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Z  A  P  I  S  N  I  K 

 
 

24. seje Občinskega sveta Občine Tolmin, 

ki je bila v četrtek, 29. 6. 2017 ob 17.00, v Veliki sejni sobi Občine Tolmin 
 

 
 

PRISOTNI ČLANI OBČINSKEGA SVETA (OS): Oton Bratuž, Bojan Drole, Martina Kenda, Katja 

Kragelj Jug, Karel Laharnar, Friderik Lapanja, Florjan Leban, Borut Nikolaš, Danijel Oblak, Dragomir 
Rijavec, Jasna Rot, Valter Valentinuzzi, Gorazd Leban, Tomaž Štenkler, Renata Pavc, Matjaž Žbogar. 

 
OPRAVIČENO ODSOTNI ČLANI OS: Aleš Manfreda, Maša Klavora, Klemen Šavli.  

NEOPRAVIČENO ODSOTNI ČLANI OS: / 
 

OSTALI PRISOTNI: župan Uroš Brežan, člani občinske uprave: direktor občinske uprave Davorin 

Simčič, vodja Oddelka za okolje in prostor mag. Miran Drole, pomočnik vodje oddelka za okolje in prostor 
za vodenje investicij Borut Rovšček, višji svetovalec za družbene dejavnosti mag. Matjaž Kos, višja 

svetovalka za odnose z javnostjo in protokol Špela Kranjc, tajnica župana in OS Martina Špolad, Boris 
Zorko ( k 5. točki), Nika Gerbec (k 6. točki). 

 

NADZORNI ODBOR: / 
 

NOVINARJI: KA-TV (Marjan Černigoj). 

 

 
K 1. točki dnevnega reda.  

Ugotovitev sklepčnosti in sprejem dnevnega reda. 
 

Sejo je ob 17.00 pričel župan Uroš Brežan.  
Na začetku seje je bilo prisotnih 16 članov OS. Seje se še niso udeležili Janja Hadalin, Klemen Grahelj, 

Dragomir Rijavec. 

 
Predsedujoči je odprl razpravo na dnevni red. Razpravljavcev ni bilo. 

Predsedujoči je predlagani dnevni red dal na glasovanje:  
 

1. Ugotovitev sklepčnosti in sprejem dnevnega reda.  

2. Razprava in sklepanje o zapisniku 23. seje občinskega sveta. 
3. Vprašanja in predlogi.  

4. Razprava in sklepanje o Odloku spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Zavoda za turizem 
Dolina Soče, v drugi obravnavi.   

5.  Poročilo PP Tolmin o letu 2016.   

6.  Razprava in sklepanje o Lokalnem programu za mlade v Občini Tolmin 2017 - 2022.  
7.  Volitve in imenovanja.    

8.  Premoženjsko pravne zadeve.  
 

 
 

Predsedujoči je ugotovil, da je na seji prisotnih 16 članov OS. Člani OS so s 16 glasovi ZA sprejeli  
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S K L E P 

 
Sprejme se predlagani dnevni red. 

 

DNEVNI RED: 
1. Ugotovitev sklepčnosti in sprejem dnevnega reda.  

1. Razprava in sklepanje o zapisniku 23. seje občinskega sveta. 
2. Vprašanja in predlogi.  

3. Razprava in sklepanje o Odloku spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Zavoda za 
turizem Dolina Soče, v drugi obravnavi.   

4. Poročilo PP Tolmin o letu 2016.   

5. Razprava in sklepanje o Lokalnem programu za mlade v Občini Tolmin 2017 - 2022.  
6. Volitve in imenovanja.    

7. Premoženjsko pravne zadeve.  
 

 

K 2. točki dnevnega reda. 
Razprava in sklepanje o zapisniku 21. seje občinskega sveta.  

 
Predsedujoči je odprl razpravo na zapisnik 21. seje OS.  

 
Valter Valentinuzzi je podal pripombe na zapis o njegovi razpravi o CPS-ju.  

