
 

 

Ulica padlih borcev 2,   
5220 TOLMIN 

Odbor za okolje in prostor

             
Številka: 011-0040/2018 

Datum: 28. 9. 2018 

 
Z A P I S N I K 

24. seje Odbora za okolje in prostor  
ki je bila v sredo, 26. septembra 2018 ob 17.00 v veliki sejni sobi Občine Tolmin  

 
Prisotni člani: Klemen Grahelj, Radovan Lipušček, Janja Hadalin, Bojan Drole 

Odsotni člani: Jožef Ernest Kemperle, Nataša Štrukelj, Tomaž Štenkler 

 
Ostali prisotni: Zoran Štanta (višji svetovalec za občinski urbanizem), Sanja Sivec Levpušček (višja 

svetovalka za pravne zadeve), Miran Mavri (višji svetovalec za pravne zadeve) 
 

Za sejo je bil predlagan naslednji dnevni red.  

 
Dnevni red. 

1. Ugotovitev sklepčnosti in sprejem dnevnega reda. 
2. Razprava in sklepanje o zapisniku 22. in 23. seje Odbora za okolje in prostor.   

3. Premoženjsko pravne zadeve. 

4. Vprašanja in predlogi. 
 

 
K 1.) 

Ugotovitev sklepčnosti in sprejem dnevnega reda  
 

Sejo je pričela predsednica odbora Janja Hadalin. Ugotovila je, da so na seji prisotni štirje člani 

odbora. Jožef Ernest Kemperle in Tomaž Štenkler sta se opravičila.  
Dnevni red je bil podan na glasovanje z dvigom rok in je bil soglasno potrjen.  

 
K 2.) 

Razprava in sklepanje o zapisniku 22. in 23. seje Odbora za okolje in prostor 

 
Predsednica je pozvala člane k razpravi na zapisnika. 

Ker ni bilo pripomb in predlogov je predlagala, da se ju potrdi.  
 

SKLEP. 
Odbor za okolje in prostor potrjuje zapisnik 22. seje v predlagani obliki. 

Odbor za okolje in prostor potrjuje zapisnik 23. seje v predlagani obliki.  

 
Ob glasovanju so bili prisotni štirje člani, oba zapisnika sta bila podana ločeno na glasovanje in sta bila 

vsakokrat potrjena s 4 glasovi ZA. 
 

K 3.) 

Premoženjsko pravne zadeve 
 

Obrazložitev k posamezni premoženjsko pravni zadevi je podala Sanja Sivec Levpušček. 
 

3.1.1.1. Prodaja (delov) občinskih zemljišč v k.o. Lom (Tolminski Lom 29) 

 
V razpravi je sodeloval Radovan Lipušček. 

Predlagan je bil naslednji sklep. 
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SKLEP. 

Odbor za okolje in prostor predlaga Občinskemu svetu, da izglasuje sklep, da se 
nepremičnini s parc. št. 788/2 k.o, Lom, s površino 15m2, odvzame status grajenega 

javnega dobra lokalnega pomena. 
Ob glasovanju so bili prisotni 4 člani, sklep je bil s 4 glasovi ZA potrjen.  

 
3.1.1.2. Prodaja (delov) občinskih zemljišč v k.o. Lom (Tolminski Lom 26) 

 

V razpravi sta sodelovala Radovan Lipušček in Bojan Drole.  
Predlagan je bil naslednji sklep. 

 
SKLEP. 

Odbor za okolje in prostor predlaga Občinskemu svetu, da izglasuje sklep, da se 

nepremičnini s parc. št. 765/4 k.o. Lom, s površino 3m2, odvzame status grajenega 
javnega dobra lokalnega pomena ter da občinska uprava Občine Tolmin nadaljuje s 

postopkom odvzema statusa javnega dobra delu občinskega zemljišča s parc. št. 769/1 
k.o. Lom in kasneje s postopkom prodaje novo odmerjenega zemljišča, pri čemer se mora 

javna pot, ki vodi ob zahodni fasadi objekta Tolminski Lom 26 ohraniti v obliki pešpoti 
oziroma v širini 1,5 m do 2m. 

Ob glasovanju so bili prisotni 4 člani, sklep je bil s 4 glasovi ZA potrjen.  

 
3.1.1.3. Prodaja (delov) občinskih zemljišč v k.o. Lom (Tolminski Lom 27A) 

 
Dodatna vprašanja je zastavil Radovan Lipušček.  

Predlagan je bil naslednji sklep. 

 
SKLEP. 

Odbor za okolje in prostor predlaga občinski upravi, da se odkupi cestno zemljišče s parc. 
št. 8/14 k.o. Lom, nato pa s postopkom odvzema statusa javnega dobra zemljišču s parc. 

št. 765/5 k.o. Lom ter zadevo predloži v obravnavo Občinskemu svetu Občine Tolmin. 
Občinskemu svetu predlaga, da izglasuje sklep, da se nepremičnini s parc. št. 765/5 k.o. 

Lom, s površino 50m2, odvzame status grajenega javnega dobra lokalnega pomena. 

Ob glasovanju so bili prisotni 4 člani, sklep je bil s 4 glasovi ZA potrjen.  
 

3.1.1.4. Prodaja (delov) občinskih zemljišč v k.o. Lom (Tolminski Lom 24) 
 

V razpravi so sodelovali Radovan Lipušček, Bojan Drole, Janja Hadalin, Zoran Štanta, Klemen Grahelj. 

 
Pripombe odbora so: 

 oblikovani objekt – uta, ki stoji na zemljišču, ki je v prošnji odprodaje ni primerno za vaški prostor 

na Lomu, 
 objekt na naslovu Tolminski Lom 24 skupaj s gospodarskim objektom nima funkcionalnega 

zemljišča na severni in vzhodni strani – odbor zahteva, da se celotno funkcionalno zemljišče uredi, 

 objektu v neposredni bližini na naslovu Tolminski Lom 23 se ne sme zapreti poti temveč mora imeti 

omogočen dostop po južni strani in pod slavolokom na severni strani, 

 odbor predlaga, da se slavolok nad cestiščem na severni strani odstrani (dostop v primeru nujnega 

reševanja oz. intervencijska pot), 
 stranko se napoti do občinskega urbanista, z namenom, da skupaj poiščeta ustreznejšo rešitev za 

oblikovanje vrtne ute. 

 
Po daljši razpravi je predsednica podala na glasovanje naslednji sklep. 

 
SKLEP. 

Odbor za okolje in prostor predlaga, da se s postopkom odvzema statusa javnega dobra in 

postopkom prodaje dela zemljišča s parc. št. 769/1 k.o. Lom, v obsegu kakor predlagano 
in kakor v gradivu na skici označeno z rdečo barvo, ustrezno nadaljuje. 

 
Ob glasovanju so bili prisotni 4 člani, za predlagani sklep so glasovali s 4 glasovi PROTI. Sklep ni bil 

potrjen. 
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SKLEP. 

Odbor za okolje in prostor nalaga občinski upravi, da stranko seznani s pripombami 
odbora. Po seznanitvi naj strokovna služba pripravi nov predlog za obravnavo na odboru.    

