
OBČINA CERKNO 
OBČINSKI SVET 
 
Številka:  062-02/2007-3 
Datum:    18.09.2007                       
 
Na podlagi 33. in 35. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 100/05 – UPB1 
in 60/07) in 26. člena Poslovnika o delu občinskega sveta občine Cerkno (Uradni list RS, št. 
23/96) 

S K L I C U J E M 
 

7. sejo Občinskega sveta Občine Cerkno, ki bo 
v sredo 26. septembra 2007 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 6. seji občinskega sveta dne 28.06.2007. 

Poročilo o realizaciji sklepov. 
 

3. Poročilo o povzročeni škodi v neurju na območju občine Cerkno dne 18.09.2007. 
 
4.  Poročilo Komisije za priznanja in nagrade s predlogom sklepa o podelitvi Bevkovega 

priznanja in Bevkovih nagrad za leto 2007. 
 

5. Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja: 
- Razrešitev in imenovanje nadomestnega člana v Komisiji za priznanja in nagrade. 
- Imenovanje predstavnika v svet zavoda Zdravstvenega doma Idrija. 

 
6. Volitve elektorjev in določitev kandidata za člana Državnega sveta – predstavnika 

lokalnih interesov na volitvah 21.11.2007. 
 
7.  Statut Občine Cerkno. 
 
8. Odlok o ustanovitvi organa skupne občinske uprave »Medobčinski inšpektorat občin 

Cerkno in Železniki« – druga obravnava. 
 
9. Pravilnik o dodeljevanju državnih pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva, 

gozdarstva ter podeželja v Občini Cerkno. 
 
10. Realizacija proračuna Občine Cerkno za obdobje januar – junij 2007 - informacija. 
 
11. Premoženjsko pravne zadeve. 
 
12. Pobude in vprašanja svetnikov. 

 
 



Poleg sejnega gradiva prilagamo: 
− Dopis Občine Cerkno Ministrstvu za kulturo glede ustanovitvenega akta in financiranja 

Mestne knjižnice in čitalnice Idrija. 
− Odgovor Ministrstva za kulturo. 
− Dopis Občine Cerkno Mestni knjižnici in čitalnici Idrija glede financiranja knjižnične 

dejavnosti na območju občin Cerkno in Idrija. 
− Odgovor Mestne knjižnice in čitalnice Idrija. 
− Dopis Občine Cerkno Mestni knjižnici in čitalnici Idrija za dostavo finančnega načrta 

knjižnice. 
 
 
 
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 
− Novinarji* 
 
     
V VEDNOST: 
− Predsednici Nadzornega odbora* 
− 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. 


