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ZAPISNIK  

 
28. seje Občinskega sveta Občine Tolmin, 

ki je bila v torek, 27. 2. 2018 ob 17.00, v Veliki sejni sobi Občine Tolmin 

 
 

PRISOTNI ČLANI OBČINSKEGA SVETA (OS): Oton Bratuž, Bojan Drole, Klemen Grahelj, Martina 
Kenda, Katja Kragelj Jug, Karel Laharnar, Friderik Lapanja, Florjan Leban, Gorazd Leban, Aleš Manfreda, 

Borut Nikolaš, Danijel Oblak, Dragomir Rijavec, Jasna Rot, Valter Valentinuzzi, Klemen Šavli, Tomaž 

Štenkler, Matjaž Žbogar, mag. Matej Skočir, Janja Hadalin. 
 

OPRAVIČENO ODSOTNI ČLANI OS: / 
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, vodja Oddelka za gospodarstvo, 

negospodarstvo in finance Janja Bičič, 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, višji svetovalec za urbanizem Zoran Štanta, višji 
svetovalec za pravne zadeve Miran Mavri, tajnica župana in OS Martina Špolad, Jožica Štendler, 

direktorica Knjižnice Cirila Kosmača (k 4. točki dnevnega reda), Suzana Konec, direktorica 

Medobčinske uprave (k 5. in 7. točki dnevnega reda),  
Mateja Leban, Javni zavoda za turizem Dolina Soče (k 6. in 7. točki dnevnega reda), Boban Milunovič, 

Tina Batur, Janez Leban, Sanja Popov Leban, Peter Dakskobler (vsi k 7. točki dnevnega reda). 
Lidija Manfreda, za Smarteh d.o.o. in Aurenis d.o.o. , Miro Črv, Smarteh d.o.o., Matjaž Pirc in Diana 

Škoberne, Aurenis d.o.o (vsi k 8. točki dnevnega reda), Damjana Fortunat Černilogar (k 10. točki 
dnevnega reda). 

 

NADZORNI ODBOR: / 
 

NOVINARJI: KA-TV (Marjan Černigoj), Mariša Bizjak (RTV Koper), Miloš Batistuta (RTV SLO).  

 

 
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 20 članov OS. Seje se še nista udeležili Maša Klavor in Renata Pavc. 
 

Predsedujoči je odprl je razpravo na dnevni red.  
 

Florjan Leban je predlagal umik zadnje podtočke 11. točke dnevnega reda, ki obravnava premoženjsko 

pravno zadevo v Zatolminu. Pojasnil je, da Vrhovno sodišče še ni dokončno obravnavalo omenjenega 
primera in zato o tem ni smiselno razpravljati in glasovati. 

 
Dragomir Rijavec je povedal, da pri 8. točki dnevnega reda ne bo sodeloval in bo za čas trajanja te točke 

zapustil sejo. 
 

Predsedujoči je dal predlog Florjana Lebana o umiku zadnje podtočke 11. točke dnevnega reda 

(premoženjsko pravna zadeva Zatolmin) na glasovanje. Predlagal je glasovanje z dvigom rok.  
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Predsedujoči je ugotovil, da je prisotnih 20 svetnikov. Svetniki so z dvigom rok z 19 glasovi ZA in 

nobenim glasom proti izglasovali umik zadnje podtočke (k.o Zatolmin) 11. točke dnevnega 
reda. 

 

Predsedujoči je dal spremenjeni Dnevni red na glasovanje. 
 

Predsedujoči je ugotovil, da je na seji prisotnih 19 članov OS. Člani OS so z 19 glasovi ZA in nobenim 
glasom PROTI sprejeli  

 
S K L E P 

 

Sprejme se predlagani dnevni red. 
 

DNEVNI RED 
1.   Ugotovitev sklepčnosti in sprejem dnevnega reda.  

2.   Razprava in sklepanje o zapisniku 27. seje občinskega sveta. 

3.    Vprašanja in predlogi.  
4.    Razprava in sklepanje o Odloku o ustanovitvi javnega zavoda Knjižnica Cirila Kosmača 

Tolmin.  
5.    Razprava in sklepanje o Odloku o spremembah in dopolnitvah Odloka o določitvi 

plovbnega  
       režima na reki Soči in reki Koritnici.  

6.    Razprava in sklepanje o soglasju k Statutu Javnega zavoda za turizem Dolina Soče.  

7.    Razprava in sklepanje o ukrepih Občine Tolmin pri načrtovanju, organiziranju in izvedbi 
festivalov na območju Tolmina.  

8.    Razprava in sklepanje o pobudi za delno spremembo Urbanistično tehničnih smernic 
poslovne cone Poljubinj II.  

9.    Razprava in sklepanje o programu dela Občinskega sveta Občine Tolmin za leto 2018.  

10.  Volitve in imenovanja.  
11.  Premoženjsko pravne zadeve.   

 
Ob 17.09 je na sejo prispela Maša Klavora. Sejo je nadaljevalo 21 svetnikov. 

 

K 2. točki dnevnega reda. 
Razprava in sklepanje o zapisniku 27. seje občinskega sveta.  

 
Predsedujoči je odprl razpravo na zapisnik 27. seje OS. Razpravljavcev ni bilo. 

Predsedujoči je dal predlog zapisnika na glasovanje. 
 

Predsedujoči je ugotovil, da je na seji prisotnih 20 članov OS. Člani OS so s 20 glasovi ZA in nobenim 

glasom PROTI sprejeli  
 

S K L E P 
 

Sprejme se zapisnik 27. seje Občinskega sveta Občine Tolmin. 

 
Ob 17.12 je na sejo prispela Renata Pavc. Sejo je nadaljevalo 22 svetnikov. 

 
K 3. točki dnevnega reda. 

Vprašanja in predlogi. 
 

Borut Nikolaš je zaradi navedb v pismu Joška Jarca temeljito in izčrpno opisal svoje delo, ki ga je vložil 

v razvoj podjetja in s tem dosegel uspeh in prepoznavnost. Povedal je, da lažne navedbe širijo 
nestrpnost, sam za takšna dejanja ne bo trošil energije, saj ima še veliko načrtov, ki jih namerava 

uresničiti. 
 