Tomaž Štenkler je predlagal dopolnitve zapisnika k 7. točki, glede zapisa o odločanju sveta o kandidatih 

za člana sveta Zavoda za turizem Dolina Soče. 
 

Predsedujoči je dal predlog zapisnika z dopolnitvami na glasovanje. 
 

Predsedujoči je ugotovil, da je na seji prisotnih 16 članov OS. Člani OS so s 16 glasovi ZA in nobenim 

glasom PROTI sprejeli  
 

S K L E P 
 

Sprejme se zapisnik 23. seje Občinskega sveta Občine Tolmin, z dopolnitvami, ki sta jih 

predlagala Valter Valentinuzzi in Tomaž Štenkler. 
 

 
 

K 3. točki dnevnega reda. 
Vprašanja in predlogi.  

 

Valter Valentinuzzi je opozoril na popravke, ki jih je potrebno opraviti pri objavi zvočnega zapisa 23.seje 
OS, ter na nedokončane rešetke na ploščadi za Tolminskim muzejem. Prav tako ga je zanimalo kdo bo 

upravljalec ploščadi, kdo bo vzdrževal, čistil ploščad. 
 

Borut Rovšček je pojasnil zakaj še vedno niso namestili ustreznih rešetk. 

 
Miran Drole je pojasnil, da je bilo načrtovano, da bo za trg skrbel najemnik lokala v Kinodvorani. 

Najemnika trenutno še ni, zato potekajo pogovori o vzdrževanju in upravljanju trga za muzejem s  
Komunalo Tolmin in Zavodom KŠM. 

 
Katja Kragelj Jug je povedala, da se pred naseljem Volče nahaja 6 velikih jumbo plakatov, ki niso 

postavljeni v skladu s pravili. Vprašala je, kaj je občina storila na tem primeru. 

 
Miran Drole je povedal, da so vsi objekti (plakati) prijavljeni medobčinski in gradbeni inšpekciji. 

 
Karel Laharnar je predstavil brošuro o Planoti in se zahvalil za sodelovanje pri glasovanju na natečaju 

za pridobitev sredstev »Hudodobra telovadnica.« 
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Friderik Lapanja je podal pobudo, da Občina Tolmin, ki ima veliko različnih javnih razpisov, katerih 

obrazci so zelo obsežni, obrazce poenostavi, poenoti skupaj z zavodi LTO in KŠM. Poleg tega pa je 
potrebno bolje definirati postavko lastna sredstva, in delo prostovoljcev v obrazcih. 

 

Župan je povedal, da so vtisi prijaviteljev na razpise različni in, da bo potrebno na osnovi analize opraviti 
ustrezne popravke. 

 
Matjaž Žbogar je menil, da je obrazce razpisov potrebno popraviti, konkretno pri potrdilu o plačanih 

davkih, ter se strinjal, da se pošlje anketni vprašalnik izpolnjevalcem. Povedal je , da bo Odbor za 
kmetijstvo, turizem in razvoj podeželja obravnaval problematiko plakatiranja obravnaval bolj podrobno 

in predlagal morebitne spremembe na tem področju. Prav tako je predlagal, da se pri poimenovanju 

gradiva v aplikaciji e- Gradiva uvede smiselno rešitev, ki bo zagotavljala boljšo preglednost vsebin. 
 

Ob 17.27 se je seje udeležila Janja Hadalin. Sejo je nadaljevalo 17 prisotnih svetnikov. 
 

Gorazd Leban je povedal, da bi v času festivalov moralo biti praznjenje smetnjakov bolj pogosto. Menil 

je, da se veliki festivali časovno prekrivajo z lokalnimi festivali . Pozval je občinsko upravo, naj ponovno 
preveri ali je preplastitev ulic v Tolminu v skladu z izdanimi soglasji. Povzel je problematiko Prapetnega 

Brda, ki želi ustanoviti svojo KS. Zanimalo ga je kaj je narejenega na področju reorganizacije krajevnih 
skupnosti v Občini Tolmin. 

