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Številka:  900-0004/2011-1 
Datum:    11.5.2011                       
 
Na podlagi 7. in 8. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Cerkno (Uradni list RS, št. 
94/08) 
 

S K L I C U J E M 
 

4. sejo Občinskega sveta Občine Cerkno, ki bo 
v četrtek 19. maja 2011 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 3. seji občinskega sveta dne 31.3.2011. 
 Poročilo o realizaciji sklepov. 

 
3. Občinski program varnosti Občine Cerkno. 
 
4. Poročilo o delu Nadzornega odbora Občine Cerkno v obdobju od 1.1.2010 do 

31.8.2010. 
 

5. Poročilo NO – večnamenski objekt Bukovo ter pregled dokumentacije za izgradnjo 
kotlovnice za šolski kompleks in pripravo lokalnega energetskega koncepta. 

 
6. Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja: 

- Predlaganje kandidata za člana Nadzornega sveta Radia Cerkno d.o.o. 
- Imenovanje predstavnika v Programski odbor Radia Odmev (Radio Cerkno 

d.o.o.). 
 

7. Odlok o ukinitvi Lokalne turistične organizacije »Laufar« Cerkno – zavoda za 
pospeševanje turizma – hitri postopek.  

 
8. Nizkoenergetski vrtec Cerkno – novogradnja. 
 (Del gradiva je bil priložen v sklicu 3. seje Občinskega sveta Občine Cerkno.)  

 
9. Občinski informator »Ukopditi«. 
 
10. Odlok o proračunu Občine Cerkno za leto 2011 – druga obravnava. 



11. Poročilo o kakovosti vodooskrbe v letu 2010. 
 

12. Poslovanje javnih zavodov v letu 2010. 
 

13. Letni program športa v Občini Cerkno za leto 2011. 
 

14. Vzpostavitev prijateljskih vezi z namenom pobratenja med Občino Cerkno in Občino 
Cassacco v Italiji. 

 
15. Pobude in vprašanja svetnikov. 

 
 ŽUPAN: 

Miran Ciglič, l.r. 
 
 
 
Poleg sejnega gradiva prilagamo: 

- Dopis Komisije za preprečevanje korupcije glede omejitve poslovanja po novi določbi 
35. člena ZIntPK. 

 
 
 
VABLJENI: 
− člani sveta 
− g. Stanislav Mlakar (k točki 3) 
− ga. Martina Prezelj (k točki 4) 
− mag. Ivan Ambrožič, predsednik NO (k točki 5) 
− 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 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. 