 
Ob glasovanju so bili prisotni 4 člani, za predlagani sklep so glasovali s 4 glasovi ZA.  

 
3.1.2. Prodaja občinskega zemljišča v k.o. Idrija pri Bači (Idrija pri Bači 83a)  

 

S strani članov ni bilo razprave zato je predsednica predlagala sklep. 
 

SKLEP. 
Odbor za okolje in prostor občinski upravi nalaga, da naroči geodetski postopek ureditve 

meje krajšega odseka kategoriziranje javne poti (JP) 920591 na Idriji pri Bači, v Luži, v 

delu, ki meji na zemljišča last predlagatelja, nato pa s postopkom odvzema statusa 
javnega dobra zemljišču s parc. št. 781/4 k.o. Idrija pri Bači nadaljuje ter zadevo predloži 

v obravnavo Občinskemu svetu Občine Tolmin. Občinskemu svetu predlaga, da izglasuje 
sklep, da se nepremičnini s parc. št. 781/4 k.o. Idrija pri Bači, s površino 76 m2, odvzame 

status javnega dobra. 
Ob glasovanju so bili prisotni 4 člani, sklep je bil potrjen s 4 glasovi ZA. 

 

3.1.3. Prodaja občinskega zemljišča v k.o. Poljubinj (Poljubinj 24b)  
 

S strani članov ni bilo razprave zato je predsednica predlagala sklep. 
 

SKLEP. 

Odbor za okolje in prostor soglaša z nadaljevanjem postopka odvzema statusa javnega 
dobra zemljišču s parc. št. 1154/2 k.o. Poljubinj ter z njegovo kasnejšo prodajo, pri čemer 

pa naj se predhodno uredijo meje zemljišča s cestnim zemljiščem s parc. št. 1127 in z 
zemljiščem s parc. št. 1154/14, obe k.o. Poljubinj.  

Ob glasovanju so bili prisotni 4 člani, sklep je bil potrjen s 4 glasovi ZA. 
 

3.1.4. Prodaja dela občinskega zemljišča k.o. Volče (Volče 13)  

 
V razpravi so sodelovali Bojan Drole, Radovan Lipušček, Zoran Štanta. 

Po razpravi je predsednica predlagala naslednji sklep. 
 

SKLEP. 

Odbor za okolje in prostor predlaga, da se postopek prodaje dela zemljišča s parc. št. 
1727 k.o. Volče, ki se nahaja med parc. št. 690/1 in 691/1, obe te iste k.o., do sprejetja 

državnega prostorskega načrta za volčansko obvoznico ne nadaljuje. Ko bo znana trasa 
obvoznice in siceršnji obseg posega, bo Odbor za okolje in prostor predlog ponovno 

vsebinsko obravnaval.  

Ob glasovanju so bili prisotni 4 člani, sklep je bil potrjen s 4 glasovi ZA. 
 

3.1.5. Prodaja občinskih zemljišč v k.o. Podbrdo (Bača pri Podbrdu 14) 
 

S strani članov ni bilo razprave zato je predsednica predlagala sklep. 
 

SKLEP. 

Odbor za okolje in prostor predlaga Občinskemu svetu Občine Tolmin, da izglasuje sklep, 
da se nepremičninama s parc. št. 1108/92 in 1108/93, obe k.o. Podbrdo, odvzame status 

javnega dobra. 
Ob glasovanju so bili prisotni 4 člani, sklep je bil potrjen s 4 glasovi ZA. 

 

3.1.6. Prodaja (delov) občinskih zemljišč v k.o. Žabče (Žabče 18a) 
 

S strani članov ni bilo razprave zato je predsednica predlagala sklep. 
 

SKLEP. 
Odbor za okolje in prostor soglaša s prodajo oziroma menjavo občinskega zemljišča s 

parc. št. 840/6 in delom občinskega zemljišča s parc. št. 841/1 (v delu, ki v naravi 
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predstavlja travnato površino), obe k.o. Žabče, za cestna zemljišča s parc. št. 201/3, 

202/2, 201/4, 250/4, 250/3 in 251/2, vse k.o. Žabče. 

Ob glasovanju so bili prisotni 4 člani, sklep je bil potrjen s 4 glasovi ZA. 
 

3.1.7. Prodaja (delov) občinskih zemljišč v k.o. Čadrg (Čadrg 8) 
 

V razpravi sta sodelovali Radovan Lipušček in Bojan Drole. 
Po razpravi je predsednica predlagala naslednji sklep.  

 

SKLEP. 
Odbor za okolje in prostor predlaga občinski upravi Občine Tolmin naj nadaljuje s 

postopkom odvzema statusa javnega dobra delu občinskega zemljišča s parc. št. 430/4 
k.o. Čadrg, v obsegu od ograjenega dela do sosedovega gospodarskega objekta, ter 

kasneje s postopkom prodaje novo odmerjenega zemljišča, pri čemer se mora zagotoviti 

dostop do gospodarsko-kmetijskega objekta, stoječega na parc. št.  329/12 k.o Čadrg, ter 
vris dela javne poti, ki poteka preko zasebnega zemljišča s parc. št. 329/17 k.o. Čadrg.  

Ob glasovanju so bili prisotni 4 člani, sklep je bil potrjen s 4 glasovi ZA. 
 

3.1.8. Prodaja (delov) občinskih zemljišč v k.o. Tolmin (Soška ul. 4) 
 

V razpravi sta sodelovala Radovan Lipušček in Zoran Štanta. 

Predlagan je bil naslednji sklep. 
 

SKLEP. 
Odbor za okolje in prostor soglaša s prodajo občinskega zemljišča s parc. št. 88/28 k.o. 

Tolmin, medtem ko s prodajo dela zemljišča s parc. št. 88/1 k.o. Tolmin ne soglaša. 

Ob glasovanju so bili prisotni 4 člani, sklep je bil potrjen s 4 glasovi ZA. 
 

3.1.9. Prodaja (delov) občinskih zemljišč v k.o. Tolmin (Na hribih 40) 
 

V razpravo se je vključil Radovan Lipušček. 
Predlagan je bil naslednji sklep. 

 

SKLEP. 
Odbor za okolje in prostor ne soglaša s prodajo (dela) občinskega zemljišča s parc. št. 

195/2 k.o. Tolmin. 
Ob glasovanju so bili prisotni 4 člani, sklep je bil potrjen s 4 glasovi ZA. 

 

3.1.10. Prodaja občinskega zemljišča v k.o. Zatolmin (Zatolmin 68, Zatolmin 65a)  
 

V razpravi sta sodelovala Radovan Lipušček in Bojan Drole. 
Predlagan je bil naslednji sklep. 

 

SKLEP. 
Odbor za okolje in prostor soglaša z nadaljevanjem postopka odvzema statusa javnega 

dobra delom zemljišča s parc. št. 178/39 k.o. Zatolmin, in sicer v delu, ki v naravi 
predstavlja garaže ob stanovanjski hiši Zatolmin 68 in delu, ki v naravi predstavlja del 

stanovanjskega objekta Zatolmin 65a in ki so vpisani v kataster stavb, ter z njihovo 
kasnejšo prodajo.  

