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ZAPISNIK  

 
4. seje Občinskega sveta Občine Tolmin, 

ki je bila v torek, 9. 4. 2019 ob 17.00, v Veliki sejni sobi Občine Tolmin 

 
 

PRISOTNI ČLANI OBČINSKEGA SVETA (OS): Oton Bratuž, Nataša Gabršček, Žan Isakoski Drole, 
Brigita Jerkič, Peter Kavčič, Karel Laharnar, Gregor Lapanja, Boris Leban, Darija Mrak, Špela Mrak, 

Gregor Poljak, Jasna Rot, Matej Skočir, Tomaž Štenkler, Matjaž Žbogar. 

 
OPRAVIČENO ODSOTNI ČLANI OS: Klemen Grahelj, Danijel Oblak.  

 
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, višja svetovalka za pravne zadeve Sanja Sivec Levpušček, višja 
svetovalka za odnose z javnostjo in protokol Špela Kranjc, tajnici župana in OS Martina Špolad in Tamara 

Jakulin, predsednica Nadzornega odbora Milena Velišček, direktor GOLEA Rajko Leban (k 7. točki), 
direktor Javnega zavoda Turizem Dolina Soče Janko Humar (k 8. točki), direktorica Medobčinske uprave 

Suzana Konec (k 9. točki), direktorica Javnega zavoda Posoški razvojni center mag. Almira Pirih (k 10. 

in 11. točki), pravna svetovalka Medobčinske uprave Katja Fratina Hvalec (k 11. točki), višji svetovalec 
za pravne zadeve Miran Mavri (k 14. točki), direktor Javnega zavoda za kulturo, šport in mladino Branko 

Velišček (k 4. in 5. točki). 
 

 

NOVINARJI: KA-TV (Marjan Černigoj), Matej Kavčič (Radio Primorski val). 

 
K 1. točki dnevnega reda.  

Ugotovitev sklepčnosti. 
 

Sejo je ob 17.00 pričel župan Uroš Brežan.  

 
Prisotne je predsedujoči obvestil o podpisu koalicijskega sporazuma in določitvi podžupanov. Podžupana 

sta postala Maša Klavora in Tomaž Štenkler. Maša Klavor se bo posvečala družbenim dejavnostim, 
Tomaž Štenkler pa bo sodeloval na področju investicij in vzdrževanju infrastrukture na območju občine 

Tolmin in pri delu s krajevnimi skupnostmi. 

 
Ob pričetku seje je bilo prisotnih 18 članov OS. Ob pričetku seje poleg zgoraj navedenih odsotnih članov 

Klemna Grahlja in Danijela Oblaka, še nista bila prisotna Klemen Šavli in Miha Mežnar. 
  

Predsedujoči je odprl razpravo na dnevni red, vendar razpravljavcev ni bilo. 

 
Predsedujoči je predlagani dnevni red dal na glasovanje:  

 
 

DNEVNI RED 
1.  Ugotovitev sklepčnosti in sprejem dnevnega reda.  

2.  Razprava in sklepanje o zapisniku 3. seje občinskega sveta. 

3.  Vprašanja in predlogi.  
4.  Razprava in sklepanje o Odloku o proračunu Občine Tolmin za leto 2019, v drugi obravnavi. 
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5.  Razprava in sklepanje o Odloku o proračunu Občine Tolmin za leto 2020, v drugi obravnavi.   

6.  Razprava in sklepanje o predlogu Odloka o zaključnem računu Občine Tolmin za leto 2018, v prvi    
 obravnavi. 

7.   Seznanitev s Poročilom o izvajanju Lokalnega energetskega načrta v Občini Tolmin v letu 2018.  

8.   Seznanitev s poročilom Javnega zavoda Turizem Dolina Soče za leto 2018.  
9.   Poročilo o delu Medobčinske uprave občin Bovec, Kobarid, Tolmin in Kanal ob Soči.  

