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ZAPISNIK 

25. seje Statutarno pravne komisije, ki je bila v ponedeljek, 19. marca 2018, 
ob 16.15 uri v pisarni direktorja občinske uprave 

 

 
Prisotni člani komisije: Danijel Oblak, Janja Gruden Šavli, Albin Taljat, Dragomir Rijavec.   

Opravičeno odsotna članica komisije: Martina Kenda.  
Neopravičeno odsotni člani komisije: /.    

Ostali prisotni: vodja Oddelka za gospodarstvo, negospodarstvo in finance Janja Bičič (k 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 24. seje komisije.  

3. Razprava in sklepanje o predlogu Odloka o zaključnem računu Občine Tolmin za leto 2017, v 
prvi obravnavi.   

4. Vprašanja in predlogi.  
 

 

 
 

K 1).   Ugotovitev sklepčnosti in sprejem dnevnega reda. 
 

Ugotovilo se je, da so prisotni štirje člani komisije tako, da je komisija sklepčna in lahko 

veljavno odloča. Člani komisije so soglasno sprejeli predlagani dnevni red. 
 

 
K 2).  Razprava in sklepanje o zapisniku 24. seje komisije.  

 
K zapisniku 24. seje komisije so člani komisije predlagali dva popravka (izbrišeta se pika za 

številko 3 sklepa pri 5. točki dnevnega reda in pika za številko 8 v zadnji alineji zapisnika – pred 

sklepom pri 6. točki dnevnega reda).   
 

Člani komisije so s 4 glasovi ZA sprejeli  
   

SKLEP 

 
Sprejme se zapisnik 24. seje Statutarno pravne komisije z zgoraj navedenima 

popravkoma.  
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K 3).  Razprava in sklepanje o predlogu Odloka o zaključnem računu Občine Tolmin za 

leto 2017, v prvi obravnavi.   
 

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

Janja Bičič, ki je v razpravi tudi odgovorila na vprašanja, ki so jih v zvezi z zgoraj navedenim 
odlokom zastavili člani komisije.  

 
Člani komisije so s 4 glasovi ZA sprejeli  

   
SKLEP 

 

Predlog Odloka o zaključnem računu Občine Tolmin za leto 2017, v prvi obravnavi, 
je s pravnega vidika, primeren za nadaljnjo obravnavo na Občinskem svetu Občine 

Tolmin.  
 

 

K 4). Vprašanja in predlogi.  
 

         Direktor občinske uprave je pri tej točki dnevnega reda člane komisije obvestil katere zadeve 
naj bi komisija predvidoma še obravnavala do zaključka mandata.   

 
   

Seja je bila zaključena ob 17.00 uri.  

 
 

 
Zapisal:                                                                                                   Danijel Oblak,    

Davorin Simčič                                                                                           predsednik  

 