 
Župan Uroš Brežan je pojasnil, da se bo o reorganizaciji krajevnih skupnosti odločalo na podlagi 

pogovorov z občani, ki bodo potekali jeseni. V namen uskladitve terminov festivalov v letu 2018 bo 

opravljen usklajevalni sestanek. 
 

Borut Rovšček je povedal, da je preplastitev solidno izvedena, ne moremo pa zahtevati celotne 
preplastitve cestišča, pločniki pa so preplaščeni v celoti. 

 

Miran Drole je pojasnil, da se razmere s smetmi v času festivalov spremlja in ustrezno odreagira. 
 

Gorazd Leban je izrazil željo, da se zagotovi večje število kontejnerjev in preveri kvaliteto položenega 
asfalta na ulicah Tolmina. 

 

Karlo Laharnar je povedal, da pozna problematiko Prapetnega Brda ter predlagal, da se pri vaščanih 
ugotovi kako so naklonjeni reorganizaciji. 

 
Florjan Leban je poudaril, da je na koncu kolesarske poti pri naselju Most na Soči zelo nevaren odsek, 

o katerem naj občina ponovno obvesti Direkcijo za ceste. 
 

Župan je povedal, da je investicija za ta odsek predvidena za konec leta 2017 in, da pogovori potekajo. 

 
 

K 4. točki dnevnega reda. 
Razprava in sklepanje o Odloku o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Zavoda 

za turizem Dolina Soče, v drugi obravnavi.   

 
Direktor občinske uprave Občine Tolmin, Davorin Simčič je poročal o delu in spremembah, ki so zajete 

v Odloku o ustanovitvi Zavoda za turizem Dolina Soče, v drugi obravnavi. Prav tako je predstavil 
problematiko usklajevanja med občinami ustanoviteljicami. 

 
Predsedujoči je odprl razpravo. Razpravljavcev ni bilo. 

 

  
Predsedujoči je nato predlagal, da se sprejme Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi 

Zavoda za turizem Dolina Soče, v drugi obravnavi. 
Predlog sklepa je dal na glasovanje. 

 

Predsedujoči je ugotovil, da je na seji prisotnih 17 članov OS. Člani OS so s 17 glasovi ZA in nobenim 
glasom PROTI sprejeli  

                   



4 
 

SKLEP 

 
Sprejme se Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Zavoda za turizem 

Dolina Soče, v drugi obravnavi. 

 
Ob 17.58 se je seje udeležil Klemen Grahelj. Sejo je nadaljevalo 18 prisotnih svetnikov. 

 
 

K 5. točki dnevnega reda. 
Poročilo PP Tolmin o letu 2016.   

 

Uvodno predstavitev je podal namestnik komandirja PP Tolmin Boris Zorko. 
 

Predsedujoči je odprl razpravo. 
 

Razprave se je udeležil Danijel Oblak, ki je izpostavil parkiranje vozil na posebej označenih mestih za 

invalide, nasilje v družinah in rokovanje z drogami. Poročevalca je vprašal v katerih vsebinah so druge 
občine boljše in kako bi lahko bila Občina Tolmin še boljša. 

 
Ob 18.28 se je seje udeležil Dragomir Rijavec. Sejo je nadaljevalo 19 prisotnih svetnikov. 

 
Valter Valentinuzzi je čestital za poročilo in vprašal kdaj bo PP Tolmin dobila dostojnejšo zgradbo in 

lokacijo. 

 
Odgovore sta podala župan in Boris Zorko, ki sta povedala, da potekajo pogovori med Občino Tolmin in 

ministrstvom. Boris Zorko je še pojasnil kako tečejo postopki za preprečevanje nasilja v družinah in 
preprečevanje rokovanja z drogami. 

 

Janja Hadalin je vprašala, če so preverili vsa tveganja, ki jih prinašajo izvajalci koncertov na festivalih v 
Tolminu. Posebej je izpostavila Marilyna Mansona. 

