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Z A P I S N I K 

 

6. seje Statutarno pravne komisije z dne 27.6.2016. 

 

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

Odsotna: Vlasta Primožič in Vojko Zidarič. 

Ostali prisoten: direktor občinske uprave mag. Martin Raspet. 

 

Dnevni  red: 

 

1. Pregled zapisnika 5. seje. 

2. Odlok o spremembah in dopolnitvah 1 Občinskega prostorskega načrta Občine Cerkno – druga 

obravnava. 

3. Odlok o spremembah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega in vzgojno-

varstvenega zavoda Osnovna šola Cerkno – hitri postopek. 

4. Odlok o rabi javnih površin v Občini Cerkno – prva obravnava. 

5. Odlok o oskrbi s pitno vodo v Občini Cerkno – prva obravnava. 

6. Odlok o dopolnitvi Odloka o ustanovitvi in organiziranju javnega podjetja Komunala Idrija d.o.o. 

– hitri postopek. 

7. Pobude in vprašanja. 

 

Predlagani dnevni red je bil sprejet. 

 

A d. 1 

Zapisnik 5. seje je bil sprejet. 

 

A d. 2 

Statutarno pravna komisija občinskemu svetu predlaga, da sprejme Odlok o spremembah in 

dopolnitvah 1 Občinskega prostorskega načrta Občine Cerkno v drugi obravnavi, pri čemer podaja 

naslednje pripombe: 

 V 5. členu se beseda »dopustna« popravi v »dopustne«. 

 V 2. odstavku 12. člena se v 3. alineji preveri smiselnost razlikovanja malih komunalnih ČN 

in greznic glede na prilogo 1. 

 V 14. členu naj se naslov člena glasi »drugi posegi v prostor in urbana oprema«. 

 

A d. 3 

Statutarno pravna komisija občinskemu svetu predlaga, da sprejme Odlok o spremembah Odloka o 

ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega in vzgojno-varstvenega zavoda Osnovna šola Cerkno 

po hitrem postopku v predlaganem besedilu, saj nanj nima pripomb. 

 

A d. 4 

Statutarno pravna komisija občinskemu svetu predlaga, da sprejme Odlok o rabi javnih površin v 

Občini Cerkno v prvi obravnavi, pri čemer podaja naslednje pripombe: 

 Prečisti se preambula tako, da se glasi: »Na podlagi 9. člena Zakona o gospodarskih javnih 

službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98-ZZLPPO, 127/06-ZJZP, 38/10-ZUKN in 57/11-



ORZGJS40), 29. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih 

skupnostih (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13-ZDU-1G, 50/14, 90/14-ZDU-1l, 14/15-

ZUUJFO in 76/15), 9. člena Zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 123/06, 57/08, 

36/11 in 14/15-ZUUJFO), 17. člena Zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 29/11-UPB8, 

21/13, 111/13, 74/14-odl. US in 92/14-odl. US) ter 16. člena Statuta Občine Cerkno (Uradni 

list RS, št. 112/07, 94/14 in 75/15) je Občinski svet Občine Cerkno ___. redni seji dne ____ 

2016 sprejel« 

 V 3. odstavku 2. člena se spremeni 11. alineja tako, da se glasi: »- izvedba javnih prireditev, 

shodov in razstav,«. 13. alineja se črta. 

 Spremeni se naslov II. poglavja tako, da se glasi: »II. POSTOPEK ODDAJE JAVNE 

POVRŠINE« 

 Spremeni se 3. člen tako, da se glasi: »(1) Javne površine za namene posebne rabe se oddajo 

v uporabo z neposredno pogodbo na podlagi vloge pristojnemu organu občinske uprave ali z 

javnim zbiranjem ponudb. Javne površine za namene podrejene rabe, razen za izvedbo 

javnih prireditev, shodov in razstav, pa na podlagi vloge pristojnemu organu občinske 

uprave z neposredno pogodbo. 

(2) Za sklenitev neposredne pogodbe in za javno zbiranje ponudb se smiselno uporabljajo 

določbe Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti. 

