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Z A P I S N I K 
 
5. seje Odbora za družbene in društvene dejavnosti, ki je bila 22.09.2015 ob 19.00 v prostorih Občine 

Cerkno. 

 
Prisotni: predsednik Domen Uršič in člani: Branka Florjančič, Adrijana Mavri,  Marija Hvala, Urška 

Lahajnar Ubajiogu. 

Drugi prisotni: Milanka Trušnovec – MKČ Idrija, Matjaž Peternelj – C.M.A.K, Tjaša Jurman, Gregor 
Prezelj – predstavnika komisije za oceno in vrednotenje vlog s področja kulturnih dejavnosti, župan 

Jurij Kavčič, svetovalki Livija Rojc Štremfelj in Jožica Lapajne. 

Opravičeno odsotni: Robert Kuralt. 

Neopravičeno odsotni: Miran Ciglič. 
 

 

Predlagan in obravnavan je bil naslednji dnevni red:  
1. Obravnava in sprejem zapisnika 4. redne seje odbora. 

2. Soglasje k spremembam in dopolnitvam Pravilnika o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih 

mest v Mestni knjižnici in čitalnici Idrija. 

3. Predstavitev delovanja Cerkljanskega mladinskega alternativnega kluba (C.M.A.K.) Cerkno. 
4. Lokalni program za mlade v občini Cerkno za obdobje 2015 – 2020. 

5. Odlok o mladini v občini Cerkno. 

6. Poročilo o poteku priprave Lokalnega program za šport v občini Cerkno za obdobje 2015-2024.  
7. Poročilo strokovne komisije za oceno in vrednotenje vlog s področja kulturnih dejavnosti, ki jih v 

letu 2015 sofinancira Občina Cerkno. 

8. Pobude in vprašanja. 
 

Ad 1) Obravnava in sprejem zapisnika 4. redne seje odbora 

 

Brez nadaljnje razprave je bil sprejet  

SKLEP: Potrdi se zapisnik 4. redne seje odbora. 

 

 

Ad 2) Soglasje k spremembam in dopolnitvam Pravilnika o notranji organizaciji in sistemizaciji 

delovnih mest v Mestni knjižnici in čitalnici Idrija 

 
Ga. Trušnovec je na kratko predstavila predlog sprememb v notranji organizaciji in sistemizaciji 

delovnih mest. Spremembe so posledica prevzema Filmskega gledališča v upravljanje in odprtja 

dislocirane enote knjižnice v Črnem Vrhu. 

Ga. Lahajnar je zanimalo, kdo opravlja hišniška dela, saj iz navedenih podatkov izhaja, da hišnik ni 
zaposlen ter način določanja plačnega razreda za delovni mesti bibliotekar in urednik filmskega 

programa.  

Ga. Trušnovec je pojasnila, da tako hišniška dela, kot tudi zahtevnejše računalniške storitve, izvajajo 
zunanji izvajalci, enostavnejše zadeve pa poskušajo reševati sami zaposleni. Kar pa se tiče plačnih 

razredov, so le-ti vzeti iz kataloga delovnih mest. Pojasnila je, da bibliotekar lahko napreduje v višji 

plačni razred kot tudi v višji strokovni naziv, urednik filmskega programa pa samo v višji plačni razred. 

Ga. Florjančič je vprašala, kakšne so finančne posledice teh sprememb za Občino Cerkno. 
Ga. Trušnovec je pojasnila, da jih ni, saj vse te spremembe financira Občina Idrija. 

G. Uršