  
 

Sejo je pričel in vodil predsednik odbora Tomaž Štenkler. Ugotovil je, da je ob pričetku prisotnih šest 

članov odbora.  
Na dnevni red ni bilo pripomb, predsednik ga je podal na glasovanje z dvigom rok in ugotovil, da je s 

šestimi glasovi ZA potrjen. 
 

SKLEP. 

Odbor za gospodarske javne službe in promet soglasno potrjuje dnevni red v predlagani 
obliki. 

 
K 2.) 

Razprava in sklepanje o zapisniku 15. seje Odbora za gospodarske javne službe in promet  
 

Predsednik je podal zapisnik v razpravo.  

Vsebinskih pripomb na zapisnik ni bilo in je bil podan v potrditev. 
Po glasovanju s dvigom rok, je predsednik ugotovil, da je zapisnik soglasno potrjen. 

SKLEP. 
Odbor za gospodarske javne službe in promet potrjuje zapisnik 15. seje v predlagani 

obliki. 

 
Po glasovanju o zapisniku se je članom pridružil še sedmi član odbora, Oton Bratuž. 

 
 

K 3.) 
Razprava in sklepanje o predlogu Odloka o spremembah Odloka o javni razsvetljavi v 

Občini Tolmin, v prvi obravnavi  
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Obrazložitev h gradivu je podal Darko Hrast.  

V razpravi so sodelovali Rajko Podgornik, Stanislav Šorli, Tomaž Štenkler, Oton Bratuž, Karel Laharnar, 

Aleš Manfreda, Klemen Šavli.  
 

Razprava: 
 kaj pomeni sprememba datuma za občino (s vidika stroškov porabe električne energije), 

 kaj pomeni to za ostale kraje, npr. Most na Soči, 

 ali občina plačuje elektriko v novoletnem obdobju pavšalno ali po porabi, 

 podaja se pobudo, da se naredi načrt okrasitve mesta (ulic) in da se novoletna razsvetljava 

posodobi oz. zamenja, 

 podaja se pobuda, da občina (komunala) pristopi k temu, da bi tudi drugi kraji dobili določeno 

novoletno razsvetljavo (predvideva se, da je razsvetljavo v Tolminu kupila občina in ne krajevna 
skupnost), 

 pobuda o novem datumu je bila podana 18. 12. 2016 – zakaj je preteklo toliko časa od podane 

pobude do priprave spremembe in obravnave odloka,  

 podaja se pobudo kot gesto, da bi se vsi turistični pobudniki združili z vsemi organizatorji festivalov 

in podarili občanom novoletno okrasitev v Tolminu – s tem bi se oddolžili občanom, ki od 
festivalskega turizma nimajo nič razen gneče na cestah, trgovinah, itd.,  

 predlaga se, da se za svetlobno okrasitev mesta namenijo sredstva iz turistične takse, 

 podano je mnenje, da turistični in drugi ponudniki s plačevanjem vseh prispevkov in davkov ter 

zaposlovanjem prispevajo svoj delež, novoletna okrasitev posameznega lokala je strošek lastnika 
oz. podjetnika, 

 predlaga se poenotenje okrasitve starega mestnega jedra v sklopu »jasličine poti«, 

 predlaga se postavitev javne razsvetljave v Dolenji Trebuši, in sicer:   

a) na drugi strani mostu ob kontejnerjih oz. križišču,  
b) v centru pri gasilskem domu oz. igrišču in  

c) v zaselku na koncu doline Hotenje, pri hišnih št. 110, 111. 

 
 

Predsednik je po končani razpravi predlagal, da se poleg potrditve sklepa o spremembah Odloka o 
javni razsvetljavi v Občini Tolminu, dodata še dve pobudi iz razprave. 

Prva pobuda je, da občina razmisli o prevetritvi oz. o postavitvi koncepta spremembe javne 

razsvetljave oz. novoletne okrasitve.  
Druga pobuda je, da pri pripravi proračuna za leto 2018 župan zagotovi sredstva za postavitev 

najnujnejših dodatnih javnih luči (med drugim se predlaga postavitev v Dolenji Trebuši). Sam predlaga 
postavitev dveh luči v Podbrdu.  

