
 1 

 

 

 

 

 

Z A P I S N I K 
 
4. seje Odbora za družbene in društvene dejavnosti, ki je bila 15.06.2015 ob 18.30 v prostorih Občine 

Cerkno. 

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

Hvala.. 

Drugi prisotni: Urška Močnik – ZD Idrija, Zdenka Šturm, Sabina Vidmar, Alenka Lahajnar - ZPM 
Idrija, Milanka Trušnovec – MKČ Idrija, Klavdija Kobal Stravs – Dom upokojencev Idrija, Adelka 

Vončina, Milan Koželj, Mitja Dežela – OŠ Cerkno. 

Opravičeno odsotni: član odbora Miran Ciglič in Urška Lahajnar Ubajiogu. 

 
Predlagan in obravnavan je bil naslednji dnevni red:  

1. Obravnava in sprejem zapisnika 2. redne in 3. korespondenčne seje odbora. 
2. Poslovanje javnih zavodov v letu 2014. 

3. Strateški načrt Mestne knjižnice in čitalnice Idrija za obdobje 2015-2020. 
4. Uskladitev cene storitve pomoči na domu v občini Cerkno. 

5. Predlog sistemizacije delovnih mest v enoti Vrtec Cerkno za šolsko leto 2015/2016. 
6. Pravilnik o izbiri in vrednotenju kulturnih dejavnosti, ki se sofinancirajo iz proračuna 

Občine Cerkno. 
7. Letni program kulture v občini Cerkno za leto 2015. 

8. Predlog razdelitve sredstev za dejavnosti humanitarnih in invalidskih organizacij. 

9. Predlog razdelitve sredstev za sofinanciranje programov v javnem interesu na področju 

športa v občini Cerkno v letu 2015. 

10. Odobritev prispelih vlog na razpis za dodelitev stanovanjskih posojil s subvencionirano 

obrestno mero za novogradnje in adaptacije ter nakupe stanovanj, ki je potekal v času od 

18. maja do 8. junija 2015. 

11. Pobude in vprašanja. 
 

Ga. Florjančič je glede dnevnega reda pripomnila, da je preobsežen in da je bilo dogovorjeno, da se ena 

seja odbora opravi v mesecu maju.  

 

Ad 1) Obravnava in sprejem zapisnika 2. redne in 3. korespondenčne seje odbora 

Ga. Florjančič je predlagala, da se v zapisniku 2. seje pod točko 6 besedilo  »bil sprejet nov Stanovanjski 

zakon« zamenja z: »v ZUJF-u naveden popravek Stanovanjskega zakona in sicer se pri izračunu 
pripadajoče subvencije upoštevajo najvišje priznane tržne najemnine, določeno s podzakonskim 

predpisom, ki ga izda minister, pristojen za prostor.«  

 
Brez nadaljnje razprave je bil sprejet  

SKLEP: Potrdi se zapisnik 2. redne in 3. korespondenčne seje odbora. 
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Ad 2) Poslovanje javnih zavodov v letu 2014 

 

ZDRAVSTVENI DOM IDRIJA 
 

Ga. Močnik je predstavila poslovanje Zdravstvenega doma Idrija v letu 2014. Rezultat je pozitiven. V  

preteklem letu je bilo plačevanje s strani ZZZS redno, 70% presežek je bil ustvarjen na dejavnosti 
fizioterapije. Težave so pri otroški preventivi. Uspešno delujejo referenčne ambulante, pacienti so 

zadovoljni. V sodelovanju z drugimi zavodi uspešno izvajajo promocijo zdravja. 

Opravili so sanacijo električne energije, kupili laser za fizioterapijo, spirometer za pulmološko 

ambulanto. Spremenili so celostno grafično podobo. 
Plani: približati se optimalni realizaciji, prenova avle ZD Idrija.  

Stavba v Cerknem - potrebna bi bila energetska prenova. V 2. nadstropju bi se lahko uredilo prostore za 

otroško ambulanto. 
Predlog prenove NMP –urgenca bi bila dobro pokrita – 3% primerov, 97% pa bi imelo slabšo dostopnost 

do zdravnika – obisk urgentnih centrov – npr. Ljubljana. 