(3) Odločbo za podrejeno rabo javne površine za izvedbo javnih prireditev, shodov in 

razstav se pridobi na podlagi vloge pristojnemu organu občinske uprave. 

(4) Za izdajo odločbe se smiselno uporabljajo določbe Zakona o splošnem upravnem 

postopku.« 

 V 2. odstavku 4. člena se besedna zveza »K vlogi mora predložiti« popravi v »K vlogi je 

potrebno  predložiti«. 

 V 1. in 2. odstavku 5 člena se besedna zveza »zabavnih prireditev« popravi v »javnih 

prireditev«. 

 V 2. odstavku 12. člena se besedna zveza »vzpostaviti v prvotno stanje« popravi v 

»vzpostaviti prvotno stanje«. Beseda »rezen« se popravi v »razen«. 

 V 2. odstavku 16. člena se besedna zveza »vzpostaviti v prvotno stanje« popravi v 

»vzpostaviti prvotno stanje«. 

 V naslovu 17. člena za besedo »cirkusa,« manjka presledek.  

 Na koncu zadnje alineje 18. člena se beseda »oddelka« nadomesti z »organa občinske 

uprave«. 

 19. členu se doda naslov »Uporabniki«. 

 Zaradi boljše preglednosti se v 1. odstavku 20. člena oblikuje tabela. 

 

A d. 5 

Statutarno pravna komisija občinskemu svetu predlaga, da sprejme Odlok o oskrbi s pitno vodo v 

Občini Cerkno v prvi obravnavi, pri čemer podaja naslednje pripombe: 

 Prečisti se preambula tako, da se glasi: »Na podlagi 21., 29. in 69. člena Zakona o lokalni  

samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07-UPB2, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12-ZUJF in 14/15-

ZUUJFO), 149. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06-UPB1, 49/06- 

ZMetD, 66/06-odl. US, 33/07-ZPNačrt, 57/08-ZFO-1A, 70/08, 108/09, 108/09-ZPNačrt-A, 

48/12, 57/12, 92/13, 56/15, 102/15 in 30/16), 3. in 7. člena Zakona o gospodarskih javnih 

službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98-ZZLPPO, 127/06-ZJZP, 38/10-ZUKN in 57/11-

ORZGJS40), 3. in 17. člena Zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 29/11-UPB8, 21/13, 

111/13, 74/14-odl. US in 92/14-odl. US), Uredbe o oskrbi s pitno vodo (Uradni list RS, št. 

88/12), Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih 

javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/12 in 109/12), 3. člena Odloka o 

gospodarskih javnih službah v Občini Cerkno (Uradni list RS, št. 45/09), 7. in 16. člena 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2006-01-1682
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2006-01-2089
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2006-01-2856
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2007-01-1761
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2008-01-2416
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2008-01-3026
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2009-01-4888
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2009-01-4890
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2012-01-2011
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2012-01-2415
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2013-01-3337
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2015-01-2359
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2015-01-4085
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2016-01-1264


Statuta Občine Cerkno (Uradni list RS, št. 112/07, 94/14 in 75/15) je Občinski svet Občine 

Cerkno na ____ redni seji dne _______ sprejel« 

 V 4. odstavku 6. člena se v prvem stavku črta »v soglasjih«. 

 V 3. odstavku 27. člena se beseda »izvajalec« popravi v »upravljavec«. 

 Na koncu naslova X. poglavja se doda beseda »DEL«. 

 V zadnji alineji 29. člena se beseda »ukinitev« popravi v »ukinitve«. 

 

A d. 6 

Statutarno pravna komisija občinskemu svetu predlaga, da sprejme Odlok o dopolnitvi Odloka o 

ustanovitvi in organiziranju javnega podjetja Komunala Idrija d.o.o. po hitrem postopku, pri čemer 

naj se pravilno navede župan Občine Cerkno Jurij Kavčič. 

 

A d. 7 

Pobud in vprašanj ni bilo. 

 

Zapisal: 

mag. Martin Raspet 

Predsednica komisije: 

Branka Florjančič l.r. 

 