 
Najprej je bil na glasovanje podan sklep o spremembi odloka. 

SKLEP. 

Odbor za gospodarske javne službe in promet se strinja s Odlokom o spremembi Odloka o 
javni razsvetljavi v Občini Tolmin, in sicer da se v 10. členu Odloka o javni razsvetljavi v 

Občini Tolmin, v šesti alineji številka 15. nadomesti s številko 5.  
 

Sklep je bil soglasno s 7 glasovi ZA potrjen.  

 
Nadalje je predsednik predlagal naslednji sklep. 

SKLEP.  
Odbor za gospodarske javne službe in promet podaja Občini Tolmin naslednji dve pobudi:  

1. V  naslednjem letu naj Občina Tolmin prične s spremembo koncepta oz. posodobitve novoletne 

okrasitve. Povabi se turistične ponudnike in organizatorja festivalov, da prispevajo k okrasitvi v 
Občini Tolmin. 

2. V proračunu za leto 2018 naj se zagotovi več sredstev za postavitev javne razsvetljave, v načrt naj 
se vključijo pobude za Dolenjo Trebušo. 

 
Rajko Podgornik je povedal, da pobudo št. 1 ne more podpreti in dodal, da naj se okrasitev plačuje iz 

naslova plačanih davkov in prispevkov.  

 
Glede na podano pripombo je predsednik ločil glasovanje po posamezni pobudi.  

SKLEP.  
Odbor za gospodarske javne službe podaja Občini Tolmin naslednjo pobudo:  
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V  naslednjem letu naj Občina Tolmin prične s spremembo koncepta oz. posodobitve 

novoletne okrasitve. Povabi se turistične ponudnike in organizatorja festivalov, da 

prispevajo k okrasitvi v Občini Tolmin. 
 

Ob glasovanju je bilo prisotnih sedem članov, sklep je bil sprejet s 6 glasovi ZA in 1 PROTI.  
 

SKLEP. 
Odbor za gospodarske javne službe podaja Občini Tolmin naslednjo pobudo:  

V proračunu za leto 2018 naj se zagotovi več sredstev za postavitev javne razsvetljave, v 

načrt naj se vključijo pobude za Dolenjo Trebušo. 
 

Ob glasovanju je bilo prisotnih sedem članov, sklep je bil sprejet s 6 glasovi ZA in 1 PROTI.  
 

K 5.) 

Vprašanja in predlogi 
 

Predsednik je povabil člane k razpravi.  
 

Aleša Manfreda je zanimalo, kako potekajo odločitve v občini glede postavitve varovalnih ograj.  
Darko Hrast je povedal, da morajo biti sredstva za ta namen rezervirana v proračunu. Ograje se 

postavijo na pobudo Direkcije za ceste oz. odločbe pristojne inšpekcije. Na občini Oddelek za okolje in 

prostor opravlja preglede cest. Na podlagi ugotovljenih potreb, se pripravi javni razpis za postavitev 
varovalnih ograj, ki jih nato postavi izbrani ponudnik.  

Klemen Šavli je opozoril, da bi bilo potrebno postaviti ograjo na cesti v Sela pri Volčah. V kraju je 
turistična ponudba, kar pomeni v poletnih mesecih povečan promet turistov.  

Rajko Podgornik je povedal, da manjkajo ograje na cesti na Ponikve in Šentviški planoti iz smeri Slapa 

ob Idrijci.  
 

Rajka Podgornika je zanimalo, ali se načrtuje v naslednjem proračunskem letu ureditev ceste na 
odseku Roče - Markaduc.  

