
 

Številka:   032 -2/2017                                                                                 
Datum:     14. 3. 2017  
 
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 
 

16. redno sejo Občinskega sveta, 
 ki bo v ČETRTEK, 30. marca 2017, ob 18:00,  

 
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 15. redne seje in 4. korespondenčne seje  
 

3. Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč območja občinskega lokacijskega 
načrta za Industrijsko-poslovno cono Podskrajnik – II in merilih za odmero 
komunalnega prispevka - PRVA OBRAVNAVA, poročevalca: Ivo KEJŽAR – Ipsum d.o.o. 
in Samo MLINAR, višji svetovalec za komunalno cestno dejavnost 

 
4. Zaključni račun proračuna Občine Cerknica za leto 2016, poročevalka Leonida 

MATIČIČ, višja svetovalka za finance 
 

5. Poročilo o delu nadzornega odbora za leto 2016, poročevalka Lidija JERNEJČIČ, 
predsednica Nadzornega odbora Občine Cerknica 
 

6. Pravilnik o sofinanciranju opreme za izobraževalni center sodobnih tehnologij, 
poročevalec župan, Marko RUPAR 

 
7. Izjava o finančnem jamstvu za zaprtje odlagališča Rakek Pretržje, poročevalca: Anton 

KRANJC, direktor JP Komunala Cerknica d.o.o. in Samo MLINAR, višji svetovalec za 
komunalno cestno dejavnost  
 

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

9. Imenovanje predstavnikov ustanovitelja v svet zavoda: 
   a.)  Zdravstveni dom dr. Božidarja Lavriča Cerknica 

b.) Glasbene šole Frana Gerbiča Cerknica, 
c.) Osnovne šole Notranjski Odred Cerknica 

   d.) Vrtca Martin Krpan Cerknica,  poročevalka Bogdan BIZJAK, višja svetovalka za     
     družbene dejavnost 

 
10. Letno poročilo o izvedenih ukrepih iz akcijskega načrta lokalnega energetskega 

koncepta  (LEK) in njihovih učinkih, poročevalki; Katarina POGAČNIK, energetska 
svetovalka in Tamara KLEPAC STERLE, podsekretarka za okolje in prostor 
 



 

11. Informacija o celostni prometni strategiji Občine Cerknica, poročevalka Tamara 
KLEPAC STERLE, podsekretarka za okolje in prostor 

 
12. Pobude in vprašanja 

                        OBČINA CERKNICA 
                                                                                                       OBČINSKI SVET 
                                                                                                                ŽUPAN 
                                                                                                         Marko RUPAR  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VABLJENI: 

- člani občinskega sveta 
- Mediji  
- Ivo KEJŽAR, Ipsum d.o.o. 
- Lidija JERNEJČIČ, predsednica Nadzornega odbora 
- Katarina POGAČNIK, energetska svetovalka  
- Anton KRANJC, direktor JP Komunala Cerknica d.o.o.               
-  
- 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 


