
Civilna iniciativa za igrišče Modrej 
 

Zapisnik sestanka "Civilne iniciative za igrišče Modrej" in krajanov Modreja  
z dne, 9. 2. 2018 v prostorih Vodne hiše na Mostu na Soči 

 
Prisotni: Lista prisotnosti je priloga tega zapisnika 
 
Dnevni red: 

1. Predstavitev aktualnih zadev glede izgradnje igrišča v Modreju 
2. Razno 

 
K 1.) Predstavitev aktualnih zadev glede izgradnje igrišča v Modreju. 
 

 Uvodoma zastopnika "Civilne iniciative za igrišča Modrej" Martin Maver in Darko 
Šturm predstavita dosedanje aktivnosti glede igrišča v Modreju dogovorjene z 
županom Občine Tolmin z dne, 18. 12. 2017 (Uradni zaznamek je priloga tega 
zapisnika). 
 

  Za izgradnjo igrišča se predlaga naslednjo lokacijo: Parcelna št. 145/4, k.o. Most na 
Soči.  
 

 Glede nadaljnjih aktivnosti pri urejanju oz. izgradnji igrišča v Modreju krajani sklepčno 
potrdijo vaški odbor v naslednji sestavi: 

 Martin Maver - martin.maver@gmail.com 
 Darko Šturm - darkosturm.1986@gmail.com 
 Petra Rovšček - petrazarja@yahoo.com 
 Mirjana Simič Pollmeier - mirjana.simic@gmail.com 
 Uroš Rutar - uros.rutar77@gmail.com 
 Rajko Leban - rajko.leban@golea.si 
 Darij Vouk - jezero@siol.net 

 

 Krajani podprejo pobude in predlagajo, da se v sklopu projektiranja obvoznice Most 
na Soči celovito obdela oz. uredi širše območje:  

 rezervacija prostora za park oz. ureditev otroških igral ob počivališču 
(parkirišču)  

 rezervacija prostora za športno igrišče Modrej,  

 posvet glede gradnje obvoznice Most na Soči, bo v ponedeljek, 12. februarja, 
ob 17.00 v Osnovni šoli Dušana Muniha Most na Soči, 

 rok, v katerem lahko javnost na Ministrstvo za okolje in prostor (MOP) po 
običajni ali elektronski pošti odda mnenja, predloge, priporočila in usmeritve 
na objavljeno pobudo, je s prvotnega datuma podaljšan do 21. februarja 
2018 (dopolnjeno javno naznanilo je priloga tega zapisnika). 

 

 Krajani podprejo pobudo za plačljivo počivališče (parkirišče) Modrej še posebej v času 
turistične sezone. Pobrana sredstva bi se morala vračati namensko nazaj za urejanja 
vasi Modrej so si enotni.  
 

 Po predstaviti pobude za obvoznico  Most na Soči je potreben ponoven sestanek z 
novo ustanovljenim vaškim odborom in predstavniki Občine Tolmin.  

 



K 2.) Razno 
 

 Ostale pobude in predlogi, da se v sklopu projektiranja obvoznice Most na Soči 
celovito obdela oz. uredi širše območje: 

 izvoz Modrej jug bi moral iti iz krožišča,  

 izvoz kajak center / Morea, 

 prehod za pešce; možnost ureditve podhoda, 

 preureditev počivališča (parkirišča) Modrej, 

 rezervacija prostora za park oz. ureditve otroških igral ob počivališču 
(parkirišču)  

 predlaga, da se že letos v dogovoru z Občino Tolmin izvede nekaj 
klopi in igral za najmlajše ter travnato igrišče (Marko Medvešček se je 
že ponudil da zavari gole, material prispeva Turistično društvo Most 
na Soči). 

 izvoz sever (z vidika prometne varnosti vsekakor najbolj kritičen), 

 avtobusno postajo Modrej sredi ravnine in izgradnjo otoka ter omejitev 
hitrosti.   

 
 
 

Zaključek, 19:35 
 
Zapisal:                                                                                        Civilna iniciativa za igrišče  Modrej 
Jernej Vouk                                                                                          Martin Maver, zastopnik 
                                                                                                                 Darko Šturm, zastopnik  
 
 


