
 

Številka:   032 -3/2018                                                                                 
Datum:     8. 6. 2018 
 
Na podlagi 21. člena  Statuta občine Cerknica  (Ur.l. RS, št. 2/17-UPB1), 3. člena Pravilnika o 
elektronskem poslovanju Občinskega sveta Občine Cerknica (UL RS, št. 51/15) ter 20. in 21. 
člena  Poslovnika občinskega sveta (Ur. l. RS, št. 2/17 –UPB1), sklicujem 
 

23. redno sejo Občinskega sveta, 
 ki bo v ČETRTEK,  21. junija  2018, ob 19:00,  

 
v sejni sobi drugega nadstropja občine Cerknica, Cesta 4. maja 53, Cerknica. 

Vhod bo skozi glavna vrata občinske stavbe. 

 
PREDLOG DNEVNEGA REDA: 
 

1. Ugotovitev sklepčnosti in sprejem dnevnega reda seje 
 

2. Pregled in potrditev zapisnika 22. redne seje 
 

3. Ugotovitveni sklep o potrditvi mandata članu občinskega sveta, poročevalka Jasmina 
KRIŽANČIČ, tajnica OVK 
 

4. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o  občinskem podrobnem prostorskem 
načrtu - center  Cerknice CE-16C  in CE-18C - krajše SD OPPN CC - 2 – DRUGA 
OBRAVNAVA, poročevalca: Nejc GOSAK – Formika d.o.o. Tamara KLEPAC STERLE – 
podsekretarka za okolje in prostor 
 

5. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za JV del območja urejanja RA 
41 na Rakeku– PRVA OBRAVNAVA, poročevalke: Majda ZUPANIČ ZUP d.o.o. Tamara 
KLEPAC STERLE – podsekretarka za okolje in prostor 
 

6. Odlok o postopku in merilih za sofinanciranje letnega programa športa v Občini 
Cerknica – SKRAJŠANI POSTOPEK, poročevalec Dušan JERNEJČIČ, projektni 
sodelavec 
 

7. Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi Vrtca Martin Krpan Cerknica – SKRAJŠANI 
POSTOPEK, poročevalka Bogdana BIZJAK, višja svetovalka za družbene dejavnosti 
 

8. Odlok o rebalansu1 proračuna Občine Cerknica za leto 2018, poročevalka Leonida 
MATIČIČ, višja svetovalka za finance 
 

9. Sklep o potrditvi Načrta razvoja odprtega širokopasovnega omrežja elektronskih 
komunikacij naslednje generacije v občini Cerknica, poročevalec Dominik Šalomon  iz 
podjetja Eurocon d.o.o. 
 

10. Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve  v Občini 
Cerknica v letu 2018, poročevalka Irena ZALAR, direktorica občinske uprave 
 

11. Sklep o razrešitvi in sklep o imenovanju Odbora za proračun in premoženje občine in 
Odbor za družbene dejavnosti, poročevalka Irena ZALAR, direktorica občinske uprave 
  
 



 

12. Soglasje k imenovanju direktorja Zdravstvenega doma Dr. Božidarja Lavriča 
Cerknica, poročevalka Bogdana BIZJAK, višja svetovalka za družbene dejavnosti 
 

13. Premoženjsko pravne zadeve, poročevalka Olga SMODILA, višja svetovalka za 
premoženjsko pravne zadeve 

 
14. Pobude in vprašanja 

           

 
 

 OBČINSKI SVET 
OBČINA CERKNICA 

ŽUPAN 
Marko RUPAR  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
VABLJENI: 

- člani občinskega sveta 
- Nejc GOSAK – Formika d.o.o. 
- Majda ZUPANIČ; ZUP d.o.o. 
- Dominik Šalomon , Eurocon d.o.o. 

 
- Mediji  
-  
- Občinska uprava:  
- Irena ZALAR, direktorica občinske uprave   
- Tamara KLEPAC STERLE, podsekretarka za okolje in prostor 
- Bogdana BIZJAK, višja svetovalka za družbene dejavnosti 
- Leonida MATIČIČ, višja svetovalka za finance 
- Jasna ZALAR, višja svetovalka za stike z javnostjo in gospodarstvo 
- Samo MLINAR, višji svetovalec  za  komunalno cestno dejavnost  
- Olga SMODILA, višja svetovalka za premoženjsko pravne zadeve 
- Jasmina KRIŽANČIČ, svetovalka za splošne zadeve 

 
V VEDNOST: 

- Knjižnica Jožeta Udoviča Cerknica 