Ob glasovanju so bili prisotni 4 člani. Za predlagani sklep so glasovali 3 člani ZA in 1 član PROTI. Sklep 

je bil z večino glasov potrjen.   
 

Sanja Sivec Levpušček je želela člane obvestiti glede nadaljevanja postopkov pri povezani zadevi, ki pa 
sta jo sicer podala dva različna vlagatelja, za prodajo občinskih zemljišč v k.o. Volarje. Odbor je o 

zadevi na svoji 22. seji, dne 15. 3. 2018 sprejel naslednji sklep (prepis sklepa):  

 
1. Odkup občinskih zemljišč v k. o. Volarje 

 
SKLEP. 
Odbor za okolje in prostor predlaga ponovno odmero parc. št. 666/31 k. o. Volarje, in sicer tako, da se 
zagotovi smiselnejši katastrski potek oziroma priključek na javno pot s parc. št. 663 k. o. Volarje. 
Glede na sedanji in prihodnji potek komunalnih vodov pa odbor nadalje prodajo zemljišč javnega 
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dobra pogojuje s predhodno pridobitvijo ustreznih služnostnih pravic v zvezi s komunalno 
infrastrukturo na tem območju. Kljub temu, da glede prodaje parc. št. 666/32 k. o. Volarje ni pripomb, 
odbor predlaga, da se postopek prodaje občinskih zemljišč s parc. št. 666/31 in 666/32, obe k. o. 
Volarje, glede na prostorsko povezanost zadev, vodi sočasno. 
 
Sanja Sivec Levpušček je glede na neodzivnost pooblaščenke enega od vlagateljev in posledično 

dolgotrajnost postopka predlagala, da se ne glede na prostorsko povezanost zadev, postopka vodila 
ločeno. Člane je prosila, da podajo o predlogu nadaljevanja postopka svoje mnenje oz. sklep.  

 

Predlagan je bil naslednji sklep. 
SKLEP. 

Glede na predstavljeno dejansko stanje o reševanju predloga odkupa občinskih zemljišč v 
k.o. Volarje, Odbor za okolje in prostor predlaga, da se sklep z dne  15. 3. 2018 spremeni 

tako, da se določi ločeno reševanje zadev. 

Ob glasovanju so bili prisotni 4 člani, sklep je bil s 4 glasovi ZA potrjen. 
 

Po sprejetju sklepa, ob 19.05, se je Bojan Drole opravičil in sejo zapustil.  
 

Predsednica je ugotovila, da odbor v prisotnosti treh članov ni več sklepčen.  
 

Sprejeta je bila odločitev, da odbor obravnava in sprejema mnenja k naslednjim zadevam: 

3.2.1. Odvzem statusa grajeno javno dobro v k.o. Volče in prenos parcele RS, 
3.2.2. Lastninjenje cestnih zemljišč in o ugotovitvi statusa grajenega javnega dobra v k.o. Ljubinj 

3.2.3. Lastninjenje cestnih zemljišč in o ugotovitvi statusa grajenega javnega dobra v k.o. Kamno  
3.2.4. Lastninjenje cestnih zemljišč in o ugotovitvi statusa grajenega javnega dobra v k.o. Vrsno 

 

Obrazložitev k posamezni zadevi je podal Miran Mavri. 
 

3.2.1. Odvzem statusa grajeno javno dobro v k.o. Volče in prenos parcele RS 
 
Odbor za okolje in prostor podaja pozitivno mnenje k naslednjemu sklepu. 
 

SKLEP. 

1. Zemljišču na parceli št. 1698/11 cesta v izmeri 46 m2, k. o. 2249 Volče, ki je vknjižena 
kot lastnina Občine Tolmin, z zaznamovanim statusom grajenega javnega dobra – 

cesta, se odvzame status grajeno javno dobro - cesta. 
2. Pri zemljišču iz 1. točke tega sklepa se dovoli izbris zaznambe ID 12151444, da ima 

zemljišče status grajeno javno dobro - cesta. 

 
Mnenje se posreduje Občinskemu svetu Občine Tolmin. 

 
3.2.2. Lastninjenje cestnih zemljišč in o ugotovitvi statusa grajenega javnega dobra v k.o. Ljubinj 

 

Odbor za okolje in prostor podaja pozitivno mnenje k naslednjemu sklepu. 
 

SKLEP O LASTNINJENJU CESTNIH ZEMLJIŠČ IN O UGOTOVITVI STATUSA GRAJENEGA 
JAVNEGA DOBRA 

 
1. Zemljišča s cestami na parcelah št. 393 v izmeri 1270 m2 (ID znak: 2237 393)(ID 

4939119), 394/3 v izmeri 2490 m2 (ID znak: 2237 394/3) (ID 6717168), 394/4 v 

izmeri 6 m2 (ID znak: 2237 394/4) (ID 6717169), 394/5 v izmeri 2 m2 (ID znak: 2237 
394/5)(ID 6717170), 395/1 v izmeri 1368 m2 (ID znak: 2237 395/1)(ID 5876402), 

395/2 v izmeri 79 m2 (ID znak: 2237 395/2)(ID 5876403), 395/3 v izmeri 76 m2 (ID 
znak: 2237 395/3)(ID 5876404), 395/4 v izmeri 1273 m2 (ID znak: 2237 395/4)(ID 

5876405), 395/5 v izmeri 6 m2 (ID znak: 2237 395/5)(ID 5876406), 395/6 v izmeri 1 

m2 (ID znak: 2237 395/6)(ID 5876407), 395/7 v izmeri 3 m2 (ID znak: 2237 
395/7)(ID 5876409), 395/8 v izmeri 20 m2 (ID znak: 2237 395/8)(ID 5876408), 

395/9 v izmeri 7 m2 (ID znak: 2237 395/9)(ID 5876410), 395/10 v izmeri 5 m2 (ID 
znak: 2237 395/10)(ID 5876411), 395/11 v izmeri 59 m2 (ID znak: 2237 395/11)(ID 

5876412), 395/12 v izmeri 79 m2 (ID znak: 2237 395/12)(ID 5876413), 395/13 v 
izmeri 145 m2 (ID znak: 2237 395/13)(ID 5876414), 395/14 v izmeri 104 m2 (ID 

znak: 2237 395/14)(ID 5876415), 395/15 v izmeri 72 m2 (ID znak: 2237 395/15)(ID 

https://egradiva.tolmin.si/datoteke/2/3/257/3.2.6.%20JD%20K.%20o.%202249%20Volče%20-%20DRSC.pdf
https://egradiva.tolmin.si/datoteke/2/3/257/3.2.6.%20JD%20K.%20o.%202249%20Volče%20-%20DRSC.pdf
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5876416), 395/16 v izmeri 114 m2 (ID znak: 2237 395/16)(ID 5876417), 395/17 v 

izmeri 68 m2 (ID znak: 2237 395/17)(ID 5876418), 395/18 v izmeri 134 m2 (ID znak: 