Problemi so s pediatrijo. Računajo, da bi se stvari izboljšale v roku 2 let. 
Ga. Florjančič je vprašala, kaj je najbolj kritično pri predlogu NMP. 

Ga. Močnik je odgovorila, da odgovora na dopis, ki so ga naslovili na Ministrstvo za zdravje, ni bilo. Iz 

pravilnika izhaja, da bi Idrija imela satelitski center (1 zdravnik in 2 medicinska tehnika). Akutne 

primere bi sprejemali v urgentnem centru v Ljubljani. 
Ga. Florjančič je vprašala, kako je v Cerknem zagotovljen zdravnik v času pouka, če je eden izmed 

zdravnikov odsoten.  

Ga. Močnik je odgovorila, da bi spreminjanje urnikov  povzročilo več težav. 
G. Uršič je vprašal, kakšna je realna časovnica reforme vlade. 

Ga. Močnik  je odgovorila, da je iz medijev izvedela, da vlada pripravlja resolucijo javnega zdravja. 

 

ZPM IDRIJA 
 

Ga. Šturm je predstavila delovanje ZPM Idrija. Preteklo leto je praznovala 60 letnico delovanja. 

Pohvalno je, da je ponovno zaživelo Društvo prijateljev mladine Cerkno. Sprejet je statut in program 
dela. V letu razpolagajo z 80.000 € sredstev, ki jih prispevata  Občini Idrija in Cerkno, donatorji, sredstva 

pa pridobijo tudi s prijavami na razpise. Najboljši sponzor je Kolektor. 

Za obe občini izvajajo programe v času počitnic (poletnih, zimskih, prvomajskih, …). Največ časa jim 
vzame Veseli december, saj poskušajo zagotoviti za vsakega otroka, vključno s srednješolci vsaj eno 

predstavo. 

Veliko zanimanje je tudi za letovanja (Poreč. Seča). Letos bo tako letovalo 96 otrok. 

Izvajajo tudi program Botrstvo, Varne točke, Otroški parlament. 
G. Uršič je pripomnil, da bo potrebno v naslednjih letih dogovoriti razmerja v okviru mladinskih 

dejavnosti. Težko je opravičevati plačo sekretarke, ker ostala  društva dobijo znatno manj. Pripraviti je 

potrebno program za mladino in določiti prioritete. Pregledati je potrebno realno stanje. 
Ga. Florjančič je dodala, da so bili deležni pripomb s strani drugih akterjev na področju mladinskih 

dejavnosti, saj  jim občina ne zagotavlja sredstev za redno zaposlitev.  

Ga. Lahajnar je dodala, da čez noč ne bo sprememb. Pripravlja se delavnice, na katere se npr. prijavi  20 
otrok, udeleži pa se jih samo 10. 

Ga. Mavri je pripomnila, da je iz poročila razvidno, da ni veliko udeležbe na teh delavnicah. 

Vsi so se strinjali, da je potrebno sodelovati in poiskati skupne rešitve za naprej. 

 
MESTNA KNJIŽNICA IN ČITALNICA IDRIJA 

 
Ga. Trušnovec je  predstavila poslovanje MKČI za leto 2014.  

G. Uršič je vprašal, kakšno je število uporabnikov Bevkove knjižnice Cerkno. 

Ga. Trušnovec je pojasnila, da podatka samo za Bevkovo knjižnico nima, da pa je bilo v letu 2014 nekaj 

manj aktivnih članov, kot prejšnja leta. 
Ga. Mavri je pohvalila dejavnosti knjižnice, predlagala pa je, da bi bilo pripovedovanje pravljic, ki jih 

pripravljajo za najmlajše, bolj doživeto in obogateno. 
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Ga. Trušnovec je pojasnila, da dajejo poudarek knjigi in branju. Vse pa  je stvar dogovora z vzgojiteljico. 

Ga. Florjančič je zanimalo, če so izražene potrebe za odprtje knjižnice v Cerknem tudi ob sobotah oz. 

kje je problem, da ni odprta. 

