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Z A P I S N I K 

 

13. seje Statutarno pravne komisije z dne 20.2.2018. 

 

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

Odsotna: Vojko Zidarič. 

Ostali prisoten: direktor občinske uprave mag. Martin Raspet. 

 

 

Dnevni  red: 

 

1. Pregled zapisnika 12. seje. 

2. Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Cerkno – hitri postopek. 

3. Spremembe in dopolnitve Poslovnika Občinskega sveta Občine Cerkno – hitri postopek. 

4. Odlok o postopku in merilih za sofinanciranje letnega programa športa v Občini Cerkno – prva 

obravnava. 

5. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sofinanciranju javnih prireditev v Občini 

Cerkno. 

6. Pravilnik o spremembah Pravilnika Občine Cerkno o dodeljevanju vzpodbud za področje malega 

gospodarstva. 

7. Pobude in vprašanja. 

 

Predlagani dnevni red je bil sprejet. 

 

A d. 1 

 

Zapisnik 12. seje je bil sprejet. 

 

A d. 2 

 

Statutarno pravna komisija občinskemu svetu predlaga, da sprejme Spremembe in dopolnitve 

Statuta Občine Cerkno po hitrem postopku, pri čemer podaja naslednjo pripombo: 

 V četrtem odstavku 13. člena se besedna zveza »poročilo o nadzoru« popravi v »poročilo s 

priporočili in predlogi«. 

 

A d. 3 

 

Statutarno pravna komisija občinskemu svetu predlaga, da sprejme Spremembe in dopolnitve 

Poslovnika Občinskega sveta Občine Cerkno po hitrem postopku, pri čemer podaja naslednje 

pripombe: 

 V drugem odstavku 4. člena se besedna zveza »na podlagi sklepa sveta in na zahtevo 

najmanj četrtine svetnikov« popravi v »na podlagi sklepa sveta ali na zahtevo najmanj 

četrtine svetnikov«. 

 Doda se nov 16. člen, ki se glasi: »V prvem odstavku 89. člena se črta zadnja alineja.«. 

 Dosedanji 16., 17. in 18. člen se preštevilčijo v 17., 18. in 19. člen. 



A d. 4 

 

Statutarno pravna komisija občinskemu svetu predlaga, da sprejme Odlok o postopku in merilih za 

sofinanciranje letnega programa športa v Občini Cerkno v prvi obravnavi, pri čemer podaja 

naslednje pripombe: 

 V 10. alineji prvega odstavka 8. člena se besedna zveza »vrhunskega športa in šport 

invalidov« popravi v »vrhunskega športa in športa invalidov«. 

 V isti alineji se v besedni zvezi »v nacionalni panožni športni zvezi za prijavitelja« predlaga 

črtanje besede »za« tako, da se besedna zveza glasi »v nacionalni panožni športni zvezi 

prijavitelja«. 

 V 1. alineji drugega odstavka 10. člena se besedna zveza »ime in naslov naročnika« popravi 

v »ime in naslov občine«. 

 V 1. alineji prvega odstavka 17. člena se besedna zveza »naziv in naslov naročnika« popravi 

v »naziv in naslov občine«. 

 

A d. 5 

 

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

dopolnitvah Pravilnika o sofinanciranju javnih prireditev v Občini Cerkno v predlaganem besedilu, 

saj nanj nima pripomb. 

 

A d. 6 

 

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

Pravilnika Občine Cerkno o dodeljevanju vzpodbud za področje malega gospodarstva v 

predlaganem besedilu, saj nanj nima pripomb. 

 

A d. 7 

 

Pobud in vprašanj ni bilo. 

 

 

Zapisal: 

mag. Martin Raspet 

Predsednica komisije: 

Branka Florjančič l.r. 

 