10. Seznanitev s poročilom Javnega zavoda Posoški razvojni center za leto 2018 ter razprava in 
      sklepanje o predlogu Letnega delovnega načrta Javnega zavoda Posoški razvojni center za leto   

      2019.  
11. Razprava in sklepanje o predlogu Odloka spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi  

      Posoškega razvojnega centra, v prvi obravnavi.   

12. Razprava in sklepanje o sklepu o spremembah cen programov v vrtcih na območju občine Tolmin. 
13. Volitve in imenovanja. 

14. Premoženjsko pravne zadeve.   
 

Predsedujoči je ugotovil, da je na seji prisotnih 18 članov OS. Člani OS so z 18 glasovi ZA 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 3. seje občinskega sveta. 
3.  Vprašanja in predlogi.  
4.  Razprava in sklepanje o Odloku o proračunu Občine Tolmin za leto 2019, v drugi obravnavi. 
5.  Razprava in sklepanje o Odloku o proračunu Občine Tolmin za leto 2020, v drugi obravnavi.   
6.  Razprava in sklepanje o predlogu Odloka o zaključnem računu Občine Tolmin za leto 2018, v prvi    

 obravnavi. 
7.   Seznanitev s Poročilom o izvajanju Lokalnega energetskega načrta v Občini Tolmin v letu 2018.  
8.   Seznanitev s poročilom Javnega zavoda Turizem Dolina Soče za leto 2018.  
9.   Poročilo o delu Medobčinske uprave občin Bovec, Kobarid, Tolmin in Kanal ob Soči. 
10. Seznanitev s poročilom Javnega zavoda Posoški razvojni center za leto 2018 ter razprava in 
      sklepanje o predlogu Letnega delovnega načrta Javnega zavoda Posoški razvojni center za leto   
      2019.  
11. Razprava in sklepanje o predlogu Odloka spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi  
      Posoškega razvojnega centra, v prvi obravnavi.   
12. Razprava in sklepanje o sklepu o spremembah cen programov v vrtcih na območju občine Tolmin. 
13. Volitve in imenovanja. 
14. Premoženjsko pravne zadeve.   

 
 

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

 
Predsedujoči je odprl razpravo o zapisniku 3. seje OS, razpravljavcev ni bilo. 

 

Predsedujoči je dal predlog zapisnika na glasovanje. 
 

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

 

S K L E P 
 

Sprejme se zapisnik 3. seje Občinskega sveta Občine Tolmin. 
 

 

K 3. točki dnevnega reda. 
Vprašanja  in predlogi. 

 
Nataša Gabršček je pozvala prisotne, da se pridružijo pobudi pitja vode iz pipe. Prav tako je bila mnenja, 

da je tudi v Občini Tolmin potrebno pridobiti certifikat Zbornice Komunalnega gospodarstva, ki to pobudo 
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opredeljuje. Pobuda spodbuja prebivalce k zmanjševanju uporabe plastične embalaže ter k varovanju 

narave in večjemu zdravju ljudi. 
 

Ob 17.29 se je seje udeležil Miha Mežnar. Sejo je nadaljevalo 19 svetnikov. 

 
Oton Bratuž je vprašal o delih na cesti med Postajo in Mostom na Soči na levem bregu reke Idrijce in 

menil, da bi polaganje optičnega kabla lahko potekalo sočasno s polaganjem kanalizacijskih vodov in 
tako zmanjšalo poškodbe cestišča. Prav tako je predlagal, da se krajanom krajevne skupnosti Most na 

Soči na zboru pojasni kako napreduje načrtovanje izgradnje novega mostu na Mostu na Soči, predlagal 
je tudi uvrstitev zgoraj navedene točke na naslednjo sejo občinskega sveta. 

 

Borut Rovšček je pojasnil na kakšen način potekajo dela na cesti med Postajo in Mostom na Soči, ter 
kje so vzroki za takšen način dela. 