Katja Kragelj Jug je poudarila, da naj se povabi naravovarstvenike, ki branijo postavitev brvi čez Sočo 

pri pokopališču, že na naslednjo sejo OS, da je na zadevi potrebno močno delati, saj je spreminja tudi 
gradbeni zakon, ki lahko ugodno vpliva na razvoj dogodkov. 
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Bojan Drole je predlagal, da naj se aktivira pregledovanje cest s predstavniki KS-jev in Komunale Tolmin. 

 
Miran Drole je pojasnil, da je pobuda bila poslana direktorju Komunale Tolmin. Pregledovanje naj bi že 

potekalo, pričakuje se poročilo.  

 
Miro Lapanja se ni strinjal z nastopom Boruta Nikolaša, ter zagotovil, da sam pri širjenju lažnih govoric 

ni sodeloval. Menil je, da take zadeve sodijo v Komisijo za peticije. Predlagal je postopno postavitev 
enotnih čakalnic na avtobusnih postajališčih ob Keltiki na območju občine Tolmin. Drugi predlog pa je 

bila postavitev klopc ob sprehajalnih poteh v okolici Tolmina, pa tudi ob Kosmačevi učni poti. 
 

Miran Drole je pojasnil, da projekt čakalnic izvira iz leta 2016, da potekajo pogovori o tipizirani obliki, ki 

bi bila primerna za tako postavitev, saj čakalnice v okolici Tolmina niso povsem primerne za postavitev 
ob državni cesti. Krajevne skupnosti se niso odzvale na sodelovanje. 

Za postavitev dodatnih klopc potrebujejo informacije o željenih lokacijah. Na poteh v okolici Tolmina pa 
so klopce ponekod že postavljene na poteh, kjer sta bila aktivna DOR in KS Tolmin. 

 

Predsedujoči je povedal, da pisanje Joška Jarca ne sodi v obravnavo peticij in, da je Občina Tolmin 
ustrezno odgovorila. 

 
Aleš Manfreda je izrazil veliko nezadovoljstvo z načinom oziroma sistemom vzdrževanja cest. Odlok je 

bil sprejet, sam sistem pa ne deluje. Nastale jame na cestah se ne krpajo, makadam se ne vzdržuje 
pravilno. Poškodbe ostajajo, se večajo po vsaki zimi, po vsakem nalivu. Krajevne skupnosti se 

pritožujejo. Prav tako se pritožujejo krajani. Ponovno je podal predloge: 

- Pripraviti je potrebno načrt vzdrževanja cest, ki naj se redno ažurira.  
- Zgoraj navedeni načrt mora biti javno dostopen na Občinski upravi in posamezni KS. 

- Preglede cest mora opravljati nekdo izmed zaposlenih na Komunali Tolmin d.o.o. in ne zunanji 
izvajalec. 

- Po izvedenem vzdrževanju ceste naj izvajalec pripravi poročilo, ki ga mora potrditi predsednik 

KS na območju katere se nahaja cesta, ki se je vzdrževala. 
 

Miran Drole se je s predlogom strinjal, predlagal da se skliče Odbor za infrastrukturo in Komunalo Tolmin 
d.o.o., ter se zadevo nato obravnava na seji OS. 

 

Klemen Šavli je opozoril na povečan pojav zveri na območju, ki bi lahko negativno vplival na razvoj 
turizma. Menil je, da izpoved Boruta Nikolaša ne sodi na sejo OS. Izpostavil je priključek lokalne na 

glavno cesto pri Volčanskem mostu. Ta je preozek in nevaren, potreben ureditve. V promet se na tem 
delu vključujejo veliki tovornjaki s kontejnerji. 

 
Miran Drole je pojasnil, da je bil Zavod za gozdove že povabljen, da predstavi razsežnost pojava zveri 

na območju. Problematika bo vključena na naslednjo sejo OS. 

Karel Laharnar je podprl idejo Aleša Manfrede, ter predlagal postavitev radar table za hitrost pri Gostilni 
na mostu v Dolenji Trebuši z namenom umiritve prometa. 

 
Gorazd Leban je dejal, da naj se postavi ustrezno, bolj vidno signalizacijo za zmanjšanje hitrosti na 

območju pod stavbo občinske uprave, ob prehodu za pešce. 

 
 

K 4. točki dnevnega reda. 
Razprava in sklepanje o Odloku o ustanovitvi javnega zavoda Knjižnica Cirila Kosmača 

Tolmin. 
 

Uvodno predstavitev je podal mag. Matjaž Kos. 

 
Jožica Štendler je podrobneje predstavila ključne novosti in spremembe Odloka o ustanovitvi javnega 

zavoda Knjižnica Cirila Kosmača Tolmin (v nadaljevanju Odlok). 
 

Katja Kragelj Jug je v imenu Odbora za družbene dejavnosti dejala, da predlagajo izbris alineje, ki govori 

o številu let na vodilnem ali vodstvenem delovnem mestu, ki so potrebna, da se tudi mladim omogoči 
prijavo na delovno mesto direktorja Knjižnice Cirila Kosmača Tolmin. 
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Danijel Oblak, predsednik Statutarno pravne komisije , je dejal, da je Komisija zabeležila veliko napak, 

ki niso vsebinske in da v gradivu ni bilo čistopisa. Predlagal je, da se Odlok sprejme v prvi obravnavi 
skupaj z vsemi popravki. 

 

Predsedujoči je odprl razpravo. Razpravljavcev ni bilo. 
 

Župan je predlagal, da se predlog sprejme skupaj s popravki Statutarno pravne komisije in predlogi 
Odbora za družbene dejavnosti, v prvi obravnavi. Dejal je, da je potrebna še uskladitev z ostalima 

občinama ustanoviteljicama. 
 

Predsedujoči je dal Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Knjižnica Cirila Kosmača Tolmin skupaj s 

popravki in predlogi, v prvi obravnavi na glasovanje. 
 

Predsedujoči je ugotovil, da je na seji prisotnih 21 članov OS. Člani OS so s 21 glasovi ZA in nobenim 
glasom PROTI sprejeli  

 

S K L E P 
 

Sprejme se Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Knjižnica Cirila Kosmača Tolmin, v prvi 
obravnavi. 

 
 

K 5. točki dnevnega reda. 