2237 395/18)(ID 5876419), 395/19 v izmeri 432 m2 (ID znak: 2237 395/19)(ID 
5876420), 395/20 v izmeri 1 m2 (ID znak: 2237 395/20)(ID 5876421), 395/21 v 

izmeri 30 m2 (ID znak: 2237 395/21)(ID 5876422), 395/22 v izmeri 14 m2 (ID znak: 
2237 395/22)(ID 5876423), 395/23 v izmeri 1023 m2 (ID znak: 2237 395/23)(ID 

5876424), 395/24 v izmeri 41 m2 (ID znak: 2237 395/24)(ID 5876425), 395/25 v 
izmeri 1325 m2 (ID znak: 2237 395/25)(ID 5876426), 395/26 v izmeri 4 m2 (ID znak: 

2237 395/26)(ID 5876427), 395/27 v izmeri 71 m2 (ID znak: 2237 395/27)(ID 

5876428), 395/28 v izmeri 150 m2 (ID znak: 2237 395/28)(ID 5876429), 396/1 v 
izmeri 8567 m2 (ID znak: 2237 396/1)(ID 404668), 396/3 v izmeri 1160 m2 (ID znak: 

2237 396/3)(ID 572143), 396/4 v izmeri 2665 m2 (ID znak: 2237 396/4) (ID 
6089805), 396/5 v izmeri 102 m2 (ID znak: 2237 396/5)(ID 6089806), 396/6 v izmeri 

1858 m2 (ID znak: 2237 396/6)(ID 6089807),397/1 v izmeri 14647 m2 (ID znak: 2237 

397/1)(ID 6717165), 397/2 v izmeri 17 m2 (ID znak: 2237 397/2)(ID 6717164), 398 
v izmeri 3205 m2 (ID znak: 2237 398)(ID 2251704), 399/1 v izmeri 414 m2 (ID znak: 

2237 399/1)(ID 510766), 399/2 v izmeri 809 m2 (ID znak: 2237 399/2)(ID 908688), 
400 v izmeri 655 m2 (ID znak: 2237 400)(ID 4939121), 401 v izmeri 673 m2 (ID znak: 

2237 401)(ID 4267956), 402 v izmeri 2802 m2 (ID znak: 2237 402)(ID 5107167), 
403/1 v izmeri 293 m2 (ID znak: 2237 403/1)(ID 6174763), 403/2 v izmeri 53 m2 (ID 

znak: 2237 403/2)(ID 6174761), 403/3 v izmeri 15 m2 (ID znak: 2237 403/3)(ID 

6174762), 403/4 v izmeri 218 m2 (ID znak: 2237 403/4)(ID 6174764), 404 v izmeri 
830 m2 (ID znak: 2237 404)(ID 4602997), 405 v izmeri 3705 m2 (ID znak: 2237 

405)(ID 237154), 406 v izmeri 2036 m2 (ID znak: 2237 406)(ID 1412227), 407 v 
izmeri 863 m2 (ID znak: 2237 407)(ID 2588664) in 408  v izmeri 970 m2 (ID znak: 

2237 408)(ID 2251705) k. o. 2237 Ljubinj, ki so vknjižena kot javno dobro, so last 

Občine Tolmin. 
 

2. Za zemljišča iz 1. točke te odločbe se ugotovi, da imajo status grajenega javnega dobra 
lokalnega pomena - ceste. 

 
3. V Odloku o kategorizaciji občinskih cest v Občini Tolmin so kot del občinskih lokalnih 

cest in javnih poti kategorizirane naslednje parcele: 

a) parcela št. 393, kot del javne poti št. JP 922471 Ljubinj – vaške poti (8. Člen) 
b) parcela št. 394/3, več poti Ljubinj – vaške poti (8. člen), 

c) parcela št. 395/1 kot del poti št. JP 922474 Ljubinj – vaške poti (8. Člen) 

d) parcele št. 395/2, 395/4, 395/5, 395/6, 395/7, 395/8, 395/9, 395/10, 395/11, 
395/12, 395/13, 395/15, 395/16, 395/17, 395/18, 395/19, 395/20, 395/21, 

395/22, 395/24, 395/26, 395/27, 403/2 kot del lokalne ceste št. LC 420031 Ljubinj 
– Sela nad Podmelcem (4. Člen), 

e) parcela št. 396/5 kot del javne poti do naselij in zaselkov št. JP 920871 Ljubinj - 
Podkuk (6. Člen), 

f) parcele št. 397/1, 394/4, 394/5, 406 kot del lokalne ceste izven naselij št. LC 

420051 Tolmin – Ljubinj in LC 420052 Ljubinj - Kneža (4. Člen) 
g) parcela št. 398 delno javna pot št. JP 922473 Ljubinj – vaške poti (8. Člen) 

h) parcela št. 400 kot del javne poti št. JP 922476 Ljubinj – vaške poti (8. Člen) 
i) parcela št. 405 kot del vaške poti št. JP 922472 Ljubinj - vaške poti (8. Člen). 

Ostale parcele so ne kategorizirano javno dobro. 

 
4. Pri nepremičninah s parcelnimi št. 393 v izmeri 1270 m2 (ID znak: 2237 393)(ID 

4939119), 394/3 v izmeri 2490 m2 (ID znak: 2237 394/3) (ID 6717168), 394/4 v 
izmeri 6 m2 (ID znak: 2237 394/4) (ID 6717169), 394/5 v izmeri 2 m2 (ID znak: 2237 

394/5)(ID 6717170), 395/1 v izmeri 1368 m2 (ID znak: 2237 395/1)(ID 5876402), 

395/2 v izmeri 79 m2 (ID znak: 2237 395/2)(ID 5876403), 395/3 v izmeri 76 m2 (ID 
znak: 2237 395/3)(ID 5876404), 395/4 v izmeri 1273 m2 (ID znak: 2237 395/4)(ID 

5876405), 395/5 v izmeri 6 m2 (ID znak: 2237 395/5)(ID 5876406), 395/6 v izmeri 1 
m2 (ID znak: 2237 395/6)(ID 5876407), 395/7 v izmeri 3 m2 (ID znak: 2237 

395/7)(ID 5876409), 395/8 v izmeri 20 m2 (ID znak: 2237 395/8)(ID 5876408), 
395/9 v izmeri 7 m2 (ID znak: 2237 395/9)(ID 5876410), 395/10 v izmeri 5 m2 (ID 

znak: 2237 395/10)(ID 5876411), 395/11 v izmeri 59 m2 (ID znak: 2237 395/11)(ID 

5876412), 395/12 v izmeri 79 m2 (ID znak: 2237 395/12)(ID 5876413), 395/13 v 
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izmeri 145 m2 (ID znak: 2237 395/13)(ID 5876414), 395/14 v izmeri 104 m2 (ID 

znak: 2237 395/14)(ID 5876415), 395/15 v izmeri 72 m2 (ID znak: 2237 395/15)(ID 

5876416), 395/16 v izmeri 114 m2 (ID znak: 2237 395/16)(ID 5876417), 395/17 v 
izmeri 68 m2 (ID znak: 2237 395/17)(ID 5876418), 395/18 v izmeri 134 m2 (ID znak: 

