
OBČINA CERKNO 
OBČINSKI SVET 
 
Številka:  062-02/2008-3 
Datum:    20.5.2008                       
 
Na podlagi 18. in 20. člena Statuta Občine Cerkno (Uradni list RS, št. 112/07) 

S K L I C U J E M 
 

12. sejo Občinskega sveta Občine Cerkno, ki bo 
v sredo 28. maja 2008 ob 17. uri 

v sejni sobi Občine Cerkno, Bevkova ul. 9. 
 
Predlagam  naslednji 

 

d n e v n i    r e d : 

 
1. Ugotovitev sklepčnosti in določitev dnevnega reda. 
 
2. Sprejem zapisnika in sklepov, sprejetih na 11. seji občinskega sveta dne 20.3.2008. 

Poročilo o realizaciji sklepov. 
 

3. Ugotovitveni sklep o prenehanju mandata članu občinskega sveta. 
 Sklep o potrditvi mandata članici občinskega sveta. 

 
4. Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja: 
 - Razrešitev in imenovanje nadomestnega člana v Statutarno pravni komisiji. 

 
5. Poslovna poročila javnih zavodov za leto 2007: 

    - Mestna knjižnica in čitalnica Idrija, 
    - Center za socialno delo Idrija – pomoč na domu, 

- Osnovna šola Cerkno – soglasje k sistemizaciji delovnih mest v Vrtcu Cerkno za šolsko leto 
2008/09, 
- Zdravstveni dom Idrija – sofinanciranje nakupa digitalne rentgenske naprave, 

    - Mestni muzej Idrija, 
    - Glasbena šola Idrija, 

    - Osnovna šola Spodnja Idrija. 
 
6. Predlog in soglasje k ukinitvi podružnične šole Otalež. 
 Predlog in soglasje k ukinitvi vrtca Otalež. 

 
7. Finančni načrt za leto 2008 LTO Laufar Cerkno. 

 
8. Pravilnik o delovanju tržnice v Ulici sv. Barbare 8 v Idriji. 

 
9. Pravilnik o dodelitvi enkratnega denarnega prispevka ob rojstvu otroka. 

 
10. Odlok o spremembah Odloka o volitvah v svete krajevnih skupnosti na območju Občine 

Cerkno – hitri postopek. 
 
11. Pobude in vprašanja svetnikov. 



Poleg sejnega gradiva prilagamo: 
 

- Zapisnik Inšpektorata RS za kulturo in medije z dne 8.4.2008 
- Izjava za javnost Zveze bibliotekarskih društev Slovenije 
- Pripombe na predlagano južno varianto s predorom pod Kladjem 
- Prevoz šoloobveznih otrok iz Šebrelj (presedanje otrok na avtobusih v kraju Reka) 

 
 
Pričakujem zanesljivo udeležbo. 
 
Morebitno odsotnost predhodno sporočite v tajništvo Občinske uprave Občine Cerkno, tel. 37 34 640. 
 
Parkiranje osebnih avtomobilov bo možno na parkirišču pošte. 
 
 
 ŽUPAN: 

Jurij Kavčič, l.r. 
 
 
 
 
 
VABLJENI: 
− člani sveta 
− ga. Milanka Trušnovec, v.d. direktorice Mestne knjižnice in čitalnice Idrija (k točki 5) 
− ga. Vojka Koder Hvalec, direktorica Centra za socialno delo Idrija (k točki 5) 
− LTO Laufar Cerkno (k točki 7) 
− Novinarji* 
 
     
V VEDNOST: 
− Predsednici Nadzornega odbora* 
− Občinski svet občine Idrija 
− Upravna enota Idrija 
− Preds. svetov KS v občini Cerkno** 
 
 
*Gradivo je posredovano po elektronski pošti. 
**Predsednikom KS, razen predsedniku KS Cerkno, je posredovan samo dnevni red. V kolikor vas 
gradivo v zvezi z določeno točko posebej zanima, ga lahko dobite na vpogled oz. po potrebi tudi 
kopijo na tajništvu občine. 


