
  

 
OB�INA TOLMIN 

Ulica padlih borcev 2, Tolmin 
Telefon (05)3819500 
 Faks (05)3819523 
OB�INSKI SVET 

 
Številka: 478 – 0099/2007 
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 lastnice parcele št. 995/1 k.o. Tolmin, v zadevi odkupa dela zemljiš�a v k.o. 
Tolmin, na seji dne ………. sprejel naslednji  
 

S K L E P 
 

Predlog za odkup dela parc. št. 982/1 k.o. Tolmin se zavrne.                                            
 

O b r a z l o ž i t e v 
 
Lastnica parcele št. 995/1 k.o. Tolmin je zaprosila za odkup zemljiš�a na delu parcele št. 982/1, k.o. Tolmin. 
Zaprosila je, da ji ob�ina proda del zemljiš�a, za funkcionalni dostop do njenih vrtov na parceli št. 995/1 k.o. 
Tolmin. Predlagateljica je v vlogi opredelila površino, ki jo želi pridobiti. Mnenje sosedov je bilo pozitivno. 
Krajevna skupnost Tolmin je k predlaganemu odkupu podala negativno mnenje.  
Po namenski rabi je zemljiš�e stavbno in je izven prometne površine ulice Podbreg, ima pa še vedno status 
javnega dobra.  
Oddelek za okolje in prostor Ob�ine Tolmin je podal mnenje, da se z ukinitvijo javnega dobra in prodajo dela 
navedene parcele ne strinja. Navedel je, da je bila cesta v ulici Podbreg že s predhodno prodajo javnega dobra 
nedopustno okrnjena, s �imer je bila zožena edina primerna povezava s Klancem in delom naselja Na Rojah. 
Navedeno zemljiš�e je sicer dvignjeno nad nivo ceste, kar ne pomeni, da ni primerno za javno rabo - vkop 
komunalnih vodov, postavitev komunalnih naprav, širitev obstoje�e ceste na to zemljiš�e in podobno. Površine 
javnega dobra je nujno v tem strnjenem delu naselja v �im ve�ji meri ohranjati in jih primerno in na�rtno urejati.      
Ob�inski svet Ob�ine Tolmin je na podlagi navedenega na svoji seji, na predlog Odbora za okolje in prostor, po 
vsestranski preu�itvi zadeve sklenil, da se pobudo o odprodaji dela navedenega 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 razpolaganja, zato zoper ta sklep ni možno vložiti pritožbe v upravnem 
postopku. Predlagatelj lahko vloži ponovno prošnjo, pri �emer lahko za izhodiš�e vzame dejstva, navedena v tem 
sklepu.    
 
  
Pripravil 
Miran Mavri                                                                                 Uroš Brežan, 
Svetovalec                                                                                         župan 
 
 
Vro�iti: 

- predlagateljici 
 
Dostaviti: 

a) Oddelek za okolje in prostor, tu 
b) arhiv 


