
 

OBČINA CERKNO 

 OBČINSKI SVET 

 Statutarno pravna komisija 

 

 www.cerkno.si, e: obcina@cerkno.si 

 Bevkova ulica 9, 5282 Cerkno 

 t: 05 373 46 40, f: 05 373 46 49 

 

 

Z A P I S N I K 

 

7. seje Statutarno pravne komisije z dne 20.9.2016. 

 

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 6. seje. 

2. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Cerkno za leto 2016 – hitri postopek. 

3. Odlok o oskrbi s pitno vodo v Občini Cerkno – druga obravnava. 

4. Pravilnik o tehnični izvedbi in uporabi objektov in naprav javnega vodovoda na območju Občine 

Cerkno. 

5. Odlok o rabi javnih površin v Občini Cerkno – druga obravnava. 

6. Pobude in vprašanja. 

 

Predlagani dnevni red je bil sprejet. 

 

A d. 1 

 

Zapisnik 6. seje je bil sprejet. 

 

A d. 2 

 

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

proračunu Občine Cerkno za leto 2016 po hitrem postopku v predlaganem besedilu, saj nanj nima 

pripomb. 

 

A d. 3 

 

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

Občini Cerkno v drugi obravnavi v predlaganem besedilu, saj nanj nima pripomb. 

 

A d. 4 

 

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

uporabi objektov in naprav javnega vodovoda na območju Občine Cerkno, pri čemer predlaga, da se 

upoštevajo naslednje dopolnitve občinske uprave: 

 V 2. členu se doda točka 18, ki se glasi: 18. izraz praviloma pomeni, da je potrebno 

upoštevati določila odloka; če to zaradi utemeljenih razlogov in omejitev ni možno, je 

potrebno odstop od določil tega odloka posebej obrazložiti in utemeljiti.« 

 V prvem stavku 10. člena se pred besedno zvezo »ne morejo biti manjši od odmikov« doda 

beseda »praviloma« tako, da se besedna zveza po novem glasi: »praviloma ne morejo biti 

manjši od odmikov«. 



 Začetek prvega odstavka 14. člena se spremeni tako, da po novem glasi: »Praviloma znaša 

najmanjši odmik od spodnjega roba podzemnih temeljev ali podzemnih objektov 1,5 m,«. 

 V drugem odstavku 14. člena se pred besedno zvezo »znaša na vodoprepustnem zemljišču 2 

m« doda beseda »praviloma« tako, da se besedna zveza po novem glasi: »praviloma znaša na 

vodoprepustnem zemljišču 2 m«. 

 

A d. 5 

 

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

Občini Cerkno v drugi obravnavi, pri čemer podaja naslednjo pripombo: 

 V tretjem odstavku 4. člena se črta zadnji stavek, ki se glasi: »V primeru, da vloga ni 

pravočasna, jo lahko pristojni organ občinske uprave zavrže kot prepozno.«. 

 

A d. 6 

 

Pobud in vprašanj ni bilo. 

 

Zapisal: 

mag. Martin Raspet 

Predsednica komisije: 

Branka Florjančič l.r. 

 