Razprava in sklepanje o Odloku o spremembah in dopolnitvah Odloka o določitvi plovbnega  
režima na reki Soči in reki Koritnici.  

 
Suzana Konec je pojasnila spremembe in dopolnitve.  

 

Matjaž Žbogar je povedal, da Odbor za kmetijstvo, turizem in razvoj podeželja predlaga, da se natančno 
določijo naloge informatorjev in nadzornikov. 

 
Danijel Oblak, predsednik Statutarno pravne komisije se je strinjal s predlogom Matjaža Žbogarja in 

opozoril na nekatere redakcijske napake. 

 
Predsedujoči je odprl razpravo. 

 
Suzana Konec je povedala, da se naloge lahko opredelijo v okviru Odloku o spremembah in dopolnitvah 

Odloka o določitvi plovbnega režima na reki Soči in reki Koritnici (v nadaljevanju Odlok), ali v pravilniku, 
ki določa izvajanje Odloka. 

 

Matjaž Žbogar je menil, da so pooblastila nadzornikov v nasprotju z zakonodajo, saj ne morejo imeti 
enakih pooblastil kot redarji in ponovno predlagal, da se natančno opredeli naloge. 

 
Predsedujoči je predlagal, da se Odlok sprejme skupaj s pripombami in predlogi Statutarno pravne 

komisije in Odbora za kmetijstvo, turizem in razvoj podeželja, v prvi obravnavi. 

 
Predsedujoči je dal Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o določitvi plovbnega režima na reki 

Soči in reki Koritnici, skupaj s pripombami in predlogi Statutarno pravne komisije in Odbora za 
kmetijstvo, v prvi obravnavi na glasovanje.  

 
Predsedujoči je ugotovil, da je na seji prisotnih 21 članov OS. Člani OS so s 17 glasovi ZA in nobenim 

glasom PROTI sprejeli  

 
S K L E P 

 
Sprejme se Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o  določitvi plovbnega režima na 

reki Soči in na reki Koritnici s pripombami, v prvi obravnavi. 
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K 6. točki dnevnega reda. 

Razprava in sklepanje o soglasju k Statutu Javnega zavoda za turizem Dolina Soče. 
Uvodno predstavitev je podala Mateja Leban. Povedala je, da so pri pripravi upoštevali vse pravočasno 

prispele pripombe, da sta Občini Kobarid in Bovec že dali soglasji, ter da bodo pripravili čistopis v 

katerem bodo upoštevali tudi zadnje pripombe, ki jih je podala Statutarno pravna komisija Občine 
Tolmin. Predlagala je, da tudi Občinski svet občine Tolmin da soglasje k Statutu Javnega zavoda za 

turizem Dolina Soče. 
 

Matjaž Žbogar, Odbor za kmetijstvo, turizem in razvoj podeželja, je povedal , da se strinjajo s soglasjem, 
vendar naj se upošteva pripombe. 

 

Danijel Oblak, predsednik Statutarno pravne komisije je predlagal, da se za naslednji mandat občinskih 
svetov sprejme protokol po katerem se bo odločalo o skupnih zavodih. Povedal je, da se Statutarno 

pravna komisija strinja s soglasjem, da pa pričakuje, da Svet zavoda na eni od naslednjih sej sprejme 
novo, popravljeno besedilo in o tem obvesti občine ustanoviteljice. 

 

Predsedujoči je odprl razpravo. 
 

Matjaž Žbogar je vprašal, če se bo zamenjalo pogoj znanja jezikov pri izbiri direktorja. Gre za spremembo 
iz angleškega jezika v svetovni jezik. V tem primeru je to vsebinska poprava. 

 
Bojan Drole je menil, da je znanje jezikov pomembno, da pa je pregled usklajevanja med občinami ni 

primeren. 

 
Predsedujoči je dejal, da gre za zapleteno in težko usklajevanje med tremi občinami. Znanje angleškega 

jezika je med zahtevami ostalo. 
 

Matjaž Žbogar je ponovno vprašal zakaj se te pripombe ni upoštevalo. 

 
Davorin Simčič je podal pojasnilo o pogojih pri izbiri direktorjev skupnih zavodov. 

 
Predsedujoči je pozval k glasovanju. 

Predsedujoči je ugotovil, da je na seji prisotnih 22 članov OS. Člani OS so s 19 glasovi ZA in nobenim 

glasom PROTI sprejeli  
 

 
S K L E P 

 
I. 

 

Občina Tolmin daje soglasje k statutu Javnega zavoda za turizem Dolina Soče.   
 

II. 
 

Občinska uprava Občine Tolmin naj Svetu Javnega Zavoda za turizem Dolina Soče 

posreduje redakcijske pripombe, ki jih je k statutu podala Statutarno pravna komisija, s 
predlogom, da svet zgoraj navedenega zavoda sprejme čistopis Statuta v katerem bodo te 

pripombe upoštevane. 
 

 
K 7. točki dnevnega reda. 

Razprava in sklepanje o ukrepih Občine Tolmin pri načrtovanju, organiziranju in izvedbi 

festivalov na območju Tolmina. 
 

 
Župan je izčrpno predstavil festivalsko problematiko in povzel najpomembnejše ugotovitve študije FUDŠ. 

 

Matjaž Žbogar, Odbor za kmetijstvo, turizem in razvoj podeželja, je predlagal, da se v letih 2018 in 2019 
izvede največ sedem festivalov (Metal days, Soča Outdoor, Sajeta, Halamoye, Reagge, Punk, Motorcity), 
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število dni pa ne sme biti večje kot v letu 2017. Prav tako je potrebno načrtovati in regulirati aktivnosti 

organizatorjev. 
 

Mateja Leban je predstavila stališče Javnega zavoda Turizem dolina Soče in povedala, da so ponudniki 

nastanitvenih kapacitet izpostavili hrup, neupoštevanje urnikov, omejen dostop do bregov reke Soče in 
Tolminke in težave z namestitvami ostalih, nefestivalskih gostov. Predlagala je, da naj mesec avgust 

ostane prost, brez festivalov, organizatorji naj zagotovijo mir v kampu, naj se držijo odločb in znižajo 
jakost glasbe predvsem na ožjem območju Sotočja. V kolikor se predpisov organizatorji ne držijo je 

potrebno ustrezno ukrepati. Predlagala je, da naj se v letu 2108 izvede le šest festivalov, v letu 2019 le 
pet, raje Motorcity kot Reagge. 

