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Z A P I S N I K 

 

4. seje Statutarno pravne komisije z dne 17.3.2016. 

 

Prisotni: Branka Florjančič, mag. Vanja Močnik Raspet in Antonija Dakskobler. 

Odsotna: Vlasta Primožič (opravičila) in Vojko Zidarič. 

Ostali prisoten: direktor občinske uprave mag. Martin Raspet. 

 

Dnevni  red: 

 

1. Pregled zapisnika 3. seje. 

2. Odlok o mladini v Občini Cerkno – druga obravnava. 

3. Pravilnik o postopku in kriterijih za vpis otrok v Vrtec Cerkno. 

4. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o izbiri in vrednotenju kulturnih 

dejavnosti, ki se sofinancirajo iz proračuna Občine Cerkno. 

5. Soglasje k Sklepu o spremembi Pravilnika o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih 

mest v Mestni knjižnici in čitalnici Idrija. 

6. Pobude in vprašanja. 

 

Predlagani dnevni red je bil sprejet. 

 

A d. 1 

 

Zapisnik 3. seje je bil sprejet. 

 

A d. 2 

 

Statutarno pravna komisija nima pripomb na Odlok o mladini v Občini Cerkno in zato 

občinskemu svetu predlaga, da ga sprejme v drugi obravnavi. 

 

A d. 3 

 

Statutarno pravna komisija občinskemu svetu predlaga, da sprejme Pravilnik o postopku in 

kriterijih za vpis otrok v Vrtec Cerkno, pri čemer podaja naslednje pripombe: 

 V preambuli se črta navedba »20. člena«. 

 Zadnji stavek v 5. členu se oblikuje v nov odstavek. 

 Za prvim stavkom v 16. členu in za stavkom v 22. členu se doda nov stavek, ki se 

glasi: »V tem primeru se akontacija ne vrne.« 

 

A d. 4 

 

Statutarno pravna komisija nima pripomb na Pravilnik o spremembah in dopolnitvah 

Pravilnika o izbiri in vrednotenju kulturnih dejavnosti, ki se sofinancirajo iz proračuna Občine 

Cerkno in zato občinskemu svetu predlaga, da ga sprejme. 

 



A d. 5 

 

Statutarno pravna komisija nima pripomb na Soglasje k Sklepu o spremembi Pravilnika o 

notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest v Mestni knjižnici in čitalnici Idrija in zato 

občinskemu svetu predlaga, da ga sprejme. 

 

A d. 6 

 

Pobud in vprašanj ni bilo. 

 

Zapisal: 

mag. Martin Raspet 

Predsednica komisije: 

Branka Florjančič l.r. 

 


