
KRAJEVNA SKUPNOST MOST NA SOČI 
Most na Soči 24 C 
5216 Most na Soči 
 
 
ZAPISNIK 7. SEJE SVETA KS MOST NA SOČI, ki je bila dne 16. septembra 2019, s pričetkom 
ob 20.00 uri v prostorih Vodne hiše na Mostu na Soči 

 
Prisotni člani krajevne skupnosti:  

Aleš Kovačič, Hinko Fortunat , Matej Loncner, Lojze Rutar, Tomaž Kenda, Oton Leban, 
Milena Trpin 

 
Odsotni člani krajevne skupnosti: 
       Melita Gaberščik 
 
Seji so prisostvovali: 

Oton Bratuž, Aljoša Križnič, Brigita Jerkič 
 
Soglasno je bil sprejet dnevni red: 

1. Izdelava idejne zasnove Mosta na Soči. 
2. Zaračunavanje parkirnin 
3. Ureditev plovnega režima 
4. Projektiranje mostu in odkup Selimove hiše 
5. Izgradnja otroškega igrišča v Modreju 
6. Kolesarke poti, ki jih načrtuje DRSI  
7. Ureditev ograja ob glavni cesti pri zabojnikih nasproti Miklavža, premik avtobusne 

postaje proti vzhodu, zaris 2-3 parkirnih mest za kratkotrajno ustavljanje avtomobilov  
8. Ureditev prehodov za pešce na koncu Modreja ter pri Postaji  
9. Izgradnja »pumptrack«-a pri Moreji 
10. Izgradnja ležečega policaja pri igralih na Modrejcah in v Modreju 
11. Organizacija »Svetolucijskega sejma« 
12. Postavitev oglasne table ob cerkvi 
13. Razno 

 
Po razpravi o zgornjih točkah so člani KS Most na Soči sprejeli naslednje sklepe: 
 
Sklep št.1: »KS Mosta na Soči pripravi osnutek Projektne naloge za izdelavo Idejne zasnove 
Mosta na Soči«. Izdelan osnutek projektne naloge se posreduje v javno obravnavo in objavi 
na spletni strani KS. Javna obravnava se zaključi 12.10.2019. Člani KS bodo pregledali prejete 
predloge dopolnitev ter se odločili s katerimi predlogi se bo projektno nalogo dopolnilo. 
Potrjeno verzijo projektne naloge se pošlje Občini Tolmin.« 
 
 



Sklep št.2.: »Aljoša Križnič in Gašper Jesenšek pripravita predlog o tem, kaj točno je potrebo 
urediti glede plovnega režima na jezeru. Predlog se posreduje članom KS.« 
 
Sklep št.3: »Občini Tolmin se posreduje pobudo za izgradnjo ležečih policajev ob otroških 
igriščih v Modreju in na Modrejcah in za postavitev varnostne ograje ob cesti med 
parkiriščem »na okrogli« in Modrejem.« 
 
Sklep št.4: »Občin Tolmin se posreduje pobudo za spremembo namembnosti parcele 145/4, 
k.o. Most na Soči. Namembnost te parcele naj se določi kot »območje zelenih površin.« 
 
Sklep št. 5.: »Občini Tolmin se posreduje pobuda za zaprtje ceste Most na Soči – Postaja za 
motorni promet. Promet po tej cesti se omogoči lastnikom zemljišč, intervencijskim vozilom 
ter kolesarjem in pešcem.«   
 
Sklep št. 6: »Svetu za varnost in vzgojo v cestnem prometu Občine Tolmin se posreduje 
pobudo za čimprejšnjo izgradnjo kolesarske ceste med »Pod ključem« in Morejo.« 
 
Sklep št. 7.: »Občini Tolmin se pošlje pobudo za preureditev avtobusne postaje na Mostu  
na Soči (premik avtobusne postaje, izgradnja varnostne ograje in zaris 2-3 parkirnih mest za 
kratkotrajno ustavljanje avtomobilov).« 
 
Sklep št. 8: »DRSI in Svetu za vzgojo in preventivo v cestnem prometu Občine Tolmin  se 
pošlje pobuda za ureditev prehodov za pešce čez regionalno cesto Tolmin – Idrija pri naselju 
Postaja in naselju Modrej«. 
 
Sklep št. 9: »Za predstavnika KS pri organizaciji Svetolucijskega sejma na mostu na Soči se 
imenuje Hinko Fortunat. Interes KS pri izvedbi te prireditve je, da se Svetolucijski sejem 
izvede v času vikenda, saj bo na ta način mogoče na sejem privabiti bistveno več krajanov in 
drugih obiskovalcev.« 
 
Sklep št. 10.: »Za organizacijo in izvedbo oglasne table na lokaciji pred cerkvijo na Mostu na 
Soči se imenuje Otona Lebana.« 
 
Sklep št. 11.: »Predsednik KS na Občini Tolmin preveri kakšni so postopki ureditve zemljišča 
ob avtobusni postaji v Bači pri Modreju, z namenom postavitve eko otoka in avtobusne 
postaje. Na Občini Tolmin se preveri tudi ali je možna širitev javne razsvetljave v severnem 
delu Postaje ter ali je na zadnjem bloku na Postaji mogoče postaviti žarnico.« 
 
 
 
 



Sklep št. 12.: »KS za sodelovanje na prireditvi »Pesem na vasi« odobri 70 EUR z nakup 
potrebnega materiala na KZ Tolmin.«   
 
Sklep št. 5 je bil izglasovan z 1 glasom Proti (proti je glasovala Milena Trpin). Vsi ostali sklepi 
so bili izglasovani soglasno. 
 
Drugih sklepov Krajevna skupnost na seji ni sprejela. 
 
Seja je bila zaključena ob 22. uri. 
 
 
 
Matej Loncner, predsednik sveta KS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Zapisniki sej KS Most na Soči so objavljeni na spletni strani 

 www.ks-mostnasoci.si 