 

Predsedujoči je odprl razpravo.  
 

Valter Valentinuzzi je dejal, da ni proti festivalom, da pa je potrebno urediti neoviran prehod za 
domačine. Študija FUDŠ je potrdila, da občani niso proti, da pa imajo želje, ki jih je potrebno upoštevati 

in rešiti. Menil je, da študija ni popolna, da manjkajo mnenja gostov, udeležencev festivalov, ter da je 

težko govoriti o ekonomskih učinkih festivalskega turizma. Predvsem ga je zanimalo kako in koliko  
vplivajo festivali na večji obisk Tolmina po festivalih. Predlagal je, da se v letu 2108 ne spreminja števila 

festivalov, saj bi nastala škoda. Sklepi so pomanjkljivi, skopi, izpuščene so nekatere pripombe. V bodoče 
je potrebno najti skupen dogovor med občino, prebivalci in organizatorji. V predlogu sklepa naj se k. o. 

Tolmin zamenja z območjem občine Tolmin. Število festivalov naj ostane enako, zmanjša naj se število 
dni. Dejal je, da je dostop do vode ustavna pravica in, da meni, da se prehod do vode da tehnično rešiti. 

Menil je, da vsi festivali niso enaki in težave v kampih ne pri vseh enako velike, izstopajo težave v kampih 

po zaključenih koncertih in glasna glasba na parkirišču pod Brajdo, ki prihaja iz parkiranih avtomobilov. 
Problematičen se mu je zdel oder pri Sotočju, o katerem se je potrebno temeljito dogovoriti, morda 

postaviti zvočne zaščite. Predlagal je, da naj se turistična taksa pobere v celoti in ne le pavšalno. Menil 
je, da naj se ustrezen tekst pripravi do naslednje seje v mesecu marcu, pravilnik pa do meseca 

septembra. Ni se strinjal, da se bo obvoznica zapirala, saj naj bi dogovor z Direkcijo za ceste, po 

njegovem mnenju, ne bi bil mogoč. Obvoznica se bo gradila v namen zmanjšanja prometa v mestu, v 
tem primeru pa bo mestna cesta zopet zelo obremenjena. Predlagal je, da se obvoznica zgradi tako, da 

ne bo motila festivalov. 
 

Bojan Drole je menil, da naj število festivalov in dni ostane enako in da ni prav, da se za leto 2018 in 

2019 zaostruje. Pritrdil je ideji o izdelavi Pravilnika, ki bo urejal festivale. 
 

Borut Nikolaš je povedal, da se ne strinja s predlogom Valterja Valentinuzzija, ki je menil, da se mora 
k. o. Tolmin spremeniti v območje občine Tolmin, saj tako omejimo tudi Goro Rocka. Dejal je, da ga je 

na predstavitvi Študije FUDŠ presenetila prisotnost ljudi, ki so se zavzemali za Sotočje, a jih na Sotočju 
nikoli ni srečal. Predlagal je, da bi bil prehod mimo Sotočja zagotovljen, samo območje pa ne more biti 

odprto. Poskrbeti je potrebno za nočne omejitve v kampu. 

 
Janja Hadalin je podprla predlog razširitve sklepov na način kot ga je predlagal Valter Valentinuzzi, ter 

predlagala, da se o sklepih ponovno razmisli in o njih dokončno odloča na naslednji seji občinskega 
sveta.  

 

Friderik Lapanja se ni strinjal z omejevanjem števila festivalov, saj ga je skrbelo, da bodo prizadeti 
organizatorji, ki izhajajo iz domačega okolja. Predlagal je, da se odločanje o predlogu prestavi. 

 
Danijel Oblak je povedal, da ima le peščica posameznikov koristi od festivalov, peščica pa škodo. Študija 

je tudi pokazala, da je večina ljudi zadovoljna in celo poistovetena s festivali. Organizatorje je vprašal o 
plačani turistični taksi. Menil je, da se postavlja dilema ali omejiti število festivalov ali število dni . 

Predlagal je, da se s pravilnikom določi termin, ta pa bi, po njegovem mnenju, že moral biti sprejet. 

Strinjal se je s predlaganimi sklepi, ki pa jih je potrebno razširiti. Predlagal je sestavo komisije, ki bo 
oblikovala Pravilnik. 

 
Župan je povedal, da občina vlaga v festivalski prostor več kot dobi od turistične takse in, da vlagajo 

tudi organizatorji. 

 
Boban Milunović je poudaril, da je dostop do Sotočja v času festivalov težaven zaradi varnostnih zahtev. 

Težave s hrupom so rešljive. Turistična taksa je za poravnati, vendar pa je povedal, da so edini festivali, 
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ki jo plačajo. Ker jih Študija FUDŠ ni vključila je lahko interpretacija  tudi drugačna. Poudaril je, da je le 

8% ljudi nezadovoljnih s prisotnostjo festivalov, da so zelo ekološko usmerjeni (Metaldays) in da so 
prejeli nagrado za enega najbolj ekološko prijaznih festivalov v Evropi, saj ne proizvajajo smeti. Vse 

smeti, ki jih Komunala Tolmin d.o.o. zaračunava so prinesene iz okoliških trgovskih centrov. Predlagal 

je znižanje cene odvoza smeti. 
 

Janez Leban je menil, da je študija prišla prepozno, ter da bi si želeli sodelovati v raziskavi, razpravah. 
Dejal je, da so festivali organizirani v obdobju, ko večina ljudi lahko gre na letni dopust. 

 
Peter Dakskobler je povedal, da bi bilo pomembno imeti koordinatorja, ki bi zmanjšal težave in uskladil 

organizatorje in lokalno skupnost. Menil je, da bi zmanjšanje števila festivalov posegalo za nazaj in ne 

bi bilo koristno. 
 

Župan je razpravo povzel in dejal, da je bilo veliko predlogov, da bi bilo za bolj natančno opredelitev  
odločanje potrebno prestaviti, da pa glede na razpravo predlaga spremembo števila festivalov v 

posameznem letu na sedem festivalov ( kot v letu 2017) v letu 2018, za leto 2019 pa se pripravi Pravilnik. 

