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Številka:  900-0004/2011-1 
Datum:    21.9.2011                       
 
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 
 

5. sejo Občinskega sveta Občine Cerkno, ki bo 
v sredo 28. septembra 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 4. seji občinskega sveta dne 19.5.2011. 
 Poročilo o realizaciji sklepov. 

 
3. Lokalni energetski koncept Občine Cerkno. 
 
4. Poročilo Komisije za priznanja in nagrade s predlogom sklepa o podelitvi Bevkovega 

priznanja in Bevkovih nagrad za leto 2011. 
 

5. Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja: 
- Imenovanje predstavnika v svet zavoda Zdravstvenega doma Idrija. 

 
6. Predlog sistemizacije delovnih mest v Enoti vrtec Cerkno za šolsko leto 2011/2012. 
 

7. Sklep o cenah programov vrtca Cerkno. 
 

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

 (Gradivo je bilo priloženo v sklicu 4. seje Občinskega sveta Občine Cerkno.) 

 
9. Realizacija proračuna Občine Cerkno za obdobje januar – junij 2011 - informacija. 
 (Realizacija je razvidna iz tabelarnega dela rebalansa proračuna.) 

 
10. Odlok o spremembi odloka o proračunu Občine Cerkno za leto 2011 - hitri postopek. 
 



11. Odlok o koncesiji za izvajanje javne službe pomoči družini na domu v občini Cerkno 
- prva obravnava. 

 
12. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o organizaciji in delovnem področju 

Občinske uprave Občine Cerkno - hitri postopek. 
 
13. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika Občine Cerkno o dodeljevanju 

vzpodbud za področje malega gospodarstva. 
 

14. Soglasje ustanovitelja k ugotovitvenemu sklepu Sveta zavoda Glasbene šole Idrija z 
dne 16.3.2011 za ugotavljanje delovne uspešnosti ravnatelja. 

 
15. Pobude in vprašanja svetnikov. 

 
 ŽUPAN: 

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

- Vpis Cerkljanskih laufarjev v Register nesnovne dediščine. 
- Dodatno pojasnilo k letnemu poročilu Mestnega muzeja Idrija za leto 2010. 
- Upravljanje Partizanske bolnice Franja. 
- Informacija o izgradnji ceste na Brce. 
- Vzdrževanje starih objektov. 
- Odgovor Komunale d.o.o. na svetniško vprašanje. 

 
 
 
VABLJENI: 
− člani sveta 
− Goriška lokalna energetska agencija (k točki 3) 
− novinarji* 
 
     
V VEDNOST: 
− Nadzorni odbor Občine Cerkno* 
− 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. 