Župan Uroš Brežan pa je na kratko povzel dosedanja prizadevanja za gradnjo novega mostu, na podlagi 
sprememb. Opozoril je, da je potrebno umestiti nove projekte v državni in občinski proračun. Vse 

omenjeno se lahko pojasni tudi na zboru krajanov. Obravnave te točke zaradi že pripravljenega 

dnevnega reda in gradiva na naslednjo sejo občinskega sveta ni mogoče uvrstiti, lahko pa se ta zadeva 
obravnava na eni od naslednjih sej občinskega sveta, pod pogojem, da bo tudi delovna skupina 

sodelovala pri pripravi ustreznega gradiva.   
 

Gregor Poljak je predlagal prestavitev parkomata na parkirišču za občinsko stavbo in izdelavo povzetkov 
poročil sej odborov in komisij. Župan je pojasnil, da ima občinska uprava že veliko dela s pripravo 

gradiva in je glede na obsega dela nemogoče, da bi pripravljali še povzetke istega gradiva.  

 
Matjaž Žbogar je prebral sklep Sveta Zavoda za kulturo, šport in mladino o optimizaciji števila čistilk in 

njihovega dela, predlagal enotno priporočilo občinske uprave zavodom pri izplačilu sejnin in povračilu 
potnih stroškov, ter opozoril, da je potrebno biti previden pri morebitnem združevanju krajevnih 

skupnosti. 

 
Predsedujoči je pojasnil, da bo občinska uprava pripravila enotno priporočilo za zavode, ter zagotovil, 

da bodo pri morebitnem združevanju krajevnih skupnosti upoštevali voljo ljudi, oblikovali delovno 
skupino, in da je za take odločitve potrebno izvesti veliko predhodnega dela. Delovna skupina bo 

optimizirala tudi predloge novega modela financiranja krajevnih skupnosti. Nenazadnje pa se morebitne 

spremembe v organiziranosti krajevnih skupnosti realizirajo s spremembo Statuta Občine Tolmin, za kar 
pa je potrebna dvotretjinska večina v svetu.  

 
 

K 4. točki dnevnega reda. 
Razprava in sklepanje o Odloku o proračunu Občine Tolmin za leto 2019, v drugi obravnavi. 

 

Uroš Brežan je pojasnil, da bo oba predloga proračunov za leti 2019 in 2020 z vključenimi popravki, na 
osnovi predlogov, ki so jih v prvem branju predlagali svetniki in odbori, pojasnil skupaj. 

Podal je izčrpno poročilo. Razložil je tudi razloge zaradi katerih so bili določeni predlogi uvrščeni v predlog 
proračuna in zakaj nekaterih predlogov v predlog proračuna ni bilo mogoče uvrstiti.  

 

Ob 17.36 se je seje udeležil Klemen Šavli. Sejo je nadaljevalo 20 svetnikov. 
 

Predsedujoči je odprl razpravo. Razpravljali so Darija Mrak, Miha Mežnar, Matjaž Žbogar in Uroš Brežan. 
 

Župan je pozval k glasovanju o Odloku o proračunu Občine Tolmin za leto 2019, v drugi obravnavi. 
 

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

glasom PROTI sprejeli  
 

 
S K L E P 

 

Sprejme se Odloku o proračunu Občine Tolmin za leto 2019, v drugi obravnavi. 
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Nato je predsedujoči predlagal še glasovanja o posamičnih programih, ki so priloga k predlogu proračuna 

za leto 2019, vendar mora svet o njih odločiti posebej.   
 

a) Letni program športa: 

 
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 letni program športa za leto 2019. 
 

b) Letni program kulture: 
 

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 letni program kulture za leto 2019. 

 

c)  Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Tolmin za leto 2019: 
 
Predsedujoči je ugotovil, da je na seji prisotnih 17 članov OS. Člani OS so z 17 glasovi ZA in nobenim 

glasom PROTI sprejeli  
 

 

                                                         S K L E P 
 

Sprejme se Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Tolmin za leto 2019. 
 

 
K 5. točki dnevnega reda. 

Razprava in sklepanje o Odloku o proračunu Občine Tolmin za leto 2020, v drugi obravnavi. 

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

glasom PROTI sprejeli  
 

S K L E P 

 
Sprejme se Odloku o proračunu Občine Tolmin za leto 2020, v drugi obravnavi. 