 
Valter Valentinuzzi je dejal, da se mu zdi nesprejemljivo, da od junija do novembra ne bo seje in, da naj 

se pripravi septembrsko sejo z vsaj eno točko dnevnega reda, kamor se uvrsti Pravilnik o festivalih. 
 

Župan mu je dejal, da bi moral tudi iz izkušenj članov DOR-a, kako zahtevno je pripraviti ustrezen 
pravilnik. 

 

Predsedujoči je predlagal glasovanje po točkah predlaganega sklepa z dvigom rok. 
 

Predsedujoči je dal prvo točko sklepa na glasovanje. 
 

Predsedujoči je ugotovil, da je na seji prisotnih 22 članov OS. Člani OS so s 22 glasovi ZA sprejeli 

I. točko SKLEPA 
 

 
I. 

 

 Medobčinska uprava občin Bovec, Kobarid, Tolmin in Kanal ob Soči naj skupaj s Policijsko 
postajo Tolmin pred pričetkom prvega festivala v poletni sezoni na območju Tolmina 

pripravi program spremljanja in izvajanja odločb, ki jih v zvezi z izvedbo posameznega 
festivala izdaja občinska uprava Občine Tolmin, pregleda prizorišče pred in po zaključku 

festivala in ob zaključku sezone pripravi skupno poročilo o spoštovanju zgoraj navedenih 
določb in morebitnih izvedenih ukrepih. 

 

 
Predsedujoči je dal drugo točko sklepa na glasovanje. 

 
Predsedujoči je ugotovil, da je na seji prisotnih 22 članov OS. Člani OS so s 22 glasovi ZA sprejeli 

II. točko SKLEPA 

 
II. 

 
Število festivalov se na območju Tolmina za leto 2018 in 2019 omeji tako, da se v 

posameznem letu lahko izvede največ 7 festivalov, to je Soča Outdoor, Metaldays, Punk 
rock, Overjam reggae, Halamoye, Motorcity in Sajeta pri čemer število dni posameznega 

festivala obremenjenih s hrupom ne sme biti večje kot v letu 2017. Občinska uprava Občine 

Tolmin v letih 2018 in 2019 za druge večdnevne festivale ne sme izdajati dovoljenj za 
čezmerno obremenitev okolja s hrupom, dovoljenj za zapore cest in ne sme sklepati pogodb 

za oddajo zemljišč last Občine Tolmin v najem. 
 

 

Predsedujoči je dal tretjo točko sklepa na glasovanje. 
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Predsedujoči je ugotovil, da je na seji prisotnih 22 članov OS. Člani OS so s 14 glasovi ZA in  2 

glasovoma PROTI sprejeli III. točko SKLEPA 
 

 

III. 
Občinska uprava Občine Tolmin naj do 1. 3. 2019 pripravi pravilnik, ki bo določil število 

večdnevnih festivalov, ki se vsako leto organizirajo na območju Tolmina (torej v k.o. 
Tolmin) v vsakem koledarskem letu ter način in postopek za izbiro organizatorjev 

festivalov. 
                                                    

 

Predsedujoči je dal četrto točko sklepa na glasovanje. 
 

Predsedujoči je ugotovil, da je na seji prisotnih 22 članov OS. Člani OS so s 21 glasovi ZA sprejeli 
IV. točko SKLEPA 

 

 
IV. 

 
Občinski svet Občine Tolmin predlaga županu, da imenuje komisijo za spremljanje 

festivalov, ki bo spremljala potek festivalov ter skrbela za sporazumno reševanje 
morebitnih sporov, ki se bodo pojavljali v zvezi z organizacijo festivalov. Občinski svet 

predlaga, da se v komisijo imenujejo: - predstavnik Krajevne skupnosti Tolmin, - 

predstavnik Zavoda za turizem Dolina Soče, - predstavnik Zavoda za kulturo, šport in 
mladino Občine Tolmin, - predstavnik občinske uprave Občine Tolmin, - predstavnik 

vsakokratnega organizatorja festivala. 
 

 

 
K 8. točki dnevnega reda. 

Razprava in sklepanje o pobudi za delno spremembo Urbanistično tehničnih smernic 
poslovne cone Poljubinj II.  

 

 
Zoran Štanta in Lidija Manfreda sta uvodoma predstavila  pobudo za delno spremembo Urbanistično 

tehničnih smernic poslovne cone Poljubinj II.  
 

Miro Črv je pojasnil, da so na robu zmogljivosti, da želijo ostati v domačem okolju, da zaposlujejo veliko 
število ljudi, da potrebujejo hitre in učinkovite rešitve,  svoje dejavnosti trenutno ne morejo širiti na 

vzhod, da so se zato odločili za pozidavo na zahodni strani njihove sedanje poslovne stavbe.  

 
Matjaž Pirc je potrdil pojasnila Mira Črva. 

 
Zoran Štanta je pojasnil težave, ki trenutno onemogočajo širitev poslovne cone na vzhod, ter napovedal, 

da se bo s spremembo zakonodaje morda ustrezno rešilo trenutne ovire. 

 
Za Odbor za okolje in prostor je poročala Janja Hadalin in povedala, da so predlagani sklep sprejeli. 

 
Predsedujoči je odprl razpravo. 

 
Klemen Šavli je podprl možnost napovedanih sprememb. Povedal je, da so bili podobni interesenti, ki 

pa se jim takih sprememb ni dovolilo in da vidi možnost vzpostavitve ceste na drugi strani Smarteha. 

 
Gorazda Lebana je zanimalo, če so bili vsi lastniki, predvsem spodnji, v okolici vprašani za soglasje. 

Pomembno se mu je zdelo upoštevati mnenje KS Poljubinj. Predlagal je odložitev glasovanja, razširitev 
vpliva na območje, ki sega pod cesto in sklep, ki bi upošteval širšo javnost. 

 

Friderik Lapanja je menil naj se širitev omogoči, kljub temu zagotovi vsa potrebna soglasja in kasneje 
omogoči tudi krožno pešpot. 
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Lidija Manfreda je pojasnila, da sprememba vpliva samo na notranje območje cone za katero je bila 

narejena ustrezna študija. 
 

Gorazd Leban je pojasnil kako bi lahko potekal promet ob nakladanju kamionov in kakšne težave 

obračanja se kažejo. 
 