2237 395/18)(ID 5876419), 395/19 v izmeri 432 m2 (ID znak: 2237 395/19)(ID 
5876420), 395/20 v izmeri 1 m2 (ID znak: 2237 395/20)(ID 5876421), 395/21 v 

izmeri 30 m2 (ID znak: 2237 395/21)(ID 5876422), 395/22 v izmeri 14 m2 (ID znak: 
2237 395/22)(ID 5876423), 395/23 v izmeri 1023 m2 (ID znak: 2237 395/23)(ID 

5876424), 395/24 v izmeri 41 m2 (ID znak: 2237 395/24)(ID 5876425), 395/25 v 

izmeri 1325 m2 (ID znak: 2237 395/25)(ID 5876426), 395/26 v izmeri 4 m2 (ID znak: 
2237 395/26)(ID 5876427), 395/27 v izmeri 71 m2 (ID znak: 2237 395/27)(ID 

5876428), 395/28 v izmeri 150 m2 (ID znak: 2237 395/28)(ID 5876429), 396/1 v 
izmeri 8567 m2 (ID znak: 2237       396/1)(ID 404668), 396/3 v izmeri 1160 m2 (ID 

znak: 2237 396/3)(ID 572143), 396/4 v izmeri 2665 m2 (ID znak: 2237 396/4) (ID 

6089805), 396/5 v izmeri 102 m2 (ID znak: 2237       396/5)(ID 6089806), 396/6 v 
izmeri 1858 m2 (ID znak: 2237 396/6)(ID 6089807), 397/1 v       izmeri 14647 m2 (ID 

znak: 2237 397/1)(ID 6717165), 397/2 v izmeri 17 m2 (ID znak: 2237       397/2)(ID 
6717164), 398 v izmeri 3205 m2 (ID znak: 2237 398)(ID 2251704), 399/1 v izmeri 

414 m2 (ID znak: 2237 399/1)(ID 510766), 399/2 v izmeri 809 m2 (ID znak: 2237 
399/2)(ID 908688), 400 v izmeri 655 m2 (ID znak: 2237 400)(ID 4939121), 401 v 

izmeri 673 m2 (ID znak: 2237 401)(ID 4267956), 402 v izmeri 2802 m2 (ID znak: 2237 

402)(ID 5107167), 403/1 v izmeri 293 m2 (ID znak: 2237 403/1)(ID 6174763), 403/2 
v izmeri 53 m2 (ID znak: 2237 403/2)(ID 6174761), 403/3 v izmeri 15 m2 (ID znak: 

2237 403/3)(ID 6174762), 403/4 v izmeri 218 m2 (ID znak: 2237 403/4)(ID 
6174764), 404 v izmeri 830 m2 (ID znak: 2237 404)(ID 4602997), 405 v izmeri 3705 

m2 (ID znak: 2237 405)(ID 237154), 406 v izmeri 2036 m2 (ID znak: 2237 406)(ID 

1412227), 407 v izmeri 863 m2 (ID znak: 2237 407)(ID 2588664) in 408 v izmeri 970 
m2 (ID znak: 2237 408)(ID 2251705) k. o. 2237 Ljubinj, se dovoli vknjižba lastninske 

pravice za pravno osebo z imenom: Občina Tolmin, matična številka: 5881455000, 
Ulica padlih borcev 2, 5220 Tolmin in vpis zaznambe, da so nepremičnine grajeno javno 

dobro lokalnega pomena.  
 

5. Na podlagi tega sklepa občinska uprava Občine Tolmin po uradni dolžnosti izda odločbo 

o lastninjenju navedenih zemljišč in o ugotovitvi, da imajo status grajenega javnega 
dobra. Po dokončnosti in pravnomočnosti se odločba pošlje pristojnemu sodišču s 

predlogom za vknjižbo lastninske pravice in zaznambo statusa grajenega javnega 
dobra lokalnega pomena  (4. točka) v zemljiško knjigo. 

  

Mnenje se posreduje Občinskemu svetu Občine Tolmin. 
 

3.2.3. Lastninjenje cestnih zemljišč in o ugotovitvi statusa grajenega javnega dobra v k.o. Kamno  
 

Odbor za okolje in prostor podaja pozitivno mnenje k naslednjemu sklepu. 

 
SKLEP O LASTNINJENJU CESTNIH ZEMLJIŠČ IN O UGOTOVITVI STATUSA GRAJENEGA 

JAVNEGA DOBRA 
 

1. Zemljišča s cesto na parcelah št. 240/3 v izmeri 731 m2 (ID znak: 2231 240/3)(ID 
683839), 240/57 v izmeri 1159 m2 (ID znak: 2231 240/57) (ID 6812987), 240/58 v 

izmeri 151 m2 (ID znak: 2231 240/58)(ID 6812986), 245/11 v izmeri 294 m2 (ID 

znak: 2231 245/11)(ID 4882543), 245/13 v izmeri 1734 m2 (ID znak: 2231 
245/13)(ID 1690849), 245/445 v izmeri 829 m2 (ID znak: 2231 245/445) (ID 

6812998), 245/446 v izmeri 3183 m2 (ID znak: 2231 245/446)(ID 6812999), 245/76 
v izmeri 915 m2 (ID znak: 2231 245/76)(ID 1858758), 245/100 v izmeri 789 m2 (ID 

znak: 2231 245/100)(ID 1019826), 245/120 v izmeri 2633 m2 (ID znak: 2231 

245/120)(ID 1858757), 245/185 v izmeri 981 m2 (ID znak: 2231 245/185)(ID 
6215338), 245/184 v izmeri 33 m2 (ID znak: 2231 245/184)(ID 6215337), 245/183 v 

izmeri 641 m2 (ID znak: 2231 245/183)(ID 6215336), 245/178 v izmeri 341 m2 (ID 
znak: 2231 245/178)(ID 6215335), 245/179 v izmeri 1047 m2 (ID znak: 2231 

245/179)(ID 6215334), 245/176 v izmeri 28 m2 (ID znak: 2231 245/176)(ID 
6215333), 245/177 v izmeri 17 m2 (ID znak: 2231 245/177)(ID 6215332), 245/181 v 

izmeri 299 m2 (ID znak: 2231 245/181)(ID 6215331), 245/182 v izmeri 31 m2 (ID 
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znak: 2231 245/182)(ID 6215330), 245/175 v izmeri 763 m2 (ID znak: 2231 

245/175)(ID 6215329), 245/180 v izmeri 38 m2 (ID znak: 2231 245/180)(ID 

6215328), 245/261 v izmeri 1789 m2 (ID znak: 2231 245/261)(ID 6590618), 245/262 
v izmeri 45 m2 (ID znak: 2231 245/262)(ID 6590616), 245/263 v izmeri 526 m2 (ID 

znak: 2231 245/263)(ID 6590617), 245/371 v izmeri 250 m2 (ID znak: 2231 
245/371)(ID 6590624), 245/347 v izmeri 1071 m2 (ID znak: 2231 245/347)(ID 

6590623), 245/348 v izmeri 26 m2 (ID znak: 2231 245/348)(ID 6590622), 245/349 v 
izmeri 259 m2 (ID znak: 2231 245/349)(ID 6590621), 245/274 v izmeri 4 m2 (ID znak: 

2231 245/274)(ID 6590518), 245/273 v izmeri 3 m2 (ID znak: 2231 245/273)(ID 

6590517), 245/272 v izmeri 550 m2 (ID znak: 2231 245/272)(ID 6590516), 245/271 v 
izmeri 3315 m2 (ID znak: 2231 245/271)(ID 6590515), 245/276 v izmeri 311 m2 (ID 

znak: 2231 245/276)(ID 6590514), 245/267 v izmeri 330 m2 (ID znak: 2231 
245/267)(ID 6590513), 245/275 v izmeri 74 m2 (ID znak: 2231 245/275)(ID 

6590512), 245/269 v izmeri 1 m2 (ID znak: 2231 245/269)(ID 6590511), 245/268 v 

izmeri 123 m2 (ID znak: 2231 245/268)(ID: 6590510), 245/270 v izmeri 290 m2 (ID 
znak: 2231 245/270)(ID 6590509), 660/3 v izmeri 1100 m2 (ID znak: 2231  660/3)(ID 

6668146), 660/4 v izmeri 313 m2 (ID znak: 2231 660/4)(ID 6668147), 660/5 v izmeri 
184 m2 (ID znak: 2231 660/5)(ID 6668145), 527/2 v izmeri 471 m2 (ID znak: 2231  

527/2)(ID 1188246), 655/1 v izmeri 4891 m2 (ID znak: 2231 655/1)(ID 5217729), 
655/2 v izmeri 1036 m2 (ID znak: 2231 655/2)(ID 1188245), 655/3 v izmeri 396 m2  

(ID znak: 2231 655/3)(ID 4714643), 656 v izmeri 1708 m2 (ID znak: 2231 656) (ID 

2026579), 657 v izmeri 3097 m2 (ID znak: 2231 657)(ID 4043515), 662 v izmeri 917 
m2 (ID znak: 2231 662)(ID 3203271), 665/1 v izmeri 2946  m2 (ID znak: 2231 

665/1)(ID 180847), 665/2 v izmeri 2054 m2 (ID znak: 2231 665/2)(ID 12549), 679/7 
v izmeri 606 m2 (ID znak: 2231 679/7)(ID 1356007), 679/12 v izmeri 1755 m2  (ID 

znak: 2231 679/12)(ID 5217728), 691/3 v izmeri 882 m2 (ID znak: 2231 691/3)(ID 

5217727), 692/21 v izmeri 199 m2 (ID znak: 2231 692/21)(ID 3539177), 700/11 v 
izmeri 793 m2 (ID znak: 2231 700/11)(ID 1356006), 702/5 v izmeri 418 m2 (ID znak: 

2231 702/5)(ID 2194812), 702/10 v izmeri 295  m2 (ID znak: 2231 702/10)(ID 
6812997), 702/11 v izmeri 815 m2 (ID znak: 702/11)(ID 6812996),  704/14 v izmeri 

32 m2  (ID znak: 2231 704/14)(ID 1019825), 704/37 v izmeri 1821 m2 (ID znak: 2231 
704/37) (ID 3875257), 704/71 v izmeri 1719 m2 (ID znak: 2231 704/71)(ID 

1523462), 704/104 v izmeri 3088 m2   (ID znak: 2231 704/104)(ID  3203270), 716/8 

v izmeri 2048 m2 (ID znak: 2231 716/8)(ID 683836), 666 v izmeri 3464 m2 (ID znak: 
2231 666)(ID 1188244), 692/20 v izmeri 986 m2 (ID znak: 2231 692/20)(ID 

1019824), 700/19 v izmeri 120 m2 (ID znak: 2231 700/19)(ID 4378555), 700/25 v 
izmeri 129  m2 (ID znak: 2231 700/25)(ID 5217726),  716/43 v izmeri 3933 m2 (ID 

znak: 2231 716/43) (ID 851734), 717/9 v izmeri 473 m2 (ID znak: 2231 717/9)(ID 

4211245), 1267/1 v izmeri  2047 m2 (ID znak: 2231 1267/1)(ID 12548), 663/1 v 
izmeri 1196 m2 (ID znak: 2231 663/1)(ID  4714642), 663/2 v izmeri 48 m2  (ID znak: 

2231 663/2)(ID 1356005), 717/63 v izmeri 209 m2 (ID znak: 2231 717/63)(ID 
515502), 717/64 v izmeri 54 m2  (ID znak: 2231 717/64) (ID 5217725), 717/65 v 

izmeri 188 m2 (ID znak: 2231 717/65)(ID 180846) , 717/90 v izmeri 430 m2 (ID znak: 

2231 717/90)(ID 6785941), 717/91 v izmeri 257 m2 (ID znak: 2231 717/91)(ID 
6785940), 717/92 v izmeri 309 m2 (ID znak: 2231 717/92)(ID 6785939), 717/93 v 

izmeri 54  m2 (ID znak: 2231 717/93)(ID 6785938), 717/94 v izmeri 92 m2 (ID znak: 
2231 717/94)(ID 6785937) k. o. 2231 Kamno, ki so vknjižena kot Splošno ljudsko 

premoženje v splošni rabi Občine Tolmin, so last Občine Tolmin. 
 

2. Za zemljišča iz 1. točke te odločbe se ugotovi, da imajo status grajenega javnega dobra 

lokalnega pomena - ceste. 
 

3. V Odloku o kategorizaciji občinskih cest v Občini Tolmin so kot del občinskih cest in 
poti kategorizirane naslednje parcele: 

 parcele št. 245/184, 245/178, 245/181, 245/182, 245/175, 245/180, 245/262, 

245/347, 245/274, 245/273, 245/272, 245/275, 245/269, 245/268, 660/3, 661/2, 

661/5, 661/4  kot del lokalne ceste izven naselij št. JP 420092 Kamno - Vrsno (4. 
Člen), 

 parcela št. 245/276, kot del javne poti do naselij in zaselkov št. JP 920061  Odcep 

Selce (6. člen), 
 parcele št. 1267/1, 663/1, 663/2, 717/63, 717/65 kot deli lokalne ceste izven 

naselij št. LC 420091 Drejc - Kamno (4. Člen), 
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 parcela št. 656 kot del javne poti št. 922381 Kamno - vaške poti (8. Člen), 

 parcela št. 658 kot del lokalne ceste izven naselij št. JP 420081 Tolmin - Kamno (4. 

Člen) in 

 parcela št. 659 in 661/2 kot del večjega števila  javnih poti  (8. Člen), 

ostale parcele so ne kategorizirano javno dobro.  
 

