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Datum:  1. april 2019 

 

 

 
ZAPISNIK 

2. seje Statutarno pravne komisije, ki je bila v ponedeljek, 1. aprila 2019, 
ob 16.15 uri v pisarni direktorja občinske uprave 

 

 
Prisotni člani komisije:  Danijel Oblak, Grega Rodman, Janja Gruden Šavli, Vera Kanalec.   

Opravičeno odsoten član komisije: Aljoša Križnič.    
Neopravičeno odsotni člani komisije: /.    

Ostali prisotni: Janja Bičič (pri 3. točki), Zoran Štanta (pri 4. in 5. točki), mag. Almira Pirih in Katja 

Fratina Hvalec (pri 6. točki), Milena Leban (pri 7. točki).  
 

Predsednik komisije je pozdravil navzoče in predlagal dnevni red.  
1. Ugotovitev sklepčnosti in sprejem dnevnega reda. 

2. Razprava in sklepanje o zapisniku 1. seje komisije.  

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

4.  Razprava in sklepanje o predlogu Odloka o določitvi nadomestila stroškov lokacijske preveritve v  
     občini Tolmin, v prvi obravnavi.  

5. Razprava in sklepanje o predlogu Odloka o določitvi takse za obravnavo zasebnih pobud za 
spremembo namenske rabe prostora v Odloku o Občinskem prostorskem načrtu Občine Tolmin, v 

prvi obravnavi.  

         6.  Razprava in sklepanje o predlogu Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi  
              Posoškega razvojnega centra, v prvi obravnavi.  

     7.  Razprava in sklepanje o predlogu Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v občini   
          Tolmin, v prvi obravnavi. 

          8.  Vprašanja in predlogi.  

 
 

K 1).  Ugotovitev sklepčnosti in sprejem dnevnega reda. 
 

Ugotovilo se je, da so ob pričetku seje prisotni štirje člani. Predsednik komisije je ugotovil, da je 
komisija sklepčna in je lahko veljavno odločala. Prisotni štirje člani komisije so soglasno sprejeli 

predlagani dnevni red. 

 
 

K 2).  Razprava in sklepanje o zapisniku 1. seje komisije.  
 

Člani komisije niso imeli pripomb k zapisniku 1. seje komisije.  

 
Člani komisije so s 4 glasovi ZA sprejeli  

   
SKLEP 

 

Sprejme se zapisnik 1. seje Statutarno pravne komisije.   
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K 3).  Razprava in sklepanje o predlogu Odloka o zaključnem računu Občine Tolmin za 

leto 2018, v prvi obravnavi.     
 

Uvodno obrazložitev je podala vodja Oddelka za gospodarstvo, negospodarstvo in finance 

Janja Bičič. Članica komisije Vera Kanalec je menila, da iz zaključnega računa izhaja, da je 
občina v letu 2018 slabo pridobivala sredstva iz evropskih skladov. V odgovoru je Janja Bičič 

obširno pojasnila možnosti črpanja sredstev iz evropskih skladov v sedanji evropski finančni 
perspektivi. Medtem, ko je bilo v prejšnji evropski perspektivi občinam na voljo veliko sredstev 

za razvoj regij, teh sredstev v aktualnem programskem obdobju (2014-2020) ni več. Tudi sicer 
so možni viri sredstev, namenjeni občinam, postali skopi, pretežno so namenjeni izvajanju 

»mehkih vsebin« in manj naklonjeni infrastrukturnim projektom. Največ možnosti za 

pridobivanje zunanjih virov tako trenutno predstavljajo javni pozivi LAS Dolina Soče in 
programi čezmejnega sodelovanja SLO-ITA. Ker so bili javni razpisi v obeh primerih objavljeni 

z zakasnitvijo (2,5-letna zamuda pri implementaciji potrebnih pravnih podlag v RS), se v 
lanskem letu uspešno prijavljeni projekti (strateški in standardni v okviru čezmejnega 

sodelovanja z Italijo, projekti LAS…) začenjajo izvajati s časovnim zamikom šele v letu 2019, 

za nekatere prijavljene projekte pa na odločitve razpisnih komisij še čakamo. Podobno kot v 
pretekli programski perspektivi, zaključeni leta 2013, ko so bila povračila projektnih stroškov 

občini v posameznih primerih izplačana šele v letu 2017, je spričo zamud pri razpisnih objavah 
ter dolgotrajnosti in zahtevnosti postopkov, še zlasti v fazi kontrol pred izplačili odobrenih 

evropskih (in nacionalnih) sredstev, moč pričakovati, da bo povračila stroškov za že in morebiti 
še odobrene projekte mogoče delno črpati v letu 2021, pretežni del pa šele v letih 2022 in 

2023.  