Bojan Drole je vprašal, če se lahko uredi obvozna cesta. 
 

Miran Drole je pojasnil, da v pripravi smernic OPPN Poljubinj je predvideno reševanje dostopov v zgornji 
del vasi Poljubinj, vendar dogovori z lastniki zemljišč niso uspešni. Vprašal je, če je mogoče narediti 

obračališče na kraku, ki ostane po gradnji. 

 
Janja Hadalin je podala mnenje o širjenju in razvoju gospodarstva. 

 
Florjan Leban je povedal, da so za širitev, vendar je potrebno načrt razgrniti in pridobiti informacije o 

vplivu tudi na lastnike parcel pod cesto. 

 
Miro Črv je vprašal kaj z razgrnitvijo načrta pridobijo? 

 
Borut Nikolaš je podal primerjavo prometne ureditve v industrijski coni z lokacijo v središču mesta 

Tolmin. 
 

Friderik Lapanja je povedal, da ne vidi problema, da se predlog razgrnitve ne sprejme. 

 
Miran Drole je menil, da niso na voljo vse potrebne informacije in, da se odločanje o pobudi prestavi na 

naslednjo sejo. 
 

Klemen Grahelj je povedal da gre, v primeru razgrnitve projekta in morebitnih nasprotnikov temu, lahko 

za zaviranje razvoja. 
 

Miran Drole je ponovil svoje stališče o pomanjkljivih informacijah. 
 

Župan je povzel dosedanjo razpravo. 

 
Lidija Manfreda je ponovno pojasnila, da so bile narejene vse potrebne študije za izvedbo načrtovanega 

projekta. 
 

Matej Skočir je predlagal dvofazno odločanje, da se rešitve zaradi vplivov na spodnje lastnike poišče 
kasneje. 

 

Predsedujoči se je strinjal s predlogom Mateja Skočirja. 
 

Gorazd Leban se je tudi strinjal s predlogom Mateja Skočirja o dveh sklepih. 
 

Matjaž Žbogar je povedal da se slabo posluša in, da ni proti razvoju. 

 
Predlaga se drugi sklep: Preveri naj se možnost obračanja velikih tovornjakov na spodnjem krožišču, v 

kolikor to ni možno naj se to naredi na spodnjem delu parcele št. 100/25. 
 

Lidija Manfreda je podala dodatno pojasnilo. 
 

Predsedujoči je preveril možnost izvedbe predloga drugega sklepa in zaključil, da da na glasovanje 

predlog sklepa, ki je bil sestavni del gradiva. 
Predsedujoči je ugotovil, da je na seji prisotnih 21 članov OS. Člani OS so s 18 glasovi ZA in nobenim 

glasom PROTI sprejeli  
 

 

S K L E P 
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I. 

 
Vsebina grafičnega dela Urbanistično tehničnih smernic poslovne cone Poljubinj II se 

spremeni v skladu s Strokovno podlago – pobuda za delno spremembo Urbanistično 

tehničnih smernic poslovne cone Poljubinj II (št. 28/17, Studio M, Manfreda Lidija s.p., 
Tolmin, oktober 2017). 

 
II. 

 
Na predlog investitorjev se lahko ukine del prometne povezave med gradbenima parcelama 

6 in 7 ter del prometne povezave med gradbenima parcelama 9 in 12. 

 
III. 

 
Omogoči se dodatno združevanje gradbenih parcel oz. objektov 7, 8 z gradbeno parcelo 6 

ter gradbenih parcel 9, 10 z gradbeno parcelo 12. 

 
IV. 

 
Za predvidena objekta na gradbenih parcelah 6 in 12 se spremenita gradbeni liniji z 

izhodiščnima točkama zaradi združevanja z obstoječima objektoma. 
 

V. 

 
Sklep začne veljati takoj. 

 
 

K 9. točki dnevnega reda. 

Razprava in sklepanje o Programu dela Občinskega sveta Občine Tolmin za leto 2018. 
 

 
Program dela Občinskega sveta Občine Tolmin za leto 2018 je predstavil Davorin Simčič. 

 

Predsedujoči je odprl razpravo. 
 

Valter Valentinuzzi je pripomnil, da se ne strinja, da ni predvidene seje občinskega sveta v mesecu 
septembru. Prav tako ni predvidene reorganizacije krajevnih skupnosti in še povedal, da  krajane 

Prapetnega Brda in njega zanima ali bo to izvedeno. 
 

Župan je pojasnil, da je običajna praksa, da jesenske seje ni na razporedu, da pa obstaja možnost, da 

se jo uvrsti, če se za to pokažejo potrebe. Vse ključne obveznosti je potrebno opraviti do konca junija. 
Predstavniki krajevnih skupnosti so se na srečanju strinjali, da se reorganizacija prenese v naslednji 

mandat. Povezave za združevanje krajevnih skupnosti je moč iskati tudi v skupnih, finančno močnejših 
projektih. 

 

Matjaž Žbogar se je strinjal s predlogom za septembrsko sejo. Vprašal je tudi o predlogu plačevanja 
sejnin in povračilom potnih stroškov za predstavnike v svetih zavodov. Zanimal ga je sistem bodočega 

financiranja krajevnih skupnosti in kakšni bodo faktorji izračunov za posamezna naselja. 
 

Župan je pojasnil, da v kolikor bo potrebno, bo seja tudi v mesecu septembru in lahko tudi med volilno 
kompanijo. 

 

Davorin Simčič je pojasnil, da bo sejnine potrebno urediti, saj bi to morda pritegnilo tudi več oziroma 
ustreznejše kandidate. Problem je v uskladitvi državnih in občinskih zavodov ter s preostalimi občinami 

s katerimi smo soustanovitelji zavodov. 
 

 

Predsedujoči je predlagal glasovanje. 
Predsedujoči je ugotovil, da je na seji prisotnih 20 članov OS. Člani OS so s 17 glasovi ZA in nobenim 

glasom PROTI sprejeli  
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S K L E P 

 

 
Občinski svet Občine Tolmin sprejme Program dela Občinskega sveta Občine Tolmin za leto 

2018. 
 

 
K 10. točki dnevnega reda. 

Volitve in imenovanja. 