 
 

 

K 6. točki dnevnega reda. 
Razprava in sklepanje o predlogu Odloka o zaključnem računu Občine Tolmin za leto 2018, 

v prvi obravnavi. 
 

Podrobno predstavitev Odloka o zaključnem računu je podala Janja Bičič. 
 

Za Odbor za gospodarstvo je poročal Matej Skočir, Peter Kavčič za Odbor za družbene dejavnosti, Oton 

Bratuž za Odbor za gospodarske javne službe in promet, Boris Leban za Komisijo za turizem in razvoj 
podeželja, ter Grega Rodman za Statutarno pravno komisijo. Vsi odbori in komisije so Odlok o 

zaključnem računu Občine Tolmin za leto 2018 potrdili in menili, da je primeren za obravnavo in sprejem 
na seji občinskega sveta. 

 

Predsedujoči je odprl razpravo. Razpravljali sta Matjaž Žbogar in Uroš Brežan. Sledili sta glasovanji. 
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Predsedujoči je ugotovil, da je na seji prisotnih 18 članov OS. Člani OS so z 18 glasovi ZA in nobenim 

glasom PROTI sprejeli  
 

S K L E P 

 
Sprejme se Odlok o zaključnem računu Občine Tolmin za leto 2018, v prvi obravnavi. 

 
 

Ker v prvi obravnavi k odloku ni bilo bistvenih vsebinskih pripomb in bi bilo besedilo odloka v drugi 
obravnavi enako besedilu odloka v prvi obravnavi, je župan na podlagi 5. odstavka 81. člena Poslovnika 

Občinskega sveta Občine Tolmin predlagal, da svet odlok obravnava oziroma o njem odloči še v drugi 

obravnavi.  
 

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

 

S K L E P 
 

Sprejeme se Odlok o zaključnem računu Občine Tolmin za leto 2018, v drugi obravnavi. 
 

 
K 7. točki dnevnega reda. 

Seznanitev s Poročilom o izvajanju Lokalnega energetskega načrta v Občini Tolmin v letu 

2018. 
 

Poročilo je predstavil Rajko Leban. 
 

Predsedujoči je odprl razpravo. Razpravljali so Miha Mežnar, Rajko Leban, Matjaž Kos, Matej Skočir in 

Karel Laharnar. 
 

Predsedujoči je pozval k glasovanju. 
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 

 
 

Občinski svet Občine Tolmin se je seznanil s Poročilom o izvajanju Lokalnega energetskega 
načrta v Občini Tolmin v letu 2018. 

 

 
K 8. točki dnevnega reda. 

Seznanitev s Poročilom Javnega zavoda Turizem Dolina Soče za leto 2018. 
 

Poročal je Janko Humar. 

 
Predsedujoči je pozval k glasovanju. Razpravljali so Nataša Gabršček, Uroš Brežan, Matej Skočir, Peter 

Kavčič, Darija Mrak, Aljoša Križnič, Oton Bratuž in Janko Humar. 
 

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

 

S K L E P 
 

Občinski svet Občine Tolmin se je seznanil s Poročilom Javnega zavoda Turizem Dolina Soče 
za leto 2018. 
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K 9. točki dnevnega reda. 

Poročilo o delu Medobčinske uprave občin Bovec, Kobarid, Tolmin in Kanal ob Soči v letu 
2018. 

 

Uvodno predstavitev je podala Suzana Konec. 
 

Predsedujoči je odprl razpravo. Razpravljali so Aljoša Križnič, Miha Mežnar in Suzana Konec. 
 

Predsedujoči je pozval k glasovanju. 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 
 

Občinski svet Občine Tolmin se je seznanil s Poročilom o delu Medobčinske uprave občin 

Bovec, Kobarid, Tolmin in Kanal ob Soči v letu 2018. 
 

 
K 10. točki dnevnega reda. 

