
KRAJEVNA SKUPNOST MOST NA SOČI 

Most na Soči 24 C 

5216 Most na Soči 

 

 

ZAPISNIK 13. SEJE SVETA KS MOST NA SOČI, ki je bila dne 9.9.2020, s pričetkom ob 20.00 

uri.  

 

Prisotni člani krajevne skupnosti:  

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

Tomaž Kenda 

 

Odsotni člani KS: 

      Melita Gaberščik 

        

Seji so prisostvovali: 

Aljoša Križnič, Oton Bratuž in Brigita Jerkič  

 

Soglasno je bil sprejet dnevni red: 

 

1. Potrditev zapisnika 12. seje (osnutek zapisnika prilagam) 

2. Prošnja TD Most za sofinanciranje prireditev  

3. Plan vzdrževanja poti za prihodnje leto 

4. Investicije - obnova pokopališče, sotočje Idrijce in Soče 

5. Parkirnine, parkirni in prometni režim, nov vrtec - (teden mobilnosti in plan za naprej) 

6. Poročilo o poteku priprav na gradnjo kolesarske steze 

7.  Igrišče v Modreju (prejeta ideja za avtobusno parkirišče pri Modreju, (pre)ureditev igrišča, 

dodatna oprema) 

8. Poročilo s sestanka z Modrejčani (kanalizacija Modrejce, igrišče na Modrejcah, ipd.) 

9. Oddaja mlekarnice v najem KD Modrejčan sem  

10. Razno (urejanje spletne strani KS, brv čez Bačo, ipd.) 

 

Po razpravi o zgornjih točkah so člani Sveta KS Most na Soči soglasno sprejeli naslednje sklepe: 

 

Sklep št. 1: Potrdi se zapisnik 12. seje KS 

 

Sklep št. 2: Svet KS Most na Soči za financiranje prireditve Noč na Jezzeru poleg 2.000 EUR 

sredstev, ki jih je KS pridobila na razpisu Občine Tolmin, nameni še 850 EUR dodatnih sredstev. 

 

Sklep št. 3: Svet KS Most na Soči soglaša s pogodbo o oddaji »mlekarnice« v Modrejcah v 

najem KD Modrejčan sem in pooblašča predsednika KS za podpis pogodbe.  

 



Sklep št. 4: Svet KS Most na Soči se ne strinja s pobudo za ureditev parkirišča za avtobuse ob 

igrišču v Modreju. Pri Modreju je nujno potrebno urediti prostor za varno ustavljanje 

avtobusov, ki prihajajo iz smeri Tolmina. Vendar pa lokacija pri Modreju ni primerna za 

ureditev parkirišča za avtobuse. Parkirišče za avtobuse je potrebno urediti na Postaji oziroma 

na avtobusni postaji v Tolminu.   

 

Svet KS Most na Soči Občini Tolmin predlaga, da se ponudnike avtobusnih prevozov informira 

ter z drugimi ukrepi (opozorili redarstva, ipd.) tudi spodbudi k temu, da  bodo po "izkrcanju" 

potnikov vozniki avtobuse odpeljali parkirati na za to namenjena parkirišča, ter da se bodo po 

potnike vrnili ob vnaprej dogovorjeni uri. Postajališče pri Modreju bi  moralo biti namenjeno 

le kratkoročnim postankom (do 15 min), ne pa parkiranju avtobusov.  

 

Sklep št. 5: Za igrišče v Modreju se nabavi stojalo za parkiranje koles 

 

Sklep št. 6: Občino Tolmin se ponovno pozove k: 

- Postavitvi table za omejitev hitrosti skozi naselje Bačo (proti Stopcu) na 30 km/h. 

- Čimprejšnji uredi umiritvi prometa ob otroškem igrišču v Modreju in postavitev 

varnostne ograje.  

- Postavitev svetilke za javno razsvetljavo na Postaji. 

 

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.mostnasoci.si 

 

http://www.mostnasoci.si/

