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Z A P I S N I K 

 

5. seje Statutarno pravne komisije z dne 20.4.2016. 

 

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

Dakskobler. 

Odsoten: Vojko Zidarič. 

Ostali prisoten: direktor občinske uprave mag. Martin Raspet. 

 

Dnevni  red: 

 

1. Pregled zapisnika 4. seje. 

2. Odlok o proračunu Občine Cerkno za leto 2016 – prva obravnava. 

3. Pravilnik o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v občini Cerkno za 

programsko obdobje 2015 – 2020. 

4. Pravilnik o sofinanciranju javnih prireditev v občini Cerkno. 

5. Pobude in vprašanja. 

 

Predlagani dnevni red je bil sprejet. 

 

A d. 1 

 

Zapisnik 4. seje je bil sprejet. 

 

A d. 2 

 

Statutarno pravna komisija občinskemu svetu predlaga, da sprejme Odlok o proračunu Občine 

Cerkno za leto 2016 v prvi obravnavi, pri čemer podaja naslednjo pripombo: 

 Za prvim stavkom prvega odstavka 10. člena se doda nov stavek, ki se glasi: »Sredstva 

proračunske rezervacije ne smejo presegati 2% prihodkov iz bilance prihodkov in 

odhodkov.«.  

 

A d. 3 

 

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

spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v občini Cerkno za programsko obdobje 2015 – 

2020, pri čemer podaja naslednjo pripombo: 

 Glede na to, da bo pravilnik sprejet v letu 2016 se naslov pravilnika popravi v 

programsko obdobje 2016 – 2020. 

 

A d. 4 

 

Statutarno pravna komisija občinskemu svetu predlaga, da sprejme Pravilnik o sofinanciranju 

javnih prireditev v občini Cerkno, pri čemer podaja naslednje pripombe: 



 Četrta alineja v 7. členu se dopolni tako, da se glasi: »- priprava predloga prejemnikov 

sredstev s strani razpisne komisije,«. 

 Četrta alineja v drugem odstavku 10. člena se dopolni tako, da se glasi: »- sestava 

zapisnika o delu razpisne komisije,«. 

 V tretjem odstavku 14. člena se beseda »spremlja« popravi v »opravlja« tako, da se 

stavek glasi: »Nadzor nad porabo dodeljenih sredstev opravlja občinska uprava.«. 

 

A d. 5 

 

Pobud in vprašanj ni bilo. 

 

Zapisal: 

mag. Martin Raspet 

Predsednica komisije: 

Branka Florjančič l.r. 

 