Seznanitev s poročilom Javnega zavoda Posoški razvojni center za leto 2018 ter razprava 
in sklepanje o predlogu Letnega delovnega načrta Javnega zavoda Posoški razvojni center 

za leto 2019. 

 
Poročala je mag. Almira Pirih. 

 
Predsedujoči je odprl razpravo. Razpravljali so Klemen Šavli, Grega Rodman in Almira Pirih.  

 

Predsedujoči je pozval k glasovanju. 
 

a) Seznanitev s poročilom Javnega zavoda Posoški razvojni center za leto 2018: 
 

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 

 
Občinski svet Občine Tolmin se je seznanil s Poročilom Javnega zavoda Posoški razvojni 

center za leto 2018. 

 
 

b) Sklepanje o predlogu Letnega delovnega načrta Javnega zavoda Posoški razvojni center za leto   
2019:  

 

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 Letni delovni načrt Javnega zavoda Posoški razvojni center za leto 2019. 

 
 

K 11. točki dnevnega reda. 
Razprava in sklepanje o predlogu Odloka spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi 

Posoškega razvojnega centra, v prvi obravnavi. 

 
Predstavitev sprememb je podala Katja Fratina Hvalec. 
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Za Odbor za gospodarstvo je poročal Matej Skočir in Grega Rodman za Statutarno pravno komisijo.  

 
Župan je odprl razpravo. Razpravljala sta Karel Laharnar in mag. Almira Pirih. 

 

Predsedujoči je pozval k glasovanju. 
 

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

 
 

S K L E P 

 
Sprejme se Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Posoškega 

razvojnega centra, v prvi obravnavi. 
 

 

K 12. točki dnevnega reda. 
Razprava in sklepanje o Sklepu o spremembah cen programov v vrtcih na območju občine 

Tolmin. 
 

Matjaž Kos je izčrpno predstavil predlog spremembe cen programov vrtcev v občini Tolmin. 
 

Peter Kavčič je poročal za Odbor za družbene dejavnosti, ki je sklep soglasno potrdil. 

 
Predsedujoči je odprl razpravo. Razpravljali so Darija Mrak, Matjaž Žbogar, Gregor Poljak,  in Matjaž 

Kos. 
 

 

Predsedujoči je pozval k glasovanju. 
 

Predsedujoči je ugotovil, da je na seji prisotnih 18 članov OS. Člani OS so z 11 glasovi ZA in 6 glasovi 
PROTI sprejeli  

 

 
S K L E P 

 
Sprejme se sklep o spremembah cen programov v vrtcih na območju Občine Tolmin: 

 
1. člen 

 

Cene programov v vrtcih na območju občine Tolmin od 1.5.2019 dalje (v EUR) znašajo: 
 

                                                      Dnevni program         Poldnevni program 
Prvo starostno obdobje :                   506,68                          404,17 

Drugo starostno obdobje :                377,17                          293,91 

 
Cena neporabljenih živil na dan odsotnosti: 1,77 

 
2. člen 

 
Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati Sklep o določitvi cene programov v vrtcih 

Občine Tolmin, številka 602-0002/2006, z dne 17.10.2017. 

 
3. člen 

 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, 

uporablja pa se od 1.5.2019. 
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K 13. točki dnevnega reda. 

Volitve in imenovanja. 
 

Za Komisijo za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je poročala Maša Klavora. Postopek 

imenovanja članov Občinske volilne Komisije je dodatno obrazložil Davorin Simčič. 
 

Predsedujoči je odprl razpravo. Razpravljavcev ni bilo. 
 

Predsedujoči je pozval k glasovanju. 
 

a) Imenovanja članov Občinske volilne Komisije: 

 
      a) 1. Predsednik Občinske volilne komisije: 

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 

 
 

Občinski svet Občine Tolmin v Občinsko volilno komisijo imenuje Primoža Barbiča, kot 
predsednika. 