4. Pri nepremičninah s parcelnimi št. 240/3 v izmeri 731 m2 (ID znak: 2231 240/3)(ID 

683839), 240/57 v izmeri 1159 m2 (ID znak: 2231 240/57) (ID 6812987), 240/58 v 
izmeri 151 m2 (ID znak: 2231 240/58)(ID 6812986), 245/11 v izmeri 294 m2 (ID 

znak: 2231 245/11)(ID 4882543), 245/13 v izmeri 1734 m2 (ID znak: 2231 
245/13)(ID 1690849), 245/445 v izmeri 829 m2 (ID znak: 2231 245/445) (ID 

6812998), 245/446 v izmeri 3183 m2 (ID znak: 2231 245/446)(ID 6812999), 245/76 

v izmeri 915 m2 (ID znak: 2231 245/76)(ID 1858758), 245/100 v izmeri 789 m2 (ID 
znak: 2231 245/100)(ID 1019826), 245/120 v izmeri 2633 m2 (ID znak: 2231 

245/120)(ID 1858757), 245/185 v izmeri 981 m2 (ID znak: 2231 245/185)(ID 
6215338), 245/184 v izmeri 33 m2 (ID znak: 2231 245/184)(ID 6215337), 245/183 v 

izmeri 641 m2 (ID znak: 2231 245/183)(ID 6215336), 245/178 v izmeri 341 m2 (ID 

znak: 2231 245/178)(ID 6215335), 245/179 v izmeri 1047 m2 (ID znak: 2231 
245/179)(ID 6215334), 245/176 v izmeri 28 m2 (ID znak: 2231 245/176)(ID 

6215333), 245/177 v izmeri 17 m2 (ID znak: 2231 245/177)(ID 6215332), 245/181 v 
izmeri 299 m2 (ID znak: 2231 245/181)(ID 6215331), 245/182 v izmeri 31 m2 (ID 

znak: 2231 245/182)(ID 6215330), 245/175 v izmeri 763 m2 (ID znak: 2231 
245/175)(ID 6215329), 245/180 v izmeri 38 m2 (ID znak: 2231 245/180)(ID 

6215328), 245/261 v izmeri 1789 m2 (ID znak: 2231 245/261)(ID 6590618), 245/262 

v izmeri 45 m2 (ID znak: 2231 245/262)(ID 6590616), 245/263 v izmeri 526 m2 (ID 
znak: 2231 245/263)(ID 6590617), 245/371 v izmeri 250 m2 (ID znak: 2231 

245/371)(ID 6590624), 245/347 v izmeri 1071 m2 (ID znak: 2231 245/347)(ID 
6590623), 245/348 v izmeri 26 m2 (ID znak: 2231 245/348)(ID 6590622), 245/349 v 

izmeri 259 m2 (ID znak: 2231 245/349)(ID 6590621), 245/274 v izmeri 4 m2 (ID znak: 

2231 245/274)(ID 6590518), 245/273 v izmeri 3 m2 (ID znak: 2231 245/273)(ID 
6590517), 245/272 v izmeri 550 m2 (ID znak: 2231 245/272)(ID 6590516), 245/271 v 

izmeri 3315 m2 (ID znak: 2231 245/271)(ID 6590515), 245/276 v izmeri 311 m2 (ID 
znak: 2231 245/276)(ID 6590514), 245/267 v izmeri 330 m2 (ID znak: 2231 

245/267)(ID 6590513), 245/275 v izmeri 74 m2 (ID znak: 2231 245/275)(ID 
6590512), 245/269 v izmeri 1 m2 (ID znak: 2231 245/269)(ID 6590511), 245/268 v 

izmeri 123 m2 (ID znak: 2231 245/268)(ID: 6590510), 245/270 v izmeri 290 m2 (ID 

znak: 2231 245/270)(ID 6590509), 660/3 v izmeri 1100 m2 (ID znak: 2231  660/3)(ID 
6668146), 660/4 v izmeri 313 m2 (ID znak: 2231 660/4)(ID 6668147), 660/5 v izmeri 

184 m2 (ID znak: 2231 660/5)(ID 6668145), 527/2 v izmeri 471 m2 (ID znak: 2231  
527/2)(ID 1188246), 655/1 v izmeri 4891 m2 (ID znak: 2231 655/1)(ID 5217729), 

655/2 v izmeri 1036 m2 (ID znak: 2231 655/2)(ID 1188245), 655/3 v izmeri 396 m2  

(ID znak: 2231 655/3)(ID 4714643), 656 v izmeri 1708 m2 (ID znak: 2231 656) (ID 
2026579), 657 v izmeri 3097 m2 (ID znak: 2231 657)(ID 4043515),  662 v izmeri 917 

m2 (ID znak: 2231 662)(ID 3203271), 665/1 v izmeri 2946  m2 (ID znak: 2231 
665/1)(ID 180847), 665/2 v izmeri 2054 m2 (ID znak: 2231 665/2)(ID 12549), 679/7 

v izmeri 606 m2 (ID znak: 2231 679/7)(ID 1356007), 679/12 v izmeri 1755 m2  (ID 

znak: 2231 679/12)(ID 5217728), 691/3 v izmeri 882 m2 (ID znak: 2231 691/3)(ID 
5217727), 692/21 v izmeri 199 m2 (ID znak: 2231 692/21)(ID 3539177), 700/11 v 

izmeri 793 m2 (ID znak: 2231 700/11)(ID 1356006), 702/5 v  izmeri 418 m2 (ID znak: 
2231 702/5)(ID 2194812), 702/10 v izmeri 295  m2 (ID znak: 2231 702/10)(ID 

6812997), 702/11 v izmeri 815 m2 (ID znak: 702/11)(ID 6812996),  704/14 v izmeri 
32 m2  (ID znak: 2231 704/14)(ID 1019825), 704/37 v izmeri 1821 m2 (ID znak: 2231 

704/37) (ID 3875257), 704/71 v izmeri 1719 m2 (ID znak: 2231 704/71)(ID 

1523462), 704/104 v izmeri 3088 m2   (ID znak: 2231 704/104)(ID 3203270), 716/8 v 
izmeri 2048 m2 (ID znak: 2231 716/8)(ID  683836), 666 v izmeri 3464 m2 (ID znak: 

2231 666)(ID 1188244), 692/20  v izmeri 986 m2 (ID znak: 2231 692/20)(ID 
1019824), 700/19 v izmeri 120 m2 (ID znak: 2231 700/19)(ID 4378555), 700/25 v 

izmeri 129 m2 (ID znak: 2231 700/25)(ID 5217726),  716/43 v izmeri 3933 m2 (ID 

znak:  2231 716/43) (ID 851734), 717/9 v izmeri 473 m2 (ID znak: 2231 717/9)(ID 
4211245), 1267/1 v izmeri 2047 m2 (ID znak: 2231 1267/1)(ID 12548), 663/1 v 

izmeri 1196 m2 (ID znak: 2231 663/1)(ID 4714642), 663/2 v izmeri 48 m2 (ID znak: 
2231 663/2)(ID 1356005), 717/63 v izmeri 209 m2 (ID znak: 2231 717/63)(ID 
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515502), 717/64 v izmeri 54 m2  (ID znak: 2231 717/64)(ID 5217725), 717/65 v 

izmeri 188 m2 (ID znak: 2231 717/65)(ID 180846), 717/90 v izmeri 430 m2 (ID znak: 

2231 717/90)(ID 6785941), 717/91 v izmeri 257 m2 (ID znak: 2231 717/91)(ID 
6785940), 717/92 v izmeri 309 m2 (ID znak: 2231 717/92)(ID 6785939), 717/93 v 

izmeri 54 m2 (ID znak: 2231 717/93)(ID 6785938), 717/94 v izmeri 92 m2 (ID znak: 
2231 717/94)(ID 6785937) k. o. 2231 Kamno, se izrecno in nepogojno dovoli vknjižba 

lastninske pravice za pravno osebo z imenom: Občina Tolmin, matična številka: 
5881455000, Ulica padlih borcev 2, 5220 Tolmin in vpis zaznambe, da so nepremičnine 

grajeno javno dobro lokalnega pomena.  

