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Datum:  2. oktober 2017  

 

 

 
ZAPISNIK 

21. seje Statutarno pravne komisije, ki je bila v ponedeljek, 2. oktobra 2017, 
ob 16.15 uri v pisarni direktorja občinske uprave 

 

 
Prisotni člani komisije: Janja Gruden Šavli, Martina Kenda, Albin Taljat, Dragomir Rijavec.   

Opravičeno odsoten član komisije: Danijel Oblak.  
Neopravičeno odsotni člani komisije: /.    

Ostali prisotni: Davorin Simčič, Zoran Štanta (pri 3. točki), Matjaž Kos (pri 4. točki).       

 
Predsednik komisije Danijel Oblak na seji komisije ni bil prisoten in je svojo odsotnost opravičil, zato je 

sejo komisije vodila namestnica predsednika, ki je pozdravila navzoče in predlagala dnevni red.  
 

Dnevni red.  

1. Ugotovitev sklepčnosti in sprejem dnevnega reda. 
2. Razprava in sklepanje o zapisniku 20. seje komisije.  

3. Razprava in sklepanje o predlogu Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu 
Stanovanjska zazidava Šentviška Gora (ŠG 01), v prvi obravnavi.  

4. Razprava in sklepanje o predlogu Odloka o ustanovitvi Javnega zavoda Tolminski muzej, v prvi 
obravnavi. 

5. Razprava in sklepanje o predlogu Odloka o spremembi Odloka o javni razsvetljavi v občini 

Tolmin, v prvi obravnavi.  
6. Razprava in sklepanje o predlogu Statuta Javnega zavoda za turizem Dolina Soče.  

7. Vprašanja in predlogi.  
 

 

K 1).   Ugotovitev sklepčnosti in sprejem dnevnega reda. 
 

Ugotovilo se je, da so prisotni 4 člani tako, da je komisija sklepčna in lahko odloča. Davorin 
Simčič je pojasnil, da bo moral v skladu z dogovorom s preostalima občinama – 

ustanoviteljicama Zavoda za turizem Dolina Soče predlog statuta omenjenega zavoda najprej 
obravnavati Odbor za kmetijstvo in turizem, po uskladitvi morebitnih pripomb pa še  

Statutarno pravna komisija, zato bi bilo smiselno, da danes omenjenega predloga statuta ta 

komisija še ne obravnava.  
 

Člani komisije so ob upoštevanju zgoraj navedene obrazložitve s 4 glasovi ZA sprejeli  
   

SKLEP 

Z dnevnega reda 21. seje komisije se črta 6. točka, ki se glasi: »6. Razprava in 
sklepanje o predlogu Statuta Javnega zavoda za turizem Dolina Soče.« 

 
Sprejme se spremenjen dnevni red, ki se glasi:  

1. Ugotovitev sklepčnosti in sprejem dnevnega reda. 

2. Razprava in sklepanje o zapisniku 20. seje komisije.  
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3. Razprava in sklepanje o predlogu Odloka o občinskem podrobnem prostorskem 

načrtu Stanovanjska zazidava Šentviška Gora (ŠG 01), v prvi obravnavi.  
4. Razprava in sklepanje o predlogu Odloka o ustanovitvi Javnega zavoda 

Tolminski muzej, v prvi obravnavi. 

5. Razprava in sklepanje o predlogu Odloka o spremembi Odloka o javni 
razsvetljavi v občini Tolmin, v prvi obravnavi.  

6. Vprašanja in predlogi.  
 

 
K 2).  Razprava in sklepanje o zapisniku 20. seje komisije.  

 

K zapisniku 20. seje komisije člani komisije niso imeli pripomb.  
 

Člani komisije so s 4 glasovi ZA sprejeli  
   

SKLEP 

 
Sprejme se zapisnik 20. seje Statutarno pravne komisije.  

 
 

K 3). Razprava in sklepanje o predlogu Odloka o občinskem podrobnem prostorskem 
načrtu Stanovanjska zazidava Šentviška Gora (ŠG 01), v prvi obravnavi.  

 

Uvodno obrazložitev sta podala Zoran Štanta in Davorin Simčič. V razpravi so člani komisije 
predlagali večje število popravkov odloka, ki so bili vneseni v besedilo odloka.  

 
Člani komisije so s 4 glasovi ZA sprejeli  

   

SKLEP 
 

Predlog Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Stanovanjska zazidava 
Šentviška Gora (ŠG 01), v prvi obravnavi, je s pravnega vidika, s sprejetimi 

popravki, primeren za nadaljnjo obravnavo na Občinskem svetu Občine Tolmin.  

 
 

K 4). Razprava in sklepanje o predlogu Odloka o ustanovitvi Javnega zavoda Tolminski 
muzej, v prvi obravnavi. 

 
Uvodno obrazložitev sta podala Matjaž Kos in Davorin Simčič. V razpravi so člani komisije 

predlagali popravke odloka, ki so bili vneseni v besedilo odloka.  

 
Člani komisije so s 4 glasovi ZA sprejeli  

   
SKLEP 

 

Predlog Odloka o ustanovitvi Javnega zavoda Tolminski muzej, 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 spremembi Odloka o javni razsvetljavi v 

občini Tolmin, v prvi obravnavi.  

 
Uvodno obrazložitev je podal Davorin Simčič. V razpravi so člani komisije predlagali popravke 

odloka, ki so bili vneseni v besedilo odloka.  
 

Člani komisije so s 4 glasovi ZA sprejeli  

 
   

SKLEP 
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Predlog Odloka o spremembi Odloka o javni razsvetljavi v občini Tolmin, v prvi 
obravnavi, je s pravnega vidika, s sprejetimi popravki, primeren za nadaljnjo 

obravnavo na Občinskem svetu Občine Tolmin.  

 
 

K 6). Vprašanja in predlogi.  
 

         Ni bilo vprašanj in predlogov.   
 

   

Seja je bila zaključena ob 19.15 uri.  
 

 
 

Zapisal:                                                                                                   Janja Gruden Šavli,   

Davorin Simčič                                                                                      namestnica predsednika  
 