 
Karlo Laharnar je ob 18.50 zapustil sejo.  

 

Odgovor je temeljito podal Boris Zorko in zagotovil, da so opravljene vse preverbe, vendar, da popolne 
garancije ni. Prav tako je menil, da so za to področje potrebne tudi spremembe na ravni Evropske unije. 

 
 

K 6. točki dnevnega reda. 
Razprava in sklepanje o Lokalnem programu za mlade v Občini Tolmin 2017 - 2022. 

 

Martina Kenda je za uvod povzela ključne točke pri izdelavi Lokalnega programa za mlade. 
 

Lokalni program za mlade je podrobno predstavila Nika Gerbec. 
 

Mnenje Odbora za družbene dejavnosti je pojasnila Katja Jug in povedala, da Odbor podpira Lokalni 

program za mlade v predlagani obliki. 
 

Predsedujoči je odprl razpravo. 
 

Matjaž Žbogar je dejal, da je program dober, pomemben. Ukrepi so realni. Program odraža stanje mladih 
v občini, končno bo sistemsko urejeno področje in zagotovljeno enakopravno obravnavanje mladih po 

celotni občini. Predlagal je, da se program podpre in s tem pove mladim, da so enakopravni. 

 
Friderik Lapanja je povedal, da program podpira, da bi morali spodbuditi tudi medgeneracijsko 

sodelovanje, ter da predlaga izdelavo programa za starejše. 
 

Valter Valentinuzzi je dejal, da je program dober. Povedal je, da je anketa dobra, reprezentativna in 

legitimna, ter da program podpira in bo sodeloval pri implementaciji programa. 
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Gorazd Leban je povedal, da je zadovoljen s programom, da pa je do izdelave programa preteklo preveč 

časa. Prav tako je povedal, da je v občini za tretjino manj mladih v primerjavi z letom 2008 in da v 
preteklosti mladim ni bilo posvečeno veliko pozornosti. Menil je, da bi morala anketa vsebovati tudi 

program razvoja gospodarstva, da v programu pogreša opis alternativne mladinske kulture in da cilji 

programa niso opredeljeni tudi številčno. 
 

Dragomir Rijavec je povedal, da je pridobil kompetence, s katerimi mladim nudi boljše praktično 
izobraževanje. Dejal je, da nudenje prakse prinaša tako pozitivne kot tudi negativne izkušnje, vendar 

meni, da je v podjetjih potrebno odpreti vrata, nuditi prakso in tako prispevati k odločitvi mladih, da 
ostanejo v okolju. Zanimalo ga je kako je s Zoisovimi štipendijami v občini Tolmin napram drugim 

občinam, regijam. 

 
Matjaž Kos je povedal, da je zadovoljen s programom, da ga večina občin po Sloveniji nima, ima ga le 

24 občin. Število mladih se zmanjšuje tudi drugod po Evropi, zato ukrepi gredo od lokalnega do ravni 
EU. Povedal je še, da se bo program, ki se trenutno izvaja ohranil in nadgradil, Mladinski center pa 

potrebuje osebo, ki bo nadzirala, usmerjala njegovo delovanje. Ukrepi, predvideni v programu so 

pravilni, konkretni. O praktičnem delu izobraževanja je menil, da mora biti, dobro je, če bi bilo plačljivo 
in poiskati je potrebno pravno podlago za nagrajevanje dobrih, uspešnih mladih. 

 
Martina Kenda je povedala, da osebni razlogi mladih ne spremenijo odločitve o nadaljevanju bivanja v 

občini Tolmin. Program za mlade je lahko neke vrste pripomoček za tiste, ki želijo ostati. Pojasnila je, 
da je alternativna kultura zajeta v programu. Prav tako je menila, da uspešni niso samo prejemniki 

Zoisove štipendije, ampak mednje sodijo izjemni posamezniki, ki prav tako morajo biti nagrajeni. 

 
Matjaž Žbogar je ob 19.33 zapustil sejo.  

