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ZAPISNIK
1. seje Statutarno pravne komisije z dne 16.6.2015.
Prisotni: Branka Florjančič, mag. Vanja Močnik Raspet, Vlasta Primožič.
Odsotna: Antonija Dakskobler in Vojko Zidarič.
Ostali prisoten: direktor občinske uprave mag. Martin Raspet.
Dnevni red:
1. Odlok o sodelovanju pri skupnem izvajanju in koncesiji za gospodarski javni službi obdelave
določenih vrst komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja
komunalnih odpadkov na območju občin Grosuplje, Ivančna Gorica, Dobrepolje, Ribnica,
Loški Potok, Sodražica, Cerklje na Gorenjskem, Bloke, Žiri, Gorenja vas-Poljane, Koper,
Ankaran, Šmartno pri Litiji, Vrhnika, Borovnica, Log-Dragomer, Idrija, Postojna, Pivka,
Cerkno, Mokronog-Trebelno, Trebnje, Šentrupert in Mirna – prva obravnava.
2. Odlok o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini Cerkno – prva obravnava.
3. Pravilnik o izbiri in vrednotenju kulturnih dejavnosti, ki se sofinancirajo iz proračuna Občine
Cerkno.
4. Pobude in vprašanja.
Predlagani dnevni red je bil sprejet.
A d. 1
Statutarno pravna komisija občinskemu svetu predlaga, da sprejme Odlok o sodelovanju pri
skupnem izvajanju in koncesiji za gospodarski javni službi obdelave določenih vrst komunalnih
odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov na
območju občin Grosuplje, Ivančna Gorica, Dobrepolje, Ribnica, Loški Potok, Sodražica,
Cerklje na Gorenjskem, Bloke, Žiri, Gorenja vas-Poljane, Koper, Ankaran, Šmartno pri Litiji,
Vrhnika, Borovnica, Log-Dragomer, Idrija, Postojna, Pivka, Cerkno, Mokronog-Trebelno,
Trebnje, Šentrupert in Mirna v prvi obravnavi, pri čemer podaja naslednji pripombi:
 V šestem odstavku 1. člena odloka se črta besedilo »Koncesionar je dolžan obvestiti
koncendenta…« in prenese v 20. člen odloka tako, da se glasi: »Koncesionar je dolžan
obvestiti koncedenta o vsaki statusni spremembi, vključno s kontrolno spremembo
kapitalske strukture. Če koncesionar tega v razumnem roku ne stori, če je zaradi
sprememb prizadet interes koncedenta, ali če so zaradi sprememb bistveno spremenjena
razmerja iz koncesijske pogodbe ali pogoji podelitve koncesije, lahko koncedent na
način in pod pogoji kot je to določeno v tem odloku, koncesijsko pogodbo razdre.«.
 Odlok je potrebno lektorirati saj vsebuje pravopisne napake.

A d. 2

Statutarno pravna komisija občinskemu svetu predlaga, da sprejme Odlok o ravnanju s
komunalnimi odpadki v Občini Cerkno v prvi obravnavi, pri čemer podaja naslednje pripombe:
 V preambulo odloka se doda sklicevanje na Uredbo o metodologiji za oblikovanje cen
storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS,
št. 87/12 in 109/12).
 V 9. členu odloka se črta drugi odstavek. Tretji odstavek postane drugi odstavek, ki se
po novem glasi: »Izvajalec zbiranja se pri izvrševanju javne službe, s katero odloča o
pravicah, obveznostih in pravnih koristih posameznikov, ravna po Zakonu o splošnem
upravnem postopku.«.
A d. 3
Statutarno pravna komisija občinskemu svetu predlaga, da sprejme Pravilnik o izbiri in
vrednotenju kulturnih dejavnosti, ki se sofinancirajo iz proračuna Občine Cerkno, pri čemer
podaja naslednje pripombe:
 Dopolni se 6. člen pravilnika tako, da se glasi: »Župan pred objavo javnega razpisa
sprejme sklep o začetku postopka za izbiro kulturnih programov in projektov na
področjih kulturne dejavnosti.«.
 Spremeni se prva alineja 8. člena pravilnika tako, da se glasi: »- predlog besedila
javnega razpisa za zbiranje predlogov kulturnih programov in kulturnih projektov,
pripravi pristojna strokovna služba občinske uprave,«.
 Dopolni se prvi stavek 11. člena pravilnika tako, da se glasi: »Po preteku razpisnega
roka komisija za odpiranje vlog odpre prispele vloge in ugotovi njihovo popolnost.«
 Za prvim stavkom 11. člena pravilnika se doda nov stavek, ki se glasi: »Tričlansko
komisijo za odpiranje vlog imenuje župan izmed zaposlenih na občinski upravi.«.
 V drugem odstavku 11. člena pravilnika se rok 8 dni popravi v rok 5 dni.
 Spremeni in dopolni se prvi stavek 15. člena pravilnika tako, da se glasi: »Po
dokončnosti odločb župan sklene z izbranimi vlagatelji – izvajalci kulturnih programov
ali projektov pogodbo, s katero se uredijo vsa medsebojna razmerja v zvezi z
zagotavljanjem sredstev za sofinanciranje predmeta pogodbe.
 V drugem odstavku 1. člena točkovnika meril in kriterijev se popravi prvi stavek tako,
da se glasi: »V peto kakovostno skupino se uvrstijo izvajalci, ki jim strokovna komisija
zaradi neudeležbe na preglednih prireditvah ali nezadostnega delovanja ocene ni podala
ali izvajalci, ki delujejo prvo leto.«.
A d. 3
Pobud in vprašanj ni bilo.
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