Karel Laharnar je podal informacijo, da so bila sredstva odobrena že v proračunu za leto 2017. 
Izveden je bil javni razpis za izvedbo del, ker pa so bile v ponudbah tudi do 20% višje cene, je bil 

razpis razveljavljen in ponovljen. Ponovni razpis tudi ni uspel, ker so se v vmesnem času cene v 

gradbeništvu spet dvignile. Meni, da je potrebno zaradi tega nujno uvesti inštrument pogajanj med 
ponudniki in občino, saj zaradi tega investicije niso pravočasno (do konca leta) narejene in sredstva 

vsako leto ostajajo v proračunu. Javne razpise za investicije je potrebno razpisati takoj po sprejetju 
proračuna, saj so takrat cene drugačne kot jeseni, ko je gradbena stroka prezasedena z delom – iz 

tega sledijo tudi višje cene.  

Podana je bila pobuda, da občina ob pričetku proračunskega leta zakupi kvoto asfalta za investicije, s 
tem se izogne težavam, ki nastajajo pri javnih razpisih. 

 
V razpravi so sodelovali tudi drugi člani odbora ter Darko Hrast.  

 

Rajko Podgornik je zastavil vprašanje zakaj stojijo dela na državni cesti na Grahovem ob Bači (sanacija 
plazu). 

Stanislav Šorli se je vključil v razpravo glede problematike zaprte ceste na omenjenem odseku in 
zaprosil, da Oddelek za okolje in prostor s strani direkcije pridobi informacije o poteku sanacije. 

Opozoril je tudi, da tovorni promet poteka tudi čez Bukovo, ki pa je uradno zaprta za tovrsten promet 
– tudi tam bodo zaradi tega nastale poškodbe cestišča in stroški sanacije.  

Tomaž Štenkler je opozoril na sanacijo ceste na Kneži – namreč pri širitvi ceste so na dveh mestih 

zožali cestišče za več kot 1 m.  
Tomaž Štenkler je podal pobudo, da bi občina pisno od direkcije zahtevala obrazložitev zadeve na 

Grahovem (kdaj se bodo začela dela in potek dela) in investicije na Kneži. 
 

Rajko Podgornik je podal informacijo, da je bil poziv za dela na cesti na Grahovem ob Bači poslan tudi 

že s strani Območne obrtne zbornice na pristojno ministrstvo oz. direkcijo, vendar odgovora  še ni.  
 

Aleša Manfreda je zanimalo glede investicije na keltiki, in sicer ali se bo naredilo novo sidrišče pri brvi 
Stopnik – Log.   

Darko Hrast je povedal, da naj bi po neuradnih informacijah, sidrišče bilo narejeno v sklopu sanacije 
ceste.  
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Aleš Manfreda je odprl razpravo glede postavitve avtobusnega postajališča v Dolenji Trebuši, in sicer 

ali je izvedljivo, da bi bilo avtobusno postajališče v centru Dolenje Trebuše.  

Darko Hrast je vzel vprašanje na znanje. Glede avtobusnih prevozov šolskih otrok bo posredoval 
vprašanje na Oddelek za družbene dejavnosti. Za druge linije pa se je treba pogovarjati na nivoju 

države, ker le-ta podeljuje koncesije izvajalcu prevozov.  
Člani odbora so predlagali, da občina poda pobudo pristojnim o predlagani novi trasi oz. avtobusnem 

postajališču v Dolenji Trebuši.  
 

Tomaž Štenkler je povzel pobude iz razprave: 

 varovalna ograja na cesti v Sela pri Volčah in na splošno varovalne ograje v celotni občini, 

 ureditev ceste Roče – Markaduc, 

 sanacija ceste na Grahovem ob Bači in problem nove sanacije ceste na Kneži (pobuda občini, da 

zaprosi za obrazložitve Direkcijo za ceste – za Grahovo ob Bači: kdaj se bo pričela sanacija in kako 
se bodo izvajala dela, Kneža: zakaj se je zožalo ceste), 

 keltika – brv Stopnik - Log (obnova sidrišč) – posredovanje vprašanja na Direkcijo za ceste, 

 avtobusna postaja se prestavi v center Dolenje Trebuše (uredi se ustrezna trasa avtobusne linije). 

 
 

 

 
Seja je bila zaključena ob 16.38. 

 
 

                   
                                         Tomaž Štenkler,  

          predsednik odbora 

 
 

 
Zapisala: 

Katja Gaberšček  


