
 

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 

 

15. seje Statutarno pravne komisije z dne 29.5.2018. 

 

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

Odsotna: Vlasta Primožič in Vojko Zidarič. 

Ostali prisoten: direktor občinske uprave mag. Martin Raspet. 

 

 

Dnevni  red: 

 

1. Pregled zapisnika 14. seje. 

2. Odlok o turistični in promocijski taksi v Občini Cerkno – hitri postopek. 

3. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi in organiziranju javnega podjetja 

Komunala Idrija d.o.o. – hitri postopek. 

4. Odlok o spremembah in dopolnitvah 03 Občinskega prostorskega načrta Občine Cerkno – 

druga obravnava. 

5. Pobude in vprašanja. 

Predlagani dnevni red je bil sprejet. 

 

A d. 1 

 

Zapisnik 14. seje je bil sprejet. 

 

A d. 2 

 

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

promocijski taksi v Občini Cerkno po hitrem postopku, pri čemer podaja naslednje pripombe: 

 Spremeni se 3. člen tako, da se glasi: »Zavezanci za plačilo turistične takse so 

državljani Republike Slovenije in tujci, ki prenočujejo v nastanitvenem obratu, ki jih 

opredeljuje zakon, ki ureja področje spodbujanja razvoja turizma.«. 

 V tretjem odstavku 4. člena se v prvem stavku črta besedna zveza: »v skladu s četrtim 

odstavkom 17. člena ZSRT-1«. 

 Spremeni se 5. člen tako, da se glasi:  »Zavezanci, ki so oproščeni plačila turistične in 

promocijske takse za prenočevanje in zavezanci, ki so oproščeni plačila turistične in 

promocijske takse za prenočevanje v višini 50 odstotkov, so navedeni v zakonu, ki 

ureja področje spodbujanja razvoja turizma.«. 

 

A d. 3 

 

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

dopolnitvah Odloka o ustanovitvi in organiziranju javnega podjetja Komunala Idrija d.o.o. po 

hitrem postopku, pri čemer podaja naslednjo pripombo: 

 V 4. členu je pravilno sklicevanje na 27. in ne na 25. člen. 



A d. 4 

 

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

dopolnitvah 03 Občinskega prostorskega načrta Občine Cerkno v drugi obravnavi, pri čemer 

podaja naslednjo pripombo: 

 V preambuli se pri Zakonu o prostorskem načrtovanju doda številko Uradnega lista RS 

»61/17 – ZUreP-2«. 

 

A d. 5 

 

Pobud in vprašanj ni bilo. 

 

Zapisal: 

mag. Martin Raspet 

Predsednica komisije: 

Branka Florjančič l.r. 

 


