
OB�INA CERKNO 
OB�INSKI SVET 
 
 
Številka:  062-02/2006 
Datum:    30.10.2006                       
 
 
Na podlagi 33. in 35. �lena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 100/05 – uradno 
pre�iš�eno besedilo) in 26. �lena Poslovnika o delu ob�inskega sveta ob�ine Cerkno (Uradni 
list RS, št. 23/96) 
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1. sejo Ob�inskega sveta Ob�ine Cerkno, ki bo 
v torek 7. novembra 2006 ob 18. uri 
v sejni sobi Ob�ine Cerkno, Bevkova ul. 9. 

 
 
Sejo do potrditve mandata županu po dolo�bah Zakona o lokalnih samoupravi, Statuta ob�ine 
Cerkno in Poslovnika o delu ob�inskega sveta ob�ine Cerkno vodi najstarejši novoizvoljeni 
svetnik g. Dušan Obid. 
 
Predlagam  naslednji 

 
 

d n e v n i    r e d : 
 
 

1. Ugotovitev sklep�nosti in dolo�itev dnevnega reda. 
 
2. Imenovanje komisije za verifikacijo mandatov �lanom ob�inskega sveta in župana 

ob�ine Cerkno. 
 

3. Obravnava poro�il Ob�inske volilne komisije o izidu lokalnih volitev: 
- poro�ilo in potrditev mandatov �lanom ob�inskega sveta; 
- poro�ilo in potrditev mandata županu ob�ine Cerkno; 
- izjava župana o prevzemu funkcije in obvestilo ob�inskemu svetu o poklicnem 

opravljanju funkcije; 
- ugotovitev o pred�asnem prenehanju mandata �lanu ob�inskega sveta; 
- ugotovitev, da je mandat �lana ob�inskega sveta prešel na naslednjega kandidata z 

istoimenske liste; 
- potrditev mandata �lanu ob�inskega sveta. 

 
4. Predstavitveni nagovor župana ob�ine Cerkno. 
 
5. Imenovanje Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja. 

 



6. Poziv svetniškim skupinam za oblikovanje predlogov kadrovske sestave odborov in 
komisij ob�inskega sveta. 

 
7.   Pobude in vprašanja svetnikov. 

 
 
 
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 
− ga. Julijana Mlakar, predsednica Ob�inske volilne komisije (k to�ki 3) 
− 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. 


