
OB�INA CERKNO 
OB�INSKI SVET 
 
 
Številka:  062-02/2004 
Datum:    15.09.2004                       
 
 
Na podlagi 33. in 35. �lena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 
14/95, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98, 70/00 in 51/02) in 26. �lena Poslovnika o delu ob�inskega 
sveta ob�ine Cerkno (Uradni list RS, št. 23/96) 
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13. sejo Ob�inskega sveta Ob�ine Cerkno, ki bo 
v �etrtek 23. septembra 2004 ob 18. uri 

v sejni sobi Ob�ine Cerkno, Bevkova ul. 9. 
 
 
Predlagam  naslednji 

 
d n e v n i    r e d : 

 
 
 

1. Ugotovitev sklep�nosti in dolo�itev dnevnega reda. 
 
2. Sprejem zapisnika in sklepov, sprejetih na 12. seji Ob�inskega sveta dne 7.9.2004. 
Poro�ilo o realizaciji sklepov. 
 
3. Ugotovitveni sklep o prenehanju mandata �lanu ob�inskega sveta. 

 Sklep o potrditvi mandata �lanu ob�inskega sveta. 
 

4. Poro�ilo Komisije za priznanja in nagrade s predlogom Sklepa o podelitvi 
Bevkovega priznanja in Bevkovih nagrad za leto 2004. 

 
5. Realizacija prora�una Ob�ine Cerkno za obdobje januar – junij 2004. 
 
6. Sklepa o ukinitvi statusa zemljiš�a javno dobro in o vzpostavitvi statusa javnega 
dobra. 
 
7. Pobude in vprašanja svetnikov. 
 
 

Poleg sejnega gradiva prilagamo: 
− Zapisnik o izre�enem opozorilu inšpektorja (Ministrstvo za kulturo). 
− Ugovor na zapisnik o izre�enem opozorilu inšpektorja (Mestna knjižnica in �italnica 

Idrija). 



Pri�akujem zanesljivo udeležbo.  
 
Morebitno upravi�eno odsotnost predhodno sporo�ite v tajništvo Ob�inske uprave Ob�ine 
Cerkno, tel.  37 34 640. 
 
Parkiranje osebnih avtomobilov bo možno na parkiriš�u pošte. 
 
 
 
 ŽUPAN: 

Jurij Kav�i�, l.r. 
 
 
 
VABLJENI: 
− �lani sveta 
− Predsednica Nadzornega odbora* 
− Novinarji* 
 
     
V VEDNOST: 
− Ob�inski svet ob�ine Idrija 
− Upravna enota Idrija 
− Preds. svetov KS v ob�ini 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 dolo�eno to�ko posebej zanima, ga lahko dobite na vpogled oz. 
po potrebi tudi kopijo na tajništvu ob�ine. 


