
KRAJEVNA SKUPNOST MOST NA SOČI 
Most na Soči 24 C 
5216 Most na Soči 
 
 
OSNUTEK ZAPISNIKA 9. SEJE SVETA KS MOST NA SOČI, ki je bila dne 6.2.2020, s pričetkom 
ob 20.00 uri v prostorih Vodne hiše na Mostu na Soči  

 
Prisotni člani krajevne skupnosti:  

Aleš Kovačič, Matej Loncner, Lojze Rutar,  Oton Leban, Milena Trpin, Hinko Fortunat 
 
Odsotni člani krajevne skupnosti: 
       Melita Gaberščik, Tomaž Kenda 
 
Seji so prisostvovali: 

Aljoša Križnič, Brigita Jerkič, Marjetka Manfreda in Damjan Manfreda (predstavnika 
Policije iz Tolmina)  

 
Soglasno je bil sprejet dnevni red: 
 

1. Potrditev zapisnikov 8. seje KS  
2. Problematika prometne varnosti v KS 

- prehodi za pešce pri Postaji in v Modreju 
- umiritev prometa ob igriščih (Modrej, Modrejce) 
- varnostne ograje 
- osne obremenitve (Grudnica) 
- prometni režim v šolskem okolišu 

3. Predlog parkirnega režima v okolici jezera 
4. Financiranje KS 
5. Razno 

- Zaključna poročila (Sv. Lucijski sejem, Igrišče v Modreju, Eko otoki) 
- Zaključni račun 
- Zagotovitev nočitev za študentke 
- Vodna hiša 
- Mlekarnica na Modrejcah 
- Postavitev oglasne table pred Cerkvijo 
- Donacija MPZ Zdravko Munih 
 

Po razpravi o zgornjih točkah so člani Sveta KS Most na Soči soglasno sprejeli naslednje 
sklepe: 
 
Sklep št. 1: Svet KS Most na Soči soglasno potrdi zapisnik 8. seje KS. 
 



Sklep št. 2: Svet KS Most na Soči se seznani z mnenjem Policije glede prehodov za pešce. 
Stališče Policije glede prehoda za pešce pri Postaji je, da na tem mestu iz varnostnega vidika 
postavitev za pešce ni mogoča. Preučiti je potrebno možnost podaljšanja poti ob cesti do 
križišča, kjer bi bila večja možnost za ureditev prehoda. Postavitev prehoda za pešce pri 
Modreju (galeriji) bi bila z varnostnega vidika bolj primerna. Glede tematike teh prehodov za 
pešce bo svet KS dobil dodatna pojasnila/informacije pri odgovornih osebah Direkcije RS za 
infrastrukturo. Po pridobljenih informacijah bo svet KS odločil o nadaljnjih korakih o tej 
problematiki. 
Glede umiritve prometa pri igriščih bo Policije zaprosila Svet za preventivo in vzgojo v CP 
občine Tolmin za predlog načina umiritve prometa na teh lokacijah. 
 
 
Sklep št. 3: Člani KS Most na Soči popišejo lokacije občinskih cest in javnih poti, kjer je 
postavitev novih varnostnih ograj potrebna. Seznam lokacij s slikami se posreduje Policiji. 
 
Sklep št. 4:  KS Most na Soči posreduje Občini Tolmin pobudo za vzpostavitev enosmernega 
prometa na cestah na Mostu na Soči z oznakami 922845, 922844 in 922843 od hišne številke 
36 do 29. Na teh cestah naj se promet omeji na lastnike in najemnike stanovanj, dostavo, 
intervencije ter invalidne osebe. Na cesti 922843 na lokaciji med staro in novo šolo na Mostu 
na Soči naj se prepove promet za vsa vozila razen za intervencije in dostavo. 
 
Sklep št. 5: Potrdi se predlog vzpostavitve parkirnega režima (parkirnin) na Mostu na Soči. 
Pobudo za vzpostavitev parkirnega režima po tem predlogu se posreduje Občini Tolmin. 
 
