
KRAJEVNA SKUPNOST MOST NA SOČI 

Most na Soči 24 C 

5216 Most na Soči 

 

 

OSNUTEK ZAPISNIKA 8. SEJE SVETA KS MOST NA SOČI, ki je bila dne 4.11.2019, s pričetkom 

ob 20.00 uri v prostorih Vodne hiše na Mostu na Soči  

 

Prisotni člani krajevne skupnosti:  

Aleš Kovačič, Melita Gaberščik,  Matej Loncner, Lojze Rutar,  Oton Leban, Milena Trpin 

Odsotni člani krajevne skupnosti: 

       Hinko Fortunat, Tomaž Kenda 

Seji so prisostvovali: 

Oton Bratuž 

 

Soglasno je bil sprejet dnevni red: 

 

1. Potrditev zapisnikov 6. in 7. seje KS  

2. Poročilo o realizaciji sklepov 7. seje KS  

3. Poročilo o poteku izvedbe investicije Otroško Igrišče v Modreju 

4. Plan del KS do konca leta 2019  

- avtobusna postaja v Bači; 

- odločanje o tem, katere eko otoke urediti glede na informacije s strani Komunale Tolmin;  

- projektiranje okolice pokopališča, vključno z mrliško vežico. 

5. Pregled pripomb na Projektno nalogo za izdelavo idejne zasnove kraja in potrditev 

dopolnjene Projektne naloge  

6. Poročilo o dogovoru na Občini Tolmin o pričetku realizacije te idejne zasnove  

7. Poročilo glede poteka izvedbe investicije kolesarske steze med Tolminom in Postajo 

8. Pobuda za odkup "Lipičarjeve parcele" s strani Občine Tolmin 

9. Pobuda za omejitev hitrosti prometa na cesti proti Kozarščem 

10. Prošnja za donacijo OŠ Most za izvedbo prireditve 

11. Razno 

 

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 zapisnika 6. in 7. seje KS. 
 
Sklep št. 2: Svet KS potrdi izgradnjo avtobusne postaje v Bači pri Modreju po ponudbenem 
predračunu.  
 
Sklep št. 3: Svet KS potrdi Projektno nalogo za izdelavo idejne zasnove kraja. Projektno nalogo 
se posreduje Občini Tolmin. 
 



Sklep št. 4: Svet KS Most na Soči Občini Tolmin posreduje pobudo za postavitev prometnih 
znakov za omejitev hitrosti na 30km/h od križišča (pri nekdanji NKBM), preko mostu čez 
Idrijco, do konca naselja Most na Soči v obeh smereh. 
 

Sklep št. 5: Svet KS Most na Soči posreduje pobudo Občini Tolmin za postavitev prometnega 

znaka prepoved prometa v obe smeri na odseku ceste od trafo postaje (pri Ortarju) do zaselka 

Stopec. Promet naj bo dovoljen samo za lastnike parcel. 

 

Sklep št. 6: Svet KS predlaga Občini Tolmin prerazporeditev neporabljenih projektnih sredstev. 

5.000 EUR se nameni izgradnji eko otokov v okolici jezera, preostala projektna sredstva pa se 

nameni za ureditev mrliške vežice in okolice pokopališča. 

 

Drugih sklepov na tej seji ni bilo sprejetih. Seja se je zaključila ob 22.30. 

 
   

Zapisala: 

Melita Gaberščik, članica sveta KS 

 

Overovitelj: 

Matej Loncner, predsednik sveta KS 

 

Zapisniki sej KS Most na Soči so objavljeni na spletni strani 

 www.ks-mostnasoci.si 

http://www.ks-mostnasoci.si/

