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Datum:  17. september 2018 

 

 

 
ZAPISNIK 

28. seje Statutarno pravne komisije, ki je bila v ponedeljek, 17. septembra 2018, 
ob 16.15 uri v pisarni direktorja občinske uprave 

 

 
Prisotni člani komisije:  Danijel Oblak, Martina Kenda, Janja Gruden Šavli, Albin Taljat.   

Opravičeno odsotni člani komisije: Dragomir Rijavec.   
Neopravičeno odsotni člani komisije: /.    

Ostali prisotni: Janja Bičič (pri 3. točki), Davorin Simčič.         

 
Predsednik komisije je pozdravil navzoče in predlagal dnevni red.  

 
Dnevni red.  

1. Ugotovitev sklepčnosti in sprejem dnevnega reda. 

2. Razprava in sklepanje o zapisniku 27. seje komisije.  
3. Razprava in sklepanje o predlogu Pravilnika o subvencioniranju obrestne mere stanovanjskih 

posojil v občini Tolmin.  
4. Razprava in sklepanje o predlogu Odloka o spremembah Odloka o določitvi števila članov 

svetov krajevnih skupnosti in o določitvi volilnih enot v krajevnih skupnostih na območju 
občine Tolmin, v prvi obravnavi.  

5. Razprava in sklepanje o predlogu Sklepa o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne 

volitve v občini Tolmin v letu 2018.  
6. Vprašanja in predlogi.  

 
 

K 1).   Ugotovitev sklepčnosti in sprejem dnevnega reda. 

 
Ugotovilo se je, da so prisotni štirje člani komisije, odsoten je bil član komisije Dragomir 

Rijavec, ki je svojo odsotnost opravičil. Kljub temu je bila komisija sklepčna in je lahko 
veljavno odločala. Nihče od članov komisije ni razpravljal o dnevnem redu.  

 
Člani komisije so soglasno sprejeli dnevni red. 

 

Dnevni red.  
 

1. Ugotovitev sklepčnosti in sprejem dnevnega reda. 
2. Razprava in sklepanje o zapisniku 27. seje komisije.  

3. Razprava in sklepanje o predlogu Pravilnika o subvencioniranju obrestne mere 

pri stanovanjskih posojilih v občini Tolmin.  
            4. Razprava in sklepanje o predlogu Odloka o spremembah Odloka o določitvi 

števila članov svetov krajevnih skupnosti in o določitvi volilnih enot v krajevnih 
skupnostih na območju občine Tolmin, v prvi obravnavi.  

5. Razprava in sklepanje o predlogu Sklepa o delni povrnitvi stroškov volilne 

kampanje za lokalne volitve v občini Tolmin v letu 2018.  
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6. Vprašanja in predlogi. 

 
K 2).  Razprava in sklepanje o zapisniku 27. seje komisije.  

 

K zapisniku 27. seje ni bilo pripomb.  
 

Člani komisije so s 4 glasovi ZA sprejeli  
   

SKLEP 
 

Sprejme se zapisnik 27. seje Statutarno pravne komisije z zgoraj navedenima 

popravkoma.  
 

 
K 3). Razprava in sklepanje o predlogu Pravilnika o subvencioniranju obrestne mere  

stanovanjskih posojil v občini Tolmin.  

 
Uvodno obrazložitev odloka je podala vodja oddelka za Gospodarstvo, negospodarstvo in 

finance Janja Bičič. Dejavnost Občine Tolmin na področju stanovanjske gradnje je na kratko 
obrazložil direktor občinske uprave Davorin Simčič. Janja Bičič je v razpravi tudi odgovorila na 

vprašanja, ki so jih v zvezi s pravilnikom zastavili člani komisije.  
  

Člani komisije so s 4 glasovi ZA sprejeli  

   
SKLEP 

 
Predlog Pravilnika o subvencioniranju obrestne mere  stanovanjskih posojil v 

občini Tolmin je primeren za nadaljnjo obravnavo na Občinskem svetu Občine 

Tolmin.  
 

 
K 4).   Razprava in sklepanje o predlogu Odloka o spremembah Odloka o določitvi števila 

članov svetov krajevnih skupnosti in o določitvi volilnih enot v krajevnih 

skupnostih na območju občine Tolmin, v prvi obravnavi. 
            Direktor občinske uprave Davorin Simčič je obrazložil razloge zaradi katerih so predlagane 

spremembe odloka. Člani komisije so predlagali posamezne popravke odloka, ki so bili vneseni 
v besedilo odloka.  

 
Člani komisije so s 4 glasovi ZA sprejeli  

   

SKLEP 
 

Predlog Odloka o spremembah Odloka o določitvi števila članov svetov krajevnih 
skupnosti in o določitvi volilnih enot v krajevnih skupnostih na območju občine 

Tolmin, v prvi obravnavi, je s sprejetimi popravki, s pravnega vidika, primeren za 

nadaljnjo obravnavo na Občinskem svetu Občine Tolmin.  
 

 
K 5).  Razprava in sklepanje o predlogu Sklepa o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje 

za lokalne volitve v občini Tolmin v letu 2018.  
 

Uvodno obrazložitev je podal direktor občinske uprave Davorin Simčič. Člani komisije so 

predlagali posamezne popravke odloka, ki so bili vneseni v besedilo odloka. Poleg tega so  
člani komisije v razpravi izrazili tudi pomisleke o določbi, ki delno povrnitev stroškov volilne 

kampanje določa samo za stranke, ki bi po volitvah imele svoje predstavnike v občinskem 
svetu. Ker pa gre v tem delu za vsebinsko spremembo, ki ne spada v pristojnost te komisije 

člani komisije niso glasovali o tej spremembi sklepa.  
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Člani komisije so s 4 glasovi ZA sprejeli  
   

SKLEP 

 
Predlog Sklepa o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v 

občini Tolmin v letu 2018  je s sprejetimi popravki, s pravnega vidika, primeren za 
nadaljnjo obravnavo na Občinskem svetu Občine Tolmin.  

 
 

K 6). Vprašanja in predlogi.  

 
         Ni bilo vprašanj in predlogov.  

 
   

Seja je bila zaključena ob 17.51 uri.  

 
 

 
Zapisal:                                                                                                   Danijel Oblak,    

Davorin Simčič                                                                                           predsednik  
 


