
  

 
OB�INA TOLMIN 

Ulica padlih borcev 2, Tolmin 
Telefon (05)3819500 

 Faks (05)3819523 
OB�INSKI SVET 

 
Številka: 46500 – 0069/2002 
Datum:  
 
Na podlagi 7. odstavka 11. �lena Zakona o stvarnem premoženju države, pokrajin in ob�in (ZSPDPO) 
(Uradni list št. 14/2007) in na podlagi 21. �lena Statuta Ob�ine Tolmin (Uradni list RS, št. 13/2009) je 
Ob�inski svet Ob�ine Tolmin, v zvezi z vlogo lastnika parcele št. 702/5 k.o. Žab�e, v zadevi odkupa 
dela zemljiš�a v k.o. Žab�e, na seji dne ……… sprejel naslednji  
 

S K L E P 
 

Predlog za odkup dela parc. št. 835/1 k.o. Žab�e, se zavrne. 

O b r a z l o ž i t e v 
 
Lastnik parcele št. 702/5 k.o. Žab�e je zaprosil za odkup zemljiš�a na delu parcele št. 835/1 k.o. Žab�e, ki je v 
naravi del poti v kraju Perbla. Z odobritvijo nakupa bi pridobil dodatno zemljiš�e v bližini svojega stavbiš�a na 
omenjeni parceli.  
 
Krajevna skupnost Tolmin je v zvezi z navedeno prošnjo posredovala mnenje, da naj se predlog ne realizira, ker 
to pot koristijo tudi drugi.  
 
Glede na tako mnenje KS Tolmin stališ�a drugih lastnikov sosednjih nepremi�nin niso bila pridobljena. Na 
ogledu na kraju samem dne 3.3.2010 je bilo ugotovljeno, da zaprošeni del parcele dejansko uporabljajo tudi 
lastniki sosednjih zemljiš�, zato tudi Oddelek za okolje in prostor meni, naj se zaprošenega dela zemljiš�a ne 
prodaja. Res pa je, da sedaj pot v naravi ne poteka tako, kot je zarisana v zemljiškem katastru, kar kljub temu ne 
spremeni dejstva, da zaprošeni del zemljiš�a uporabljajo tudi lastniki sosednjih zemljiš�.  
 
Ob�inski svet Ob�ine Tolmin je na svoji seji, na predlog Odbora za okolje in prostor, na podlagi obrazloženega 
in po vsestranski preu�itvi zadeve sprejel sklep, da se predlog za odkup dela zemljiš�a zavrne.  
 
Pravno pojasnilo: Obrazložitev tega sklepa opisuje problematiko predlaganega odkupa zemljiš�a s stališ�a         
                             urejanja prostora. Sprejeti sklep Ob�inskega sveta, o katerega vsebini vas obveš�amo, ni sklep  
                             v upravnem postopku, temve� akt poslovanja, zato zoper ta sklep ni možno vložiti pritožbe  
                             v upravnem postopku. Predlagateljica lahko za odkup zemljiš�a ponovno zaprosi z novo  
                             prošnjo, pri �emer lahko za izhodiš�e vzame dejstva, navedena v tem sklepu.    
  
Pripravil 
Miran Mavri                                                                                            Uroš Brežan, 
Svetovalec                                                                                                  Župan 
 
Vro�iti: 

predlagatelju 
 
 
Dostaviti: 

a)   zapisnik seje 
b) arhiv 