 

 
a) 2. Namestnik predsednika Občinske volilne komisije: 

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 

 
 

Občinski svet Občine Tolmin v Občinsko volilno komisijo imenuje Dušana Makuca, kot 

namestnika predsednika. 
 

 
a) 3. Člani Občinske volilne komisije: 

a) 3.1. Predsedujoči je ugotovil, da je na seji prisotnih 18 članov OS. Člani OS so z 18 glasovi ZA 
in nobenim glasom PROTI sprejeli  

 

 
S K L E P 

 
 

Občinski svet Občine Tolmin v Občinsko volilno komisijo imenuje Joška Četrtiča, kot člana. 

 
 

 
a) 3.2. 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 
 

 
Občinski svet Občine Tolmin v Občinsko volilno komisijo imenuje Simono Kutin, kot članico. 

 

 
a) 3.3. Predsedujoči je ugotovil, da je na seji prisotnih 19 članov OS. Člani OS so z 19 glasovi ZA 

in nobenim glasom PROTI sprejeli  
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S K L E P 

 
 

Občinski svet Občine Tolmin v Občinsko volilno komisijo imenuje Klavdia Lipuščka, kot 

člana. 
 

 
a) 4. Namestniki članov Občinske volilne komisije: 

a) 4.1. 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 

 
 

Občinski svet Občine Tolmin v Občinsko volilno komisijo imenuje Monjo Kenda, kot 

namestnico člana. 
 

 
a) 4.2. 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 
 

 
Občinski svet Občine Tolmin v Občinsko volilno komisijo imenuje Bojana Kerina, kot 

namestnika člana. 

 
 

a) 4.3.Predsedujoči je ugotovil, da je na seji prisotnih 17 članov OS. Člani OS so z 17 glasovi ZA in 
nobenim glasom PROTI sprejeli  

 

 
S K L E P 

 
 

Občinski svet Občine Tolmin v Občinsko volilno komisijo imenuje Ivano Matovski, kot 
namestnico člana. 

 

b) Imenovanje predstavnika Občine Tolmin v Svet KA-TV: 
 

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

 

 
S K L E P 

 
Občinski svet Občine Tolmin v Svet KA-TV, zavod za razvoj kabelsko satelitskega sistema 

Tolmin, kot predstavnico Občine Tolmin imenuje Natašo Kocič. 
 

 

K 13. točki dnevnega reda. 
Premoženjsko pravne zadeve.   

 
a) Darilna pogodba Lenar: 

 

Zadevo je predstavil Miran Mavri. 
 

Predsedujoči je odprl razpravo. Razpravljavcev ni bilo. 
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Predsedujoči je pozval k glasovanju. 
 

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 

 
 

1. 

Z Ireno Lenar se sklene darilno pogodbo, po kateri Občina Tolmin postane lastnica njenih 
nepremičnin s parcelnimi št. 19, 56/1, 56/2, 56/3, 69/1, 69/2, 71, 74, 128, 137, 145, 148, 

152, 183/114, 184/38, 332/2, 340, 452/10, 730/61 in 864/25 k. o. 2239 Kneža.    
 

2. 

 
Stroške izvedbe darilne pogodbe plača Občina Tolmin. 

 
3. 

 
Po overitvi darilne pogodbe se vloži zemljiškoknjižni predlog, da se pri nepremičninah, 

navedenih v 1. točki, vknjiži lastninska pravica v korist Občine Tolmin.  

 
4. 

 
Ta sklep velja takoj.    

 

 
b) Darilna pogodba Trojer: 

 
Zadevo je predstavil Miran Mavri. 

 

Predsedujoči je odprl razpravo. Razpravljali so Miha Mežnar, Brigita Jerkič, Davorin Simčič, Uroš Brežan 
in Miran Mavri. 

 
Predsedujoči je pozval k glasovanju. 

 
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 
 

 

1. 
 

