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Z A P I S N I K 

 

3. seje Statutarno pravne komisije z dne 10.12.2015. 

 

Prisotni: Branka Florjančič, mag. Vanja Močnik Raspet, Vlasta Primožič. 

Odsotna: Antonija Dakskobler (opravičila) in Vojko Zidarič. 

Ostali prisoten: direktor občinske uprave mag. Martin Raspet. 

 

Dnevni  red: 

 

1. Pregled zapisnika 2. seje. 

2. 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 Cerkno, Idrija in Žiri – druga 

obravnava. 

3. Odlok o mladini v Občini Cerkno – prva obravnava. 

4. Pobude in vprašanja. 

 

Predlagani dnevni red je bil sprejet. 

 

A d. 1 

Zapisnik 2. seje je bil sprejet. 

 

A d. 2 

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 Cerkno, Idrija in Žiri v drugi obravnavi, pri čemer podaja 

naslednjo pripombo: 

 V preambuli je pri navedbi Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Cerkno, 

potrebno dodati številko Uradnega lista RS, št. 45/09. 

 

Statutarno pravna komisija občinski svet še opozarja, da gre poleg nekoliko drugačne 

definicije 19. člen odloka v primerjavi s prvim branjem, tudi za povišanje nadomestila 

upravičenih stroškov iz 1,5% na 5%. 

  

A d. 3 

Statutarno pravna komisija občinskemu svetu predlaga, da sprejme Odlok o mladini v Občini 

Cerkno v prvi obravnavi, pri čemer podaja naslednje pripombe: 

 Na koncu pete alineje 3. člena se pred podpičjem doda besedilo »oz. izvajajo 

dejavnosti na območju občine«. 

  V 6. členu odloka se besedna zveza »ali izvaja dejavnosti na območju občine« popravi 

v »ali izvajajo dejavnosti na območju občine«. 

 V tretjem odstavku 11. člena se beseda »veljavo« popravi v »veljavno«.  



A d. 4 

Pobud in vprašanj ni bilo. 

 

Zapisal: 

mag. Martin Raspet 

Predsednica komisije: 

Branka Florjančič l.r. 

 


