
OBČINA CERKNO 
OBČINSKI SVET 
 
Številka:  062-02/2008-6 
Datum:    17.9.2008                       
 
Na podlagi 18. in 20. člena Statuta Občine Cerkno (Uradni list RS, št. 112/07) 
 

S K L I C U J E M 
 

 
15. sejo Občinskega sveta Občine Cerkno, ki bo 
v četrtek 25. septembra 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 13. seji občinskega sveta dne 24.6.2008 in na 14. 
(korespondenčni) seji občinskega sveta dne 22.7.2008. 
Poročilo o realizaciji sklepov. 

 
3. Poročilo o delu Zveze prijateljev mladine Idrija v letu 2007. 

 
4. Poročilo Komisije za priznanja in nagrade s predlogom sklepa o podelitvi Bevkovega 
priznanja in Bevkovih nagrad za leto 2008. 

 
5. Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja: 

 - Imenovanja nadomestnega predstavnika Občine Cerkno v Svet zavoda OŠ Cerkno. 
 - Razrešitev in imenovanje nadomestnega člana v Nadzornem odboru Občine Cerkno. 
 
6. Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Mestna knjižnica in čitalnica Idrija - prva obravnava. 

 
7. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o vračanju vlaganj v javno telekomunikacijsko 
omrežje na območju občine Cerkno - hitri postopek. 

 
8. Poslovnik Občinskega sveta Občine Cerkno - druga obravnava.  
 
9. Realizacija proračuna Občine Cerkno za obdobje januar – junij 2008 - informacija. 
 (Realizacija proračuna za obdobje januar – junij je razvidna iz tabelarnega dela Odloka o 

spremembi odloka o proračunu Občine Cerkno za leto 2008.) 
 
10. Odlok o spremembi odloka o proračunu Občine Cerkno za leto 2008 - hitri postopek. 
 

11. Zemljišča bivše agrarne skupnosti Police – informacija. 
 



12. Premoženjsko pravne zadeve: 
 - Soglasje Občine Cerkno k prodaji počitniške garsonjere Zdravstvenega doma Idrija. 
 
13. Pobude in vprašanja svetnikov. 

 
 
Poleg sejnega gradiva prilagamo: 
- Obvestilo o ponovnem izvajanju knjižnične dejavnosti v Bevkovi knjižnici Cerkno s strani 
Mestne knjižnice in čitalnice Idrija 

- Državni prostorski načrt za gradnjo državne ceste R1-210 Cerkno-Hotavlje in obvoznice 
Gorenje vasi: 
– stališča in odgovori Ministrstva za okolje in prostor na pripombe občin 
– komentar Občine Cerkno na stališča in odgovore Ministrstva za okolje in prostor  

 – poziv za predložitev pripomb s strani Ministrstva za okolje in prostor 
 – odgovor Občine Cerkno 
 
 
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 
− Barbara Pfeifer, ZPM Idrija (k točki 3) 
− Novinarji* 
 
     
V VEDNOST: 
− 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. 