Ga. Trušnovec je pojasnila, da knjižnica ni založena s specialnimi gradivi za dijake in študente, ki so 
doma čez vikende. Če bi se odločili za odprtje knjižnice tudi ob sobotah, bi se bilo potrebno pogovarjati 

tudi o večji zaposlitvi krajevnega knjižničarja. 

Ga. Hvala je pripomnila, da bi se lahko skrajšal delovni čas med tednom v korist sobot. 
 

 

 
DOM UPOKOJENCEV IDRIJA 

 

Ga. Kobal Stravs je na kratko predstavila delovanje službe pomoči na domu. Trenutno je vključenih 20 

oseb. Povprečna starost je čez 80 let. Do pomoči so upravičeni tudi kronični bolniki pod 65. leti starosti. 
Stranke so s storitvami zadovoljne. 

G. Uršič je vprašal, koliko oskrbovalk opravlja to delo za občino Cerkno. 

Ga. Kobal Stravs je povedala, da imajo zaposleni 2,5 oskrbovalki. Problem pri tem delu vidijo v tem, 
ker ne smejo opravljati nobene storitve s področja zdravstva.  

 

OSNOVNA ŠOLA CERKNO 
 

G. Koželj je predstavil delovanje Osnovne šole Cerkno. Obdržali so kulturno zastavo do leta 2020 in  s 

tem status kulturne šole, uspešno so zagnali energetski eko park, uspešno izvajajo projekt Popestrimo 

šolo. 
Žalostna novica je, da umira PŠ Novaki. Z zaprtjem PŠ bodo nastali tudi viški zaposlenih na šoli. 

Nekatere starše motijo majhni oddelki, nimajo možnosti vključevanja v interesne dejavnosti. Dodal je  

še, da bodo dodatne dejavnosti težko realizirali s sredstvi namenjenim tem dejavnostim. 
V preteklem letu je vrtec posloval pozitivno, šola pa negativno. Razlog je predvsem v izvedbi izredne 

revizije in pa v neplaniranih  stroških vzdrževanja. 

 

Po razpravi je bil soglasno sprejet 

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

da sprejme sklepe o razporejanju presežkov oz. primanjkljajev javnih zavodov za leto 2014. 

 

Ad 3) Strateški načrt Mestne knjižnice in čitalnice Idrija za obdobje 2015-2020. 
 

Ga. Trušnovec je predstavila strateški načrt Mestne knjižnice in čitalnice Idrija.  
G. Uršič je vprašal, kakšna je uporaba e-knjig. 

Ga. Trušnovec je pojasnila, da je uporaba e-knjig slaba. Razlog vidi predvsem v težavah pri nalaganju 

programov za uporabo e-knjig. Povedala je tudi, da je potrebno za nabor e-knjig plačati letno članarino 
2000-3000 €. Potreben je tudi nakup licence za vsako knjigo, ki omogoča 54 izposoj. 

 

Po razpravi je bil soglasno sprejet  

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

da sprejme naslednji sklep: Občinski svet Občine Cerkno daje predlogu Strateškega načrta 

Mestne knjižnice in čitalnice Idrija za obdobje 2015 – 2020 pozitivno predhodno mnenje. Načrt 

na letni ravni se bo uresničeval v okviru proračunskih možnosti in v skladu z Letnim programom 

za kulturo Občine Cerkno. 

 

Ad 4) Uskladitev cene storitve pomoči na domu v občini Cerkno. 
 

Ga. Lapajne je predstavila predlog cene storitve pomoči na domu. Cena je izračunana po predpisani 

metodologiji in načrtovanih povprečnih mesečnih stroških za tekoče leto. Cena storitve pomoči na domu 
se znižuje za 0,02 €, za uporabnika ostaja nespremenjena. 
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Po razpravi je bil soglasno sprejet  

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

da sprejme sklep o uskladitvi cene za storitev »Pomoč na domu«. Cena se uporablja od 1.7.2015 

dalje.  