 
Davorin Simčič je podal razlago postopka izbire kandidatov za direktorja Tolminskega muzeja. 

 
Kandidatka za direktorico mag. Damjana Fortunat Černilogar se je izčrpno predstavila. 

 

Predsedujoči je odprl razpravo. Razpravljavcev ni bilo. 
 

Župan je pohvalil dosedanje delo mag. Damjane Fortunat Černilogar. 
 

Sejo sta ob 21.07 zapustila Tomaž Štenkler in Bojan Drole. Sejo je nadaljevalo 20 svetnikov. 
 

Predsedujoči je dal predlog na glasovanje. 

Predsedujoči je ugotovil, da je na seji prisotnih 20 članov OS. Člani OS so s 20 glasovi ZA in nobenim 
glasom PROTI sprejeli  

 
 

S K L E P 

 
 

Občinski svet Občine Tolmin za mandatno dobo petih let, za direktorico Tolminskega 
muzeja imenuje mag. Damjano Fortunat Černilogar. 

 

 
 

K 11. točki dnevnega reda. 
Premoženjsko pravne zadeve.   

 
 

Miran Mavri je vsako podtočko premoženjsko pravnih zadev predstavil pred glasovanjem. Pri 

premoženjsko pravni zadevi Šentviška Gora (Polje) je Karel Laharnar opozoril na manjšo tipkarsko 
napako, ki jo je potrebno odpraviti. 

 
K.O. GRAHOVO 

Predsedujoči je predlagal glasovanje. 

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

 
S K L E P 

 
I. 

 

Zemljišču z urejenim ekološkim otokom s parc. št. 311/2 v izmeri 42 m2 (ID znak: 2244-
311/2-0) (ID 6349199) k. o. 2244 Grahovo, ki je last Občine Tolmin se podeli status grajeno 

javno dobro lokalnega pomena. 
                                                     

 

II. 
Pri zemljišču iz prve točke tega sklepa se dovoli vpis zaznambe, da je grajeno javno dobro 

lokalnega pomena. 
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III. 
 

Ta sklep velja takoj. 

                                             
 

VEČ K.O. IN VEČ CEST 
Predsedujoči je predlagal glasovanje. 

Predsedujoči je ugotovil, da je na seji prisotnih 18 članov OS. Člani OS so s 18 glasovi ZA in nobenim 
glasom PROTI sprejeli  

 

S K L E P 
 

I. 
 

Zemljiščem s parcelnimi številkami: 

1. 343/22, 343/24, 343/25 k. o. 2226 Vrsno, ki so v naravi del kategorizirane občinske 
ceste LC 420092 Kamno – Vrsno, 

2. 9/13 k. o. 2233 Dolje, ki je v naravi del kategorizirane občinske ceste št. JP 922421 Dolje 
– vaške poti, 

3. 120/7 k. o. 2234 Zatolmin, ki je v naravi del kategorizirane občinske ceste št. JP 922441 
– Zatolmin – vaške poti, 

4. 15/9 k. o. 2235 Čadrg, ki je v naravi del kategorizirane občinske lokalne ceste št. LC 

420181 – Zatolmin – Korita - Čadrg 
5. 56/6, 9/2, 13/4 in 9/4 k. o. 2231 Kamno , ki so v naravi del kategorizirane občinske ceste 

št. LC 420092 Tolmin – Kamno, 
6. 261/83, 221/3, 221/4, 223/2 in 205/2 k. o. 2236 Žabče, ki so v naravi del kategorizirane 

občinske ceste št. 420061 Tolmin Žabče – Tolminske Ravne, 

7. 262/2, 206/2, 209/2, 212/2, 294/93, 294/95, 295/28, 295/31, 295/34, 304/4, 304/5, 
294/101, 296/5, 280/2, 280/3, 280/4, 283/2, 286/2, 287/2, 287/1, 289/15, 291/30, 

291/31, 293/2, 294/98, 294/104, 294/110, 294/112, 294/114, 294/116, 294/119, 
294/120, 294/124, 295/100, 295/102, 208/4, 210/5, 216/5, 295/55, 291/56, 294/108, 

291/42, 291/47, 291/48, 242/3, 242/5, 243/8,  218/2, 264/5, 264/7, 264/9, 294/135, 

294/138, 294/139, 182/1, 241/2, 244/2, 244/3, 210/2, 216/2, 265/3, 265/4, 266/1, 
266/3, 267/2, 265/1, 226/19, 226/18, 226/16, 226/14, 226/12, 255/2 k. o. 2237 Ljubinj, 

ki so v naravi del kategorizirane občinske ceste št. JP 920871 Ljubinj - Podkuk, 
8. 243/12, 294/128 k. o. 2237 Ljubinj, ki so v naravi del kategorizirane občinske ceste št. 

LC 420031 Ljubinj – Sela nad Podmelcem, 
9. 302/5, 302/8, 302/11, 311/7, 311/8, 299/19, 299/20, 299/21, 299/22, 299/23, 

299/25, 299/26, 299/27, 368/75 k. o. 2238 Podmelec, ki so v naravi del kategorizirane 

občinske ceste št. LC 420031 Ljubinj – Sela nad Podmelcem 
10. 523/11, 523/12, 523/13, 523/14, 523/15, 510/32, 510/33, 492/33, 527/3, 531/4, 

526/21, 526/23, 526/24, 537/32, 537/35 k. o. 2238 Podmelec, ki so v naravi del 
kategorizirane občinske ceste št. 920881 Kneža - Kneške Ravne, 

11. 1064/75, 1148/25, 1147/107, 1064/66, 1147/63, 1148/28, 1095/16 in 1147/110 k. 

o. 2239 Kneža, ki so v naravi del kategorizirane občinske ceste št. 920881 Kneža – Kneške 
Ravne, 

12. 108/2, 20/2, 184/93, 184/90,  k.o. 2239 Kneža,  ki so v naravi del kategorizirane 
občinske ceste št. JP št. 920151 Slatne Lašče, 

13. 238/4,  238/6, 239/2,  k.o. 2239 Kneža,  ki so v naravi del kategorizirane občinske ceste 
št. JP št. 920141 Slatne - Temljine, 

14. 1/12, 1/13 k. o. 2240 Rut, ki sta v naravi del kategorizirane občinske ceste št. JP 

922601 in JP 922606 – Rut – vaške poti 
15. 150/2 k. o. 2240 Rut, ki je v naravi del kategorizirane občinske ceste št. LC 420021 

Koritnica – Rut in JP 922602 Rut – vaške poti 
16. 480/7, 479/4 in 525/5 k. o. 2241 Stržišče, ki so v naravi del kategorizirane občinske 

ceste št. LC 420011 Hudajužna – Stržišče – Kal, 

17. 818/24, 886/77, 886/56, 886/74, 886/88, 886/93 k. o. 2242 Podbrdo, ki so v naravi 
del kategorizirane občinske ceste št. JP 920331 Podbrdo - Porezen, 
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18. 170/4 in 197/2 k. o. 2242 Podbrdo, ki sta v naravi del kategorizirane občinske ceste št. 

