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Z A P I S N I K 
 
1. seje Odbora za družbene in društvene dejavnosti, ki je bila 11.03.2015 ob 19.00 v prostorih Občine 
Cerkno. 

 

Prisotni: predsednik Domen Uršič in člani: Branka Florjančič, Adrijana Mavri, Robert Kuralt, Marija 

Hvala, Urška Lahajnar Ubajiogu. 
Drugi prisotni: pomočnik ravnatelja Osnovne šole Cerkno Mitja Dežela,  župan Jurij Kavčič, svetovalki 

Jožica Lapajne in Livija Rojc Štremfelj. 

Opravičeni: ravnatelj Osnovne šole Cerkno mag. Milan Koželj. 
Odsotni: član odbora  Miran Ciglič. 

 

Obravnavan je bil naslednji dnevni red:  
1. Sprememba Odloka o ustanovitvi javnega zavoda MKČI. 

2. Lokalni program za kulturo v Občini Cerkno (2015-2018). 

3. Osnovna šola Cerkno: Predlog plana za nadstandardni program 2015. 

4. Odlok o proračunu Občine Cerkno za leto 2015 – prva obravnava. 
5. Pobude in vprašanja. 

 

Ad 1) Sprememba Odloka o ustanovitvi javnega zavoda MKČI 
Ga. Lapajne je predstavila predlog sprememb in dopolnitev Odloka o ustanovitvi javnega zavoda 

Mestna knjižnica in čitalnica Idrija. 

 
Po kratki razpravi je bil soglasno sprejet 

SKLEP: Odbor za družbene in društvene dejavnosti predlaga Občinskemu svetu, da sprejme 

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Mestna knjižnica in 

čitalnica Idrija. 
 

 

Ad 2) Lokalni program za kulturo v Občini Cerkno (2015-2018) 
Ga. Rojc Štremfelj  je na kratko predstavila potek sprejemanja Lokalnega programa za kulturo v občini 

Cerkno. LPK je v javni obravnavi do 17. 3. 2015. 

Naloge, ki nas čakajo v prihodnosti: 

 Sprejem pravilnika (do drugega branja proračuna 2015). 

 Sprejem letnega programa za kulturo (prioriteta). 

 Letne analize kulturnih dejavnosti v Občini Cerkno. 

 
Po razpravi je bil soglasno sprejet  

SKLEP: Odbor za družbene in društvene dejavnosti predlaga, da delovna skupina za LPK 

oblikuje predlog letnega programa za kulturo, ki določi letne prioritete. Ta skupina oblikuje 

komisijo za razpise. Za tekoče leto se delovna skupina oblikuje na podlagi poziva vsem društvom 

k udeležbi. 
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Ad 3) Osnovna šola Cerkno: Predlog plana za nadstandardni program 2015 

 

G. Dežela je na kratko predstavil vsebino  nadstandardnih programov za šolsko leto 2014/2015. 

Ga. Florjančič je  pripomnila, da je bilo na seji v prejšnjem sklicu dogovorjeno, da se glede višine in 
vrste nadstandardov OŠ in lokalna skupnost dogovorita pred začetkom naslednjega šolskega leta.  

Zanima jo, zakaj se to ni izvedlo. 

G. Kavčič je pojasnil, da so eden izmed razlogov tudi lokalne volitve in predlagal, da se  zadeve uredijo 
do septembra 2015. 

Ga. Lapajne je povedala, da se je čakalo na končne ugotovitve inšpekcije. 

Ga. Hvala je predlagala, da se preimenuje proračunska postavka nadstandardni programi. 
 

Šola bo o izvedbi nadstandardov redno poročala odboru za družbene dejavnosti. 

 

Po razpravi je bil soglasno sprejet 

SKLEP: Predlaga se preimenovanje postavke 131913 podaljšano bivanje, psiholog, 

nadstandardni programi v OŠ Cerkno  v drugi dodatni programi. 

Med ustanoviteljem Občino Cerkno in zavodom Osnovno šolo Cerkno se sklene pogodba v zvezi 

s proračunskimi postavkami, ki se dotikajo postavke OŠ Cerkno - drugi dodatni programi. 

Sredstva se bodo izplačevala na podlagi poročila in zahtevkov z ustreznimi dokazili. 

 
 

Ad 4) Odlok o proračunu Občine Cerkno za leto 2015 – prva obravnava. 

 

Ga. Lapajne je na kratko povzela vsebino postavk proračuna za leto 2015, ki se nanašajo na pristojnosti 
tega odbora. 

G. Kavčič je predstavil možnosti energetske sanacije OŠ Cerkno. 

G. Kuralt je odboru predstavil situacijo, v kateri se je znašel Pihalni orkester Cerkno. 
 

Po razpravi je bil soglasno sprejet  

SKLEP: Odbor za družbene in društvene dejavnosti predlaga Občinskemu svetu Občine Cerkno, 

da sprejme odlok proračuna Občine Cerkno za leto 2015 - prvo branje, v delu, ki se nanaša na 

pristojnost odbora. 

 

Ad 5) Pobude in vprašanja 
Člani odbora so se strinjali, da se v prihodnosti nadaljuje s postopnim urejanjem in pripravo strategij in 

pravilnikov na področju športa, mladine in kulture (revizija in popravek do leta 2016). 

 
 

Seja je bila zaključena ob 21.50 uri. 

 

 
Zapisala: 

Domen Uršič                                                                                              Predsednik odbora: 

Jožica Lapajne                                                                                             Domen Uršič, l.r.  
 

 

 
 