Sklep št. 6: KS se ne strinja s predlaganim predlogom združevanja Krajevnih skupnosti, ki je 
navedeno v Poročilu o delu skupine za pripravo predloga reorganizacije Krajevnih skupnosti v 
Občini Tolmin. Krajevna skupnost Most na Soči glede združevanja krajevnih skupnosti 
predlaga: 

- Sprememba v financiranju krajevnih skupnost mora v večji meri motivirati krajevne 
skupnosti k združevanju, kar pomeni, da bi bistveno večji del sredstev, ki jih Občina 
Tolmin namenja krajevnim skupnosti, moral biti variabilen. V osnovo za izračun 
sodila za delitev variabilnega dela se ne smejo upoštevati merila, ki ne odražajo 
obsega nalog, katerih izvajanje je v pristojnosti krajevnih skupnosti (npr. dolžina 
občinski cest in javnih poti, katerih vzdrževanje je gospodarska javna služba, ki jo 
izvaja Komunala Tolmin d.o.o.). 

- Združevanje krajevnih skupnosti mora temeljiti na skupnih interesih krajevnih 
skupnosti. Potreba po združevanje krajevnih skupnosti mora biti posledica skupnih 
problemov, interesov oziroma projektov krajevnih skupnosti – pobuda za 
združevanje zato mora izhajati iz krajevnih skupnosti samih in ne sme biti vsiljena 
s strani Občine Tolmin. Krajevna skupnost Most na Soči tako meni, da imamo 
bistveno več skupnih interesov (projektov) s krajevnima skupnostma Idrija pri Bači 
in Slap ob Idrijci (kot npr. urejanje parkirnih režimov v času turistične sezone, 
izgradnja turističnih pešpoti in kolesarskih stez, …) kot pa s Krajevno skupnostjo 
Tolminski Lom.  

 



Sklep št. 7: Svet KS se seznani  z zaključnimi poročili za izvedeno prireditev Svetolucijski sejem 
ter z zaključnima poročiloma o izgradnji igrišča v Modreju in Eko otokov v letu 2019.  
 
Sklep št. 8: Pri Občini Tolmin se preveri možnosti kritja stroškov elektrike v »mlekarnici« kot 
tudi možnost prenosa v upravljanje KD Modrejčan. O načinu kritja stroškov v »mlekarnici« bo 
KS odločala na prihodnji seji. 
 
Sklep št. 9: Glede postavitve oglasne table pri cerkvi na Mostu na Soči se preveri ali predlagana 
lokacija omogoča postavitev šotora pred cerkvijo, ki je namenjen izvedbi prireditev. 
  
Sklep št. 10: KS Most na Soči za izvedbo prireditve ob 30. obletnici pevskega zbora nameni 200 
EUR Kulturnemu društvu Ivana Preglja – MePZ »Zdravko Munih«. 
 
Sklep št. 11: Občini Tolmin se pošlje pobudo za zmanjšanje osvetlitve na območju okoli jezera 
in pokopališča z namenom zmanjšanja svetlobnega onesnaženja. Svet KS predlaga zmanjšanje 
osvetlitve na pešpoteh okoli jezera in pokopališča v nočnem času med 24:00 in 5:00 uro zjutraj.  
Občini Tolmin se ponovno posreduje pobuda o postavitvi dodatne svetilke v zgornjem delu 
naselja Postaja.  
  
Sklep št. 12: Pri NKBM se preveri možnost (interes) prestavitve bankomata v trgovino 
Mercator na Mostu na Soči ali v prostore bivše poslovalnice NKBM. 
 
Drugih sklepov na tej seji ni bilo sprejetih. Seja se je zaključila ob 22.30. 
 
  
 
 
 
  
Zapisal: 
Matej Loncner, predsednik sveta KS 
 

 
Zapisniki sej KS Most na Soči so objavljeni na spletni strani 

 www.ks-mostnasoci.si 
 