S solastniki Borisom Trojerjem, Francem Trojerjem in Maksimiljanom Trojerjem, se sklene 
darilno pogodbo, po kateri Občina Tolmin postane lastnica njihovih nepremičnin s 

parcelnimi št. 407/11, 407/12, 407/13, 407/14, 407/15, 407/33, 410/13, 435, 444/2, 
444/3, 444/4, 461, 478/1, 478/2, 478/3, 481/1, 481/2, 483, 484, 485/1, 934, 935/1, 

935/13, 964/1, 964/2, 965, 970/1, 970/2, 970/3, 971, 975/2, 984/1, 984/2, 989, 998/2, 

1019/5, 1029/1, 1029/2, 1029/3, 1029/4, 1035, 1036, 1052 in 1053 k. o. 2242 Podbrdo.  
   

2. 
 

Stroške izvedbe darilne pogodbe plača Občina Tolmin. 
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3. 

 
Po overitvi darilne pogodbe se vloži zemljiškoknjižni predlog, da se pri nepremičninah, 

navedenih v 1. točki, vknjiži lastninska pravica v korist Občine Tolmin.  

 
4. 

 
Ta sklep velja takoj.    

 
 

c) Grajeno javno dobro k. o. Kamno: 

 
Zadevo je predstavil Miran Mavri. 

 
Predsedujoči je odprl razpravo. Razpravljavcev ni bilo. 

 

Predsedujoči je pozval k glasovanju. 
 

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

 
 

S K L E P 

 
I. 

 
Zemljiščem s parcelnimi št. 717/91 v izmeri 257 m2, 717/92 v izmeri 309 m2 in 717/94 v 

izmeri 92 m2, k. o. 2231 Kamno, ki so vknjižena kot lastnina Občine Tolmin, z 

zaznamovanim statusom grajenega javnega dobra lokalnega pomena, se odvzame status 
grajeno javno dobro lokalnega pomena. 

 
II. 

 

Pri zemljiščih iz 1. točke tega sklepa se dovoli izbris zaznambe ID 19909706, da imajo 
zemljišča status grajeno javno dobro lokalnega pomena. 

 
III. 

 

Ta sklep velja takoj. 
 

 

d) Parcela številka 777 k. o. Idrija pri Bači: 
 

Zadevo je predstavil Miran Mavri. 
 

Predsedujoči je odprl razpravo. Razpravljavcev ni bilo. 

 
Predsedujoči je pozval k glasovanju. 

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

glasom PROTI sprejeli  
 

 

S K L E P 
 

Predlog za odvzem statusa grajenega javnega dobra delu parcele št. 777 k. o. 2256 Idrija 
pri Bači se zavrne.    
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e) Parcela številka 772/14  k. o. Idrija pri Bači: 

 
Zadevo je predstavil Miran Mavri. 

 

Predsedujoči je odprl razpravo. Razpravljavcev ni bilo. 
 

Predsedujoči je pozval k glasovanju. 
 

Predsedujoči je ugotovil, da je na seji prisotnih 17 članov OS. Člani OS so z 16 glasovi ZA in 1 glasom 
PROTI sprejeli  

 

 
S K L E P 

 
 

Predlog za odvzem statusa grajenega javnega dobra in odkup dela parcele št. 772/14 k. o. 

2256 Idrija pri Bači se zavrne.    
 

 
f) Stanovanje na naslovu Trg 1. maja 7, Tolmin: 

 
Zadevo je predstavil Davorin Simčič. 

 

Predsedujoči je odprl razpravo. Razpravljavcev ni bilo. 
 

Predsedujoči je pozval k glasovanju. 
 

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 

 

I. 
 

Trosobno stanovanje z ID znakom 2248-440-4 na naslovu Trg 1. maja 7 v Tolminu se 
uvrsti med profitna stanovanja v lasti Občine Tolmin. 

 
 

II. 

 
Stanovanje iz prejšnje točke se za določen čas petih let dodeli v najem Zdravstvenemu 

domu Tolmin, in sicer za tržno najemnino. 
 

III. 

 

Ta sklep velja takoj. 

 
 

 
4. seja Občinskega sveta Občine Tolmin je bila zaključena ob 22.16. 

 
 

 

        DAVORIN SIMČIČ,                                                UROŠ BREŽAN, 
                                          

DIREKTOR OBČINSKE UPRAVE                                                                                                                                             ŽUPAN                               
  