 
Katja Kragelj Jug je dejala, da je potrebno apelirati na generacije zadnje triade osnovnih šol in jih 

vključevati, saj so prav oni prihodnji mladi rodovi. Menila je, da je anketa dobra. Poudarila je, da bi ena 

izmed nalog Mladinskega centra lahko bila tudi spodbujanje mladih za vpis v program strojništva v 
Tolminu, ki za prihajajoče šolsko leto ni bil uspešen. 

 
Župan se je z zaključno mislijo zahvalil skupini. 

 

Predlog sklepa je dal na glasovanje. 
 

Predsedujoči je ugotovil, da je na seji prisotnih 17 članov OS. Člani OS so s 17 glasovi ZA in nobenim 
glasom PROTI sprejeli  

 
 

SKLEP 

 
 

I. 
Občinski svet Občine Tolmin sprejme Lokalni program za mlade v občini Tolmin za obdobje 

2017 - 2022. 

 
II. 

Sklep začne veljati naslednji dan po sprejetju. 
 

 
K 7. točki dnevnega reda. 

Volitve in imenovanja. 

 
Predsedujoči je predstavil vsebino točke. V nadaljevanju je svet obravnaval posamične zadeve s 

področja imenovanj.  
 

a) Imenovanje članov sveta Osnovne šole Dušana Muniha Most na Soči. 

Predloge kandidatur v svet Osnovne šole Dušana Muniha Most na Soči je predstavil predsednik Komisije 
za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja (v nadaljevanju: KMVVI) Borut Nikolaš. KMVVI je 
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predlagala, da se v svet zgoraj navedenega zavoda, kot predstavniki Občine Tolmin imenujejo Friderik 

Lapanja, Mojca Rejc in Oton Bratuž. 
 

Tomaž Štenkler je ob 19.46 zapustil sejo.  

 
Predsedujoči je odprl razpravo na dnevni red. Razpravljavcev ni bilo. 

 
Predsedujoči je dal najprej na glasovanje predlog sklepa, da se v svet Osnovne šole Dušana Muniha 

Most na Soči imenuje Friderika Lapanjo. 
 

 

Predsedujoči je ugotovil, da je na seji prisotnih 13 članov OS. Člani OS so z 12 glasovi ZA in nobenim 
glasom PROTI sprejeli  

 
            SKLEP 

 

Občinski svet Občine Tolmin v svet Osnovne šole Dušana Muniha Most na Soči, kot 
predstavnika Občine Tolmin, imenuje Friderika Lapanjo, Slap ob Idrijci 10, Slap ob Idrijci. 

 
 

Občinski svet je nato na podlagi predloga KMVVI glasoval o imenovanju kandidatke Mojce Rejc.  
 

Predsedujoči je ugotovil, da je na seji prisotnih 14 članov OS. Člani OS so z 14 glasovi ZA in nobenim 

glasom PROTI sprejeli  
 

            SKLEP 
 

Občinski svet Občine Tolmin v svet Osnovne šole Dušana Muniha Most na Soči, kot 

predstavnico Občine Tolmin, imenuje Mojco Rejc, Most na Soči 29, Most na Soči. 
 

 
Občinski svet je nato glasoval še o zadnjem predlogu KMVVI za člana sveta Osnovne šole Dušana Muniha 

Most na Soči. 

 
Predsedujoči je ugotovil, da je na seji prisotnih 14 članov OS. Člani OS so z 14 glasovi ZA in nobenim 

glasom PROTI sprejeli  
 

            SKLEP 
 

Občinski svet Občine Tolmin v svet Osnovne šole Dušana Muniha Most na Soči, kot 

predstavnika Občine Tolmin, imenuje Otona Bratuža, Most na Soči 71, Most na Soči. 
 

 
b) Imenovanje članov sveta Osnovne šole Simona Kosa Podbrdo. 

