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Zavod za kulturo, šport in mladino Občine Tolmin, Dijaška ulica 12 C, 5220 Tolmin (v nadaljnjem 
besedilu: Zavod KŠM Tolmin) na podlagi 49. in 52. člena Zakona o stvarnem premoženju države in 
samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18 in 79/18) ter 19. člena Uredbe o stvarnem 
premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/18) v povezavi z VII. točko 
Namere za sklenitev neposredne pogodbe za oddajo zemljišča pri sotočju rek Tolminke in Soče v najem 
za namen izvajanja gostinske dejavnosti, objavljene dne 10. maja 2022 na spletni strani Zavoda KŠM 
Tolmin, izdaja naslednji 

 

SKLEP O USTAVITVI POSTOPKA 
 

NAMERE ZA SKLENITEV NEPOSREDNE POGODBE  
ZA ODDAJO ZEMLJIŠČA PRI SOTOČJU REK TOLMINKE IN SOČE  

 V NAJEM ZA NAMEN IZVAJANJA GOSTINSKE DEJAVNOSTI  

 
1. Postopek sklenitve neposredne pogodbe za oddajo zemljišča pri sotočju rek Tolminke in Soče v 
najem za namen izvajanja gostinske dejavnosti, ki je bil začet z objavo namere o sklenitvi neposredne 
pogodbe dne 10. maja 2022, se ustavi. 
 
2. Ta sklep začne veljati z dnem objave na spletni strani Zavoda KŠM Tolmin. 

 
OBRAZLOŽITEV 
 
Direktor Zavoda KŠM Tolmin je sprejel sklep na podlagi 4. točke 49. člena ZSPDSLS-1, ki predstojniku 
organa ali od njega pooblaščeni osebi daje pooblastilo, da lahko postopek oddaje v najem ustavi do 
sklenitve pravnega posla. Tudi z namero, objavljeno dne 10. 5. 2022 je določeno, da lahko direktor 
Zavoda KŠM postopek kadarkoli v času do sklenitve pravnega posla, tj. do sklenitve najemne pogodbe, 
ustavi. 
 
Razlog za sprejem tega sklepa so spremenjene okoliščine v zvezi s predmetom najema. 
 
V postopku so izjavo o interesu za najem zemljišča pravočasno in pravilno oddali trije interesenti. Z 
vsemi tremi so bila dne 6. 6. 2022 opravljena skupna pogajanja. Na pogajanjih so bile predstavljene 
nove okoliščine, in sicer, da Občina Tolmin ne bo mogla zagotoviti predvidenega mobilnega objekta za 
gostinsko dejavnost in urediti previdene infrastrukture. V pogajanjih se je dodatno ugotovilo, da 
interesenti ne morejo zagotoviti nemotenega izvajanja prireditev, ki jih bodo v času predvidenega 
izvajanja gostinske dejavnosti tretje osebe izvajale na zemljiščih v upravljanju Zavoda KŠM Tolmin v 
neposredni bližini predvidenega mobilnega gostinskega objekta. 
 
 
Tolmin, 9. maja 2022 

Matjaž Žbogar 
     direktor 