JP 922704 Bača pri Podbrdu, javne poti, 
19. 179/5, 179/6, 201/2, 242/3, 242/6, 179/8, 179/10, 180/7, 3/6, 238/2, 33/6, 33/8, 

34/2, 35/2 k. o. 2243 Obloke,  ki so v naravi del kategorizirane občinske ceste št. JP 920211 

Hudajužna - Obloke, del kategorizirane občinske ceste št. JP 920211 Hudajužna - Obloke, 
20. 198/31, 195/42, 195/43, 195/67, 195/68 in 195/69 k. o. 2244 Grahovo, ki so v naravi 

del kategorizirane občinske ceste št. JP 043014 Grahovo – Bukovo, 
21. 500/2, 500/4, 503/16, 504/2, 557/11, 503/12, 557/6, 557/9, 503/14, 558/20, 

503/18, 543/5, 555/14  k. o. 2244 Grahovo,  ki so v naravi del kategorizirane občinske 
ceste št. JP št. 420021 Koritnica – vaške poti, 

22. 53/5 k. o. 2247 Poljubinj, ki je v naravi del kategorizirane občinske ceste št. 922457 

Poljubinj – vaške poti 
23. 944/6, 1027/233, 987/59, 987/61, 1027/230, 910/2, 910/4, 910/6, 920/5, 948/2, 

948/4, 948/6, 927/8 k. o. 2247 Poljubinj, ki so v naravi del kategorizirane občinske ceste 
JP 920871 Ljubinj - Podkuk, 

24. 1148/2, 1149/2, 1151/2 in 1171/2 k. o. 2248 Tolmin, ki so v naravi del kategorizirane 

lokalne ceste 422021 – Dijaška ulica, 
25. 392/2, 371/4, 372/4, 399/44, 371/6 k. o. 2251 Kozaršče,  ki so v naravi del 

kategorizirane občinske lokalne ceste št. LC 420101 Ušnik – Volčanski Ruti - Vogrinki, 
26. 141/4, 142/12, 141/6, 142/13, 148/12, 148/6, 175/5, 175/8, 148/5, 142/9, 148/8 k. 

o. 2253 Rute,  ki so v naravi del kategorizirane občinske lokalne ceste št. LC 163041 Doblar 
– Osredek - Puškar, 

27. 3/2, 4/9, 18/5, 1/4  k. o. 2253 Rute, ki so v naravi del kategorizirane občinske lokalne 

ceste št. LC 420101 Ušnik – Volčanski Ruti - Vogrinki, 
28. 192/2, 196/4 k. o. 2254 Sela, ki sta v naravi del nekategorizirane ceste v naselju 

Podselo 
29. 520/4 k. o. 2257 Slap, ki je v naravi del kategorizirane občinske lokalne ceste LC 420141 

Slap ob Idrijci – Markaduc, 

30. 673/63, 673/66, 673/69, 678/13, 678/16, 678/19, 678/22 in 681/22 k. o. 2260 
Prapetno Brdo, ki so v naravi del kategorizirane občinske ceste št. LC 420171 Dolenja 

Trebuša – Gorenja Trebuša, 
31. 707/4, 709/11, 819/8, 821/9, 819/14, 821/6, 832/2, 819/11, 292/10 k. o. 2261 

Gorenja Trebuša, ki so v naravi del kategorizirane občinske ceste št. LC 420171 Dolenja 

Trebuša – Gorenja Trebuša, 
in so vknjižena v zemljiški knjigi kot lastnina Občine Tolmin se podeli status grajeno javno 

dobro lokalnega pomena - ceste. 
 

II. 
 

Pri zemljiščih iz prve točke tega sklepa se dovoli vpis zaznambe, da so zemljišča javno dobro 

lokalnega pomena - ceste. 
 

III. 
 

Ta sklep začne veljati takoj. 

 
 

K.O. ŠENTVIŠKA GORA (POLJE) 
Predsedujoči je predlagal glasovanje. 

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

 

 S K L E P 
I. 

 
Zemljišču na parceli št. 1975/1 v izmeri 48 m2, k. o. 2259 Šentviška Gora (ID znak: 2259 

1975/1) (ID 6835881), ki je last Občine Tolmin z zaznamovanim statusom grajenega 

javnega dobra lokalnega pomena - ceste, se odvzame status grajeno javno dobro lokalnega 
pomena - ceste. 
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II. 

 
Pri zemljišču iz 1. točke tega sklepa se dovoli izbris zaznambe ID 19191089, da je zemljišče 

grajeno javno dobro lokalnega pomena - cesta. 

 
III. 

 
Ta sklep prične veljati takoj. 

 
 

K.O. RUT 

Predsedujoči je predlagal glasovanje. 
Predsedujoči je ugotovil, da je na seji prisotnih 18 članov OS. Člani OS so s 18 glasovi ZA in nobenim 

glasom PROTI sprejeli  
 

 S K L E P 

 
 

I. 
 

Zemljišču na parceli št. 752/22 v izmeri 30 m2 (ID znak: 2240-752/22)(ID 6792663), k. o. 
2240 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. 
 

III. 
 

Ta sklep začne veljati takoj. 

 
 

 
Seja je bila zaključena ob 21.37 uri. 

 
 

 

 
        DAVORIN SIMČIČ,                                               UROŠ BREŽAN,                        

DIREKTOR OBČINSKE UPRAVE                                              PREDSEDUJOČI          
                                                   

 


