
OBČINA CERKNO 
OBČINSKI SVET 
 
Številka:  062-02/2009-1 
Datum:    2.3.2009                       
 
Na podlagi 20. in 21. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Cerkno (Uradni list RS, št. 94/08) 
 

S K L I C U J E M 
 

 
17. sejo Občinskega sveta Občine Cerkno, ki bo 
v četrtek 12. marca 2009 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 16. seji občinskega sveta dne 11.12.2008. 

Poročilo o realizaciji sklepov. 
 

3. Poročilo o delu Nadzornega odbora Občine Cerkno v obdobju od 1.1.2008 do 29.12.2008. 
 

4. Odlok o proračunu Občine Cerkno za leto 2009 – prva obravnava. 
 

5. Sklep o začasnem financiranju Občine Cerkno v obdobju april - junij 2009. 
 

6. Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Mestna knjižnica in čitalnica Idrija – druga obravnava. 
 

7. Pravilnik o sprejemu otrok v Vrtec Cerkno. 
 

8. Vpis Laufarije na Reprezentativni seznam nesnovne kulturne dediščine človeštva.  
 
9. Poročilo o zaključnih aktivnostih vračil vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje. 
 
10. Pobude in vprašanja svetnikov. 

 
 
Poleg sejnega gradiva prilagamo: 

- Ocena ogroženosti in varnostnih tveganj kot strokovna podlaga programa varnosti 
- Priprava in sprejem OPPN za območje P7 Prod – dopis podjetja SIAPRO d.o.o. 
- Priprava in sprejem OPPN za območje P7 Prod – odgovor Občine Cerkno 
 
 

 ŽUPAN: 
Jurij Kavčič, l.r. 



VABLJENI: 
− člani sveta 
− Predsednica Nadzornega odbora (k točki 3) 
− Novinarji* 
 
     
V VEDNOST: 
− Občinski svet Občine Idrija 
− Upravna enota Idrija 
− Preds. svetov KS v občini Cerkno** 
 
 
Morebitno odsotnost predhodno sporočite v tajništvo Občinske uprave Občine Cerkno, tel. 37 34 
640 ali na elektronski naslov obcina@cerkno.si. 
 
 
*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. 