Predloge kandidatur v svet Osnovne šole Dušana Muniha Most na Soči je predstavil predsednik KMVVI 

Borut Nikolaš. KMVVI je kot kandidate predlagal Blanko Zver, Karmen Beguš in Alenko Zgaga. 
 

Janja Hadalin je ob 19.51 zapustila sejo.  
 

Predsedujoči je odprl razpravo. Razpravljavcev ni bilo. 
 

Predsedujoči je pozval k glasovanju o kandidatki Blanki Zver. Ugotovil je, da je na seji prisotnih 15 

članov OS. Člani so s 15 glasovi ZA in nobenim glasom PROTI sprejeli 
 

 
SKLEP 

 

Občinski svet Občine Tolmin v svet Osnovne šole Simona Kosa Podbrdo, kot predstavnika 
Občine Tolmin, imenuje Blanko Zver, Hudajužna 25, Grahovo ob Bači. 
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Občinski svet je nato na podlagi predloga KMVVI glasoval o imenovanju kandidatke Karmen Beguš.  

 

 
Predsedujoči je ugotovil, da je na seji prisotnih 15 članov OS. Člani OS so z 15 glasovi ZA in nobenim 

glasom PROTI sprejeli  
 

           
SKLEP 

 

Občinski svet Občine Tolmin v svet Osnovne šole Simona Kosa Podbrdo, kot predstavnico 
Občine Tolmin, imenuje Karmen Beguš, Podbrdo 52, Podbrdo. 

 
 

Predsedujoči je predlagal še glasovanje o kandidatki Alenki Zgaga v svet OŠ Podbrdo.  

Ugotovil je, da je na seji prisotnih 14 članov OS. Člani so s 13 glasovi ZA in nobenim glasom PROTI 
sprejeli 

 
 

 
SKLEP 

 

Občinski svet Občine Tolmin v svet Osnovne šole Simona Kosa Podbrdo, kot predstavnico 
Občine Tolmin, imenuje Alenko Zgaga, Bača pri Podbrdu 18, Podbrdo. 

 
 

c) Imenovanje predstavnika Občine Tolmin v svet Zavoda za  Turizem dolina Soče.  

Davorin Simčič je temeljito opisal dosedanji  potek izvolitev v svet Zavoda za Turizem dolina Soče. 
Kandidata ponovljenega postopka sta bila Borut Nikolaš in Karel Laharnar. 

 
Predsedujoči je odprl razpravo. 

Friderik Lapanja je pripomnil, da ni pravočasno dobil ustreznega zapisnika. 

Davorin Simčič je pojasnil, da je bil zapisnik objavljen takoj po seji omenjene komisije na portalu e-
Gradiva. 

Danijel Oblak je podal komentar na pravila, ki urejajo delovanje delovnih teles, komisij. 
 

Sejo so pred začetkom glasovanja zapustili Florjan Leban, Gorazd Leban, Valter Valentinuzzi in Friderik 
Lapanja. 

 

Sejo je ob 20.03 zapustila Renata Pavc.  
 

Predsedujoči je dal predlog za imenovanje Karla Laharnarja v Svet Zavoda za turizem Dolina Soče na 
glasovanje. 

Predsedujoči je ugotovil, da je bilo prisotnih le 9 članov OS. Pojasnil je, da glede na število prisotnih 

članov OS ni sklepčen in se glasovanje ne opravi.  
 

Župan je ob 20.08 odredil odmor. 
Seja se je nadaljevala ob 20.18. 

 
Župan je po ponovnem štetju prisotnih ugotovil, da je ponovno prisotnih le 9 članov in, da OS ni 

sklepčen. OS ni glasoval o predlaganih kandidatih. 

 
 

d) Prenehanje mandata članice Sveta Posoškega razvojnega centra. 
Predsednik KMVVI Borut Nikolaš je poročal o prenehanju mandata članici sveta PRC Aleksandri Grofelnik. 

Predsedujoči je odprl razpravo. Razpravljavcev ni bilo. 

