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ZAPISNIK
2. seje Odbora za družbene in društvene dejavnosti, ki je bila 01.04.2015 ob 20.00 v prostorih
Občine Cerkno.
Prisotni: predsednik Domen Uršič in člani: Branka Florjančič, Adrijana Mavri, Robert Kuralt, Marija
Hvala, Urška Lahajnar Ubajiogu.
Drugi prisotni: župan Jurij Kavčič in svetovalka Jožica Lapajne.
Opravičeni: svetovalka Livija Rojc Štremfelj.
Odsotni: član odbora Miran Ciglič.
Pred začetkom seje je predsednik odbora g. Uršič predlagal, da se točka 2 umakne iz dnevnega reda.
Pojasnil je, da ga je pomočnica ravnatelja ga. Vončina obvestila, da se seje ne bo udeležila, ker s strani
občine ni dobila pisnega vabila.
Predlagan in obravnavan je bil naslednji dnevni red:
1. Obravnava in sprejem zapisnika 1. redne seje odbora.
2. Predlog Lokalnega programa za kulturo v občini Cerkno 2015-2018.
3. VCC – programi in ureditev prostorske problematike društev.
4. Predlog letnega programa športa v občini Cerkno za leto 2015.
5. Odlok o proračunu Občine Cerkno za leto 2015 – druga obravnava.
6. Pobude in vprašanja.

Ad 1) Obravnava in sprejem zapisnika 1. redne seje odbora
Brez razprave je bil soglasno sprejet
SKLEP: Potrdi se zapisnik 1. redne seje odbora.
Ad 2) Predlog Lokalnega programa za kulturo v občini Cerkno (2015-2018)
Ga. Lapajne je predstavila vsebino LPK.
Ga. Florjančič je pripomnila, da je strategija LPK preveč splošna in bi bilo potrebno konkretno
opredeliti, kaj bo občina podpirala v naslednjem štiriletnem obdobju.
Po razpravi je bil soglasno sprejet
SKLEP: Odbor za družbene in društvene dejavnosti predlaga Občinskemu svetu Cerkno, da
sprejme Lokalni program za kulturo 2015-2018. V letu 2016 se program preveri, revidira in se ga
dopolni ter sprejme na novo za obdobje 2016-2020.
Ad 3) VCC – programi in ureditev prostorske problematike društev
G. Uršič je izpostavil, da Odbor za DD ni bil informiran glede postopkov oddaje prostorov društvom v
VCC. Problem vidi v tem, da odbor o postopku ni bil informiran. Določena društva so bila pozvana, da
bo mogoče z adaptacijo pridobiti ustrezne prostore, a so bili zavrnjeni. Zanimalo ga je, če so bili o tem
obveščeni. Po časovnici bi morali dobiti obvestilo že pred tednom dni. KUD Cerkno namerno ni šel v
najem prostorov, ker zanje niso primerni, saj potrebujejo prostore za skladiščenje in ne pisarne.
G. Kavčič je dodal, da mu je žal, da se za najem ni odločil Karitas. Zadovoljen pa je s CŠOD, ki je lepo
štartal prav s pomočjo vodje, g. Uršiča.
Postavljeni sta bili tudi vprašanji s strani članov odbora:
- Kakšna je najemnina za najem prostorov?
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- Kakšen je plan z ostalimi še ne oddanimi prostori?
Odgovor bodo člani odbora dobili po elektronski pošti oz. na naslednji seji odbora.
S strani članov odbora je bil podan tudi predlog, da se pri vseh društvih še enkrat preveri
zainteresiranost za najem prostorov, preden se jih odda v najem drugim.
Ad 4) Predlog letnega programa športa v občini Cerkno za leto 2015
Ga. Lapajne je na kratko predstavila predlog Letnega programa športa za leto 2015. Povedala je tudi, da
se pripravlja nov Zakon o športu, ki naj bi stopil v veljavo predvidoma v mesecu maju 2015.
Po razpravi je bil soglasno sprejet
SKLEP: Odbor za družbene in društvene dejavnosti predlaga Občinskemu svetu Občine
Cerkno, da sprejme Letni program športa v Občini Cerkno za leto 2015.
Ad 5) Odlok o proračunu Občine Cerkno za leto 2015 – druga obravnava
Ga. Lapajne je predstavila spremembe v predlogu proračuna za drugo branje na področju družbenih
dejavnosti.
Ga. Florjančič je povedala, da so člani odbora prejeli dopis s strani C.M:A:K-a, v katerem predlagajo,
da bi Občina Cerkno sofinancirala zaposlitev v mladinskem centru.
Odbor za družbene in društvene dejavnosti je sprejel odločitev, da se predlog zaposlitve v
mladinskem centru C.M.A.K. Cerkno zavrne. Predsednika CMAK Cerkno se povabi na Odbor za
društvene in družbene dejavnosti, da predstavi stanje v CMAK-u in njihove načrte za naprej.
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 - drugo branje, v delu, ki se nanaša na
pristojnost odbora.
Ad 6) Pobude in vprašanja
Ga. Florjančič je člane seznanila, da je bil sprejet nov Stanovanjski zakon. Za najemnike tržnih
stanovanj, kateri so upravičeni do socialnih transferjev oz. do neprofitne najemnine, so zmanjšane
subvencije.
Ga. Florjančič je zahtevala analizo stanja najemnikov neprofitnih stanovanj, če le-ti še izpolnjujejo
pogoje za ta stanovanja.
Ga. Lahajnar je izpostavila delovanje ZPM. Zanimalo jo je, če se je aktivnost ZPM na področju naše
občine kaj povečala.
Ga. Mavri je izpostavila problem nadomeščanja zaposlenih v vrtcu zaradi daljše odsotnosti. Predlagala
je, da se namesto zaposlitve po podjemni pogodbi zaposli osebo za določen čas s skrajšanim delovnim
časom.
Člani odbora so sprejeli predlog, da se do naslednje seje pripravi primerjava stroškov, nastalih po
podjemnih pogodbah in stroškov dela za redno zaposlitev s skrajšanim delovnim časom. Za to
primerjavo se zaprosi računovodstvo OŠ Cerkno.

Predlog dela Odbora za DD:
3. seja Odbora za družbene in društvene dejavnosti (maj 2015)
1. Pravilnik in letni program za kulturo pred 5. občinsko sejo
2. VCC – programi in ureditev prostorske problematike društev (vprašanja)
3. Poročila javnih zavodov:
o Vrtec Cerkno (ukinitev programov C), Osnovna šola Cerkno (poročilo o primerjavi rednih
zaposlitev s podjemnimi pogodbami)
o Zveza prijateljev mladine Idrija
o Mestna knjižnica in čitalnica Idrija
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o
o

4.

Zdravstveni dom Idrija
Dom upokojencev Idrija – pomoč na domu (15-18 oseb)

Sofinanciranje obrestnih mer za najem kreditov za gradnje in adaptacije ter nakup.

4. seja Odbora za družbene in društvene dejavnosti
 Analiza stanja, če osebe v neprofitnih stanovanjih še izpolnjujejo pogoje za ta stanovanja in
dejanske potrebe po stanovanjih.
 Predsednika CMAK Cerkno se povabi na odbor za društvene in družbene dejavnosti, da predstavi
stanje v CMAK-u in njihove načrte za naprej.
 V rezervi: Glasbena šola Idrija – oddelek Cerkno, Center za socialno delo, Mestni muzej Idrija –
Cerkno.
Seja je bila zaključena ob 22.00 uri.

Zapisala:
Domen Uršič
Jožica Lapajne

Predsednik odbora:
Domen Uršič, l.r.
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