 
5. Na podlagi tega sklepa občinska uprava Občine Tolmin po uradni dolžnosti izda odločbo 

o lastninjenju navedenih zemljišč in o ugotovitvi, da imajo status grajenega javnega 
dobra. Po dokončnosti in pravnomočnosti se odločba pošlje pristojnemu sodišču s 

predlogom za vknjižbo lastninske pravice in zaznambo statusa grajenega javnega 

dobra lokalnega pomena  (3. točka) v zemljiško knjigo.  
 

Mnenje se posreduje Občinskemu svetu Občine Tolmin. 
 

3.2.4. Lastninjenje cestnih zemljišč in o ugotovitvi statusa grajenega javnega dobra v k.o. Vrsno 
 

Odbor za okolje in prostor podaja pozitivno mnenje k naslednjemu sklepu. 

 
SKLEP O LASTNINJENJU CESTNIH ZEMLJIŠČ IN O UGOTOVITVI STATUSA GRAJENEGA 

JAVNEGA DOBRA 
 

1. Zemljišča s cesto na parcelah št. 785/1 v izmeri 644 m2 (ID znak: 2226 785/1)(ID 

4781540), 788/1 v izmeri 268 m2 (ID znak: 2226 788/1) (ID 247813), 791 v izmeri 
2189 m2 (ID znak: 2226 791) (ID 4111059), 792 v izmeri 921 m2 (ID znak: 2226 

792)(ID 3438686), 793 v izmeri 277 m2 (ID znak: 2226 793)(ID 79690), 794 v izmeri 
881 m2 (ID znak: 2226 794)(ID 1422893) in 795 v izmeri 1413 m2 (ID znak: 2226 

795)(ID 1422891) k. o. 2226 Vrsno, ki so vknjižena kot javno dobro, so last Občine 
Tolmin. 

 

2. Za zemljišča iz 1. točke te odločbe se ugotovi, da imajo status grajenega javnega dobra 
lokalnega pomena - ceste. 

 
3. V Odloku o kategorizaciji občinskih cest v Občini Tolmin so kot del občinskih cest in 

poti kategorizirane naslednje parcele: 

 parc. št. 792 kot del več cest Selce – vaške poti (8. Člen), 

 parc. št. 793 kot del javne poti št. JP 922392 (8. Člen) in 

 parcela št. 795 delno javna pot do naselij in zaselkov št. JP 920061 – odcep Selce (6. 

Člen). 
Ostale parcele so ne kategorizirano javno dobro. 

 
4. Pri nepremičninah s parcelnimi št. 785/1 v izmeri 644 m2 (ID znak: 2226 785/1)(ID 

4781540), 788/1 v izmeri 268 m2 (ID znak: 2226 788/1) (ID 247813), 791 v izmeri 

2189 m2 (ID znak: 2226 791) (ID 4111059), 792 v izmeri 921 m2 (ID znak: 2226 
792)(ID 3438686), 793 v izmeri 277 m2 (ID znak: 2226 793)(ID 79690), 794 v izmeri 

881 m2 (ID znak: 2226 794)(ID 1422893) in 795 v izmeri 1413 m2 (ID znak: 2226 
795)(ID 1422891) k. o. 2226 Vrsno se izrecno in nepogojno dovoli vknjižba lastninske 

pravice za pravno osebo z imenom: Občina Tolmin, matična številka: 5881455000, 
Ulica padlih borcev 2, 5220 Tolmin in vpis zaznambe, da so nepremičnine grajeno javno 

dobro lokalnega pomena.  

 
5. Na podlagi tega sklepa občinska uprava Občine Tolmin po uradni dolžnosti izda odločbo 

o lastninjenju navedenih zemljišč in o ugotovitvi, da imajo status grajenega javnega 
dobra. Po dokončnosti in pravnomočnosti se odločba pošlje pristojnemu sodišču s 

predlogom za vknjižbo lastninske pravice in zaznambo statusa grajenega javnega 

dobra lokalnega pomena  (4. točka) v zemljiško knjigo.  
 

Mnenje se posreduje Občinskemu svetu Občine Tolmin. 
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Zaradi nesklepčnosti Odbor za okolje in prostor ni obravnaval naslednjih zadev, ki so bila v gradivu za 

današnjo sejo. To so:  

 odvzem statusa javnega dobra in menjava oziroma odkup dela občinskega zemljišča v k.o. Tolmin, 
 odvzem statusa javnega dobra in odkup dela parcele v k.o. Lom, 

 najem dela parcele v k.o. Idrija pri Bači, 

 odvzem statusa javnega dobra in odkup dela parcele v k.o. Idrija pri Bači, 

 odvzem statusa javnega dobra in odkup delov parcele v k.o. Čiginj. 

Predlaga se, da jih občinska uprava uvrsti na dnevni red naslednje redne seje tega odbora v novem 

mandatu.   

 
K 4.) 

Vprašanja in predlogi  
 

Radovana Lipuščka je zanimalo, kako poteka zapora območja Trga 1. maja v Tolminu oz. kakšni so 

odzivi.  
Odgovoril je Zoran Štanta, da je bil na pobudo KS Tolmin 25. 9. 2018 med 10.00 in 11.00 na Trgu 1. 

maja na razgovoru s stanovalci in imetniki poslovnih prostorov. Večji del pogovorov je potekal okrog 
problema dovozov do poslovnih objektov lastnikov in strank. Izpostavljeno je bilo, da je bilo premalo 

dogodkov oz. prireditev. Podanih je bilo tudi nekaj idej o postopnem zapiranju mestnega jedra in 

istočasnem zagotavljanju parkirnih mest na obrobju.   
 

Radovan Lipušček je predlagal vzpostavitev facebook strani, kjer bi občani lahko podali svoja mnenja, 
predlog in pobude o prometni in celostni ureditvi mestnega jedra. 

 
 

Seja je bila zaključena ob 19.40. 

 
                   

                                         Janja Hadalin, 
predsednica odbora  

 

 
Zapisala: 

Katja Gaberšček  