 
Predsedujoči je preštel prisotne in ugotovil, da je prisotnih le 11 članov OS.  
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Ponovil je štetje, pri preverjanju prisotnosti se je prijavilo le 11 članov OS. Ugotovil je, da OS ni bil 

sklepčen, zato se glasovanje ni opravilo. 
 

Predsedujoči je predlagal konec seje OS, vendar se je seja na željo članov nadaljevala, vrnili pa so se 

tudi člani OS, ki so sejo zapustili. 
 

K 8. točki dnevnega reda. 
Premoženjsko pravne zadeve. 

a) Prva dopolnitev načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem. 
Poročal je Davorin Simčič in pojasnil Prvo dopolnitev načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem. 

 

Predsedujoči je odprl razpravo. Razpravljavcev ni bilo. 
Predsedujoči je predlog dal na glasovanje. 

 
 

Predsedujoči je ugotovil, da je na seji prisotnih 14 članov OS. Člani OS so s 13 glasovi ZA in nobenim 

glasom PROTI sprejeli  
 

 
 

SKLEP 
 

I. 

Občinski svet Občine Tolmin soglaša s predlogom za zamenjavo stanovanj na Gregorčičevi 
ulici 11, Tolmin s stanovanjem v Brunovem drevoredu 11a, Tolmin in sprejme prvo 

dopolnitev Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Tolmin za leto 2017. 
  

II. 

Načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem Občine Tolmin za leto 2017 se dopolni, in 
sicer: 

   
1.5. Stanovanjske zgradbe in stanovanja [Prihodki; kto. 7200 01]   

        Samoupravna lokalna skupnost: Tolmin  

Naslov stavbe: Gregorčičeva ul. 11, Tolmin   
ID oznaka: 2248-775-1  

Kvadratura (m2): 77.55  
Posplošena tržna vrednost določena po GURS: 69.089,76 €  

Vrednost določena kot…PO CENITVI   
Višina planiranih sredstev: 56.000,00 €              

         

III. 
Načrt pridobivanja nepremičnega premoženja Občine Tolmin za leto 2017 se dopolni, in 

sicer: 
 

1.5. Stanovanjske zgradbe in stanovanja  

[Odhodki; PP 041608 "Gradnja, nakup in investicijsko vzdrževanje stanovanj", kto. 4200 
01]       

        Samoupravna lokalna skupnost: Tolmin  
Naslov stavbe: Brunov drevored 11a, Tolmin  

ID oznaka: 2248-907-6  
Kvadratura (m2):49,00  

Vrednost določena kot/po …PO CENITVI  

Višina planiranih sredstev: 52.700,00 €  
        

 
IV. 

 

Ta sklep velja takoj. 
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b) Zemljišče k. o. Rut. 

 
Poročal je Davorin Simčič. 

Predsedujoči je odprl razpravo. Razpravljavcev ni bilo. 

Predsedujoči je predlog dal na glasovanje. 
 

Predsedujoči je ugotovil, da je na seji prisotnih 14 članov OS. Člani OS so s 13 glasovi ZA in nobenim 
glasom PROTI sprejeli  

 
 

SKLEP 

 
I. 

Zemljišču na parceli št. 752/19 v izmeri 48m2 (ID znak: 2240-752/19)(ID 6702552), k.o. 
Rut, ki je vknjiženo kot lastnina Občine Tolmin z zaznamovanim statusom grajenega 

javnega dobra lokalnega pomena - cesta, se odvzame status grajeno javno dobro lokalnega 

pomena -cesta. 
 

II. 
Pri zemljišču iz prve točke tega sklepa se dovoli izbris zaznambe ID 12200351, da je 

zemljišče grajeno javno dobro lokalnega pomena - cesta. 
 

 

 
Predsedujoči je ob 20.36 sejo zaključil. 

 
 

 

 
 

 
        DAVORIN SIMČIČ,           UROŠ BREŽAN,  

DIREKTOR OBČINSKE UPRAVE           PREDSEDUJOČI 

 