 
Člani sicer niso imeli pripomb k odloku.  

 
Člani komisije so s 4 glasovi ZA sprejeli  

   

SKLEP 
 

Predlog Odloka o zaključnem računu Občine Tolmin za leto 2018 v prvi obravnavi, 
je s pravnega vidika, primeren za nadaljnjo obravnavo na Občinskem svetu Občine 

Tolmin.  

 
 

K 4).  Razprava in sklepanje o predlogu Odloka o določitvi nadomestila stroškov 
           lokacijske preveritve v občini Tolmin, v prvi obravnavi.  

 
Uvodno obrazložitev sta podala občinski urbanist Zoran Štanta in direktor občinske uprave 

Davorin Simčič. V razpravi so člani komisije predlagali nekaj sprememb in dopolnitev odloka, ki 

so se vnesle v besedilo odloka.  
 

Člani komisije so s 4 glasovi ZA sprejeli  
   

SKLEP 

 
Predlog Odloka o določitvi nadomestila stroškov lokacijske preveritve v občini 

Tolmin, v prvi obravnavi, je s pravnega vidika, s sprejetimi popravki, primeren za 
nadaljnjo obravnavo na Občinskem svetu Občine Tolmin.  

 
 

K 5).  Razprava in sklepanje o predlogu Odloka o določitvi takse za obravnavo zasebnih 

pobud za spremembo namenske rabe prostora v Odloku o Občinskem prostorskem 
načrtu Občine Tolmin, v prvi obravnavi.  

 
Uvodno obrazložitev sta podala občinski urbanist Zoran Štanta in direktor občinske uprave 

Davorin Simčič. V razpravi so člani komisije predlagali nekaj sprememb in dopolnitev odloka, ki 

so se vnesle v besedilo odloka.  
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Člani komisije so s 4 glasovi ZA sprejeli  

   
SKLEP 

 

Predlog Odloka o določitvi takse za obravnavo zasebnih pobud za spremembo 
namenske rabe prostora v Odloku o Občinskem prostorskem načrtu Občine Tolmin, 

v prvi obravnavi, je s pravnega vidika, s sprejetimi popravki, primeren za nadaljnjo 
obravnavo na Občinskem svetu Občine Tolmin.  

 
 

 

K 6).  Razprava in sklepanje o predlogu Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o 
ustanovitvi  Posoškega razvojnega centra, v prvi obravnavi.  

 
Uvodno obrazložitev je podala Katja Fratina Hvalec iz Skupnega organa Medobčinska uprava 

občin Bovec, Kobarid, Tolmin in Kanal ob Soči. V razpravi so člani komisije predlagali nekaj 

sprememb in dopolnitev odloka, ki so se vnesle v besedilo odloka.  
 

Člani komisije so s 4 glasovi ZA sprejeli  
   

SKLEP 
 

Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi  Posoškega 

razvojnega centra, v prvi obravnavi, je s pravnega vidika, s sprejetimi popravki, 
primeren za nadaljnjo obravnavo na Občinskem svetu Občine Tolmin.  

 
 

K 7).  Razprava in sklepanje o predlogu Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega 

zemljišča v občini  Tolmin, v prvi obravnavi.   
 

Uvodno obrazložitev je podala višja svetovalka za pravne zadeve Milena Leban. Predsednik 
komisije je opozoril, da je potrebno preveriti ali so pravni akti in njih veljavnost v preambuli 

pravilno navedeni. V razpravi so člani komisije predlagali nekaj sprememb in dopolnitev 

odloka, ki so se vnesle v besedilo odloka.  
 

Člani komisije so s 4 glasovi ZA sprejeli  
   

SKLEP 
 

Predlog Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v občini  Tolmin, v 

prvi obravnavi, je s pravnega vidika, s sprejetimi popravki, primeren za nadaljnjo 
obravnavo na Občinskem svetu Občine Tolmin.  

 
 

K 8).    Vprašanja in predlogi.  

 
Ni bilo vprašanj in predlogov.   

 
   

Seja je bila zaključena ob 18.05 uri.  
 

 

 
Zapisal:                                                                                                   Danijel Oblak,    

Davorin Simčič                                                                                           predsednik  
 