 

Ad 5) Predlog sistemizacije delovnih mest v enoti Vrtec Cerkno za šolsko leto 2015/2016 

 
Ga. Vončina je predstavila predlog oblikovanja oddelkov v Vrtcu Cerkno za naslednje šolsko leto in 

posledično tudi predlog sistemizacije delovnih mest. Povedala je, da je v vsaki starostni skupini še nekaj 
prostih mest. V naslednjem šolskem letu bodo obiskovali vrtec 3 otroci s posebnimi potrebami. Za dva 

otroka so odločbi že prejeli, za tretjega jo še čakajo. Število vpisanih otrok  na dan 1. 6. 2015 je 149 in 

se lahko še spreminja, saj se starši velikokrat premislijo. 
Ga. Florjančič je pripomnila, da je treba spremeniti Pravilnik o vpisu otrok v vrtec, kjer bo zapisano, da 

morajo starši ob vpisu otroka v vrtec plačati akontacijo, ki pa bi se kasneje poračunala. 

Ga. Vončina in Lapajne bosta preverili možnosti takega zapisa v pravilnik. 

 
Po razpravi je bil soglasno sprejet  

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

da da soglasje k predlogu sistemizacije delovnih mest v enoti Vrtec Cerkno za šolsko leto 

2015/2016. 

 

Ad 6) Pravilnik o izbiri in vrednotenju kulturnih dejavnosti, ki se sofinancirajo iz 

proračuna Občine Cerkno. 
 
Ga. Lapajne je predstavila predlog pravilnika. 

Ga. Florjančič je  predlagala, da se pogoj, da mora društvo delovati najmanj leto dni pred prijavo na  

razpis, črta in se tako omogoči kandidaturo za sredstva tudi novo ustanovljenim društvom. 

Po razpravi je bil soglasno sprejet  

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

da sprejme Pravilnik o izbiri in vrednotenju kulturnih dejavnosti, ki se sofinancirajo iz proračuna 

Občine Cerkno z upoštevanimi popravki. 
 

Ad 7) Letni program kulture v občini Cerkno za leto 2015 

 

Ga. Lapajne je  predstavila predlog Letnega programa kulture v Občini Cerkno. 

 
Po razpravi je bil soglasno sprejet  

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

da sprejme Letni program kulture v Občini Cerkno za leto 2015. 

 

Ad 8) Predlog razdelitve sredstev za dejavnosti humanitarnih in invalidskih organizacij. 

Ga. Lapajne je predstavila predlog razdelitve sredstev. 

 
Soglasno je bil sprejet 
SKLEP: Odbor za družbene in društvene dejavnosti potrdi predlog razdelitve sredstev za 

sofinanciranje humanitarnih in invalidskih organizacij. 

 

Ad 9) Predlog razdelitve sredstev za sofinanciranje programov v javnem interesu na 

področju športa v občini Cerkno v letu 2015. 

 

Ga. Lapajne je predstavila predlog razdelitve sredstev. 
 

Soglasno je bil sprejet 
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SKLEP: Odbor za družbene in društvene dejavnosti potrdi predlog razdelitve sredstev za 

sofinanciranje programov v javnem interesu na področju športa v letu 2015. 

 

Ad 10) Odobritev prispelih vlog na razpis za dodelitev stanovanjskih posojil s 

subvencionirano obrestno mero za novogradnje in adaptacije ter nakupe stanovanj, ki je 

potekal v času od 18. maja do 8. junija 2015. 

 
Ga. Lapajne je predstavila predlog odobritve sredstev. 
 

Soglasno je bil sprejet 
SKLEP: Odbor za družbene in društvene dejavnosti potrdi predlog odobritve stanovanjskih 

posojil s subvencionirano obrestno mero. 

 

Ad 11) Pobude in vprašanja. 

 

Pobud in vprašanj ni bilo. 
 

Seja je bila zaključena ob 00.05 uri. 

 
 

Zapisala:                                                                                                                  Predsednik odbora: 

Jožica Lapajne                                                                                                         Domen Uršič, l.r.  
 

 

 

 


