
 

 

 

 

 

Z A P I S N I K 
9. korespondenčne seje Odbora za družbene in društvene dejavnosti, ki je bila 17.05.2016. 

 

Obravnavan je bil naslednji dnevni red:  

1. Ponudbe bank za stanovanjska posojila s subvencionirano obrestno mero. 

2. Javni razpis za dodelitev stanovanjskih posojil s subvencionirano obrestno mero. 

3. Javni razpis za izbor večletnih tradicionalnih kulturnih programov z mednarodno udeležbo, ki jih 

bo Občina Cerkno sofinancirala iz proračuna. 

 

 

Ad 1) Ponudbe bank za stanovanjska posojila s subvencionirano obrestno mero 

 

Ponudbo je posredovala Abanka d.d.. Pogoji sodelovanja so sprejemljivi. 

 

Do zaključka roka za glasovanje, to je do 17. 5. do 10. ure, so svoj glas ZA oddali štirje člani odbora, 

po zaključku roka pa še trije člani odbora, tako, da je bil sprejet 

 

SKLEP: Za sklepanje stanovanjskih posojil s subvencionirano obrestno mero se sprejme 

ponudba ABanke d.d. 

 

Ad 2) Javni razpis za dodelitev stanovanjskih posojil s subvencionirano obrestno mero 

 

Do zaključka roka za glasovanje, to je do 17. 5. do 10. ure, so svoj glas ZA oddali štirje člani odbora, 

po zaključku roka pa še trije člani odbora, tako, da je bil sprejet 

 

SKLEP: Javni razpis za dodelitev stanovanjskih posojil s subvencionirano obrestno mero se 

javno objavi takoj po podpisu pogodbe z banko o poslovnem sodelovanju pri sofinanciranju 

stanovanjskih posojil na območju občine Cerkno. 

 

Ad 3) Javni razpis za izbor večletnih tradicionalnih kulturnih programov z mednarodno 

udeležbo, ki jih bo Občina Cerkno sofinancirala iz proračuna 

 

Do zaključka roka za glasovanje, to je do 17. 5. do 10. ure, so svoj glas ZA oddali štirje člani odbora, 

po zaključku roka pa še trije člani odbora, tako, da je bil sprejet 

 

SKLEP: Javni razpis za izbor večletnih tradicionalnih kulturnih programov z mednarodno 

udeležbo, ki jih bo Občina Cerkno sofinancirala iz proračuna, se objavi v predlaganem besedilu. 

 

 

 

Zapisala:                                                                                              Predsednik odbora: 

Jožica Lapajne                                                                                     Domen Uršič, l.r.  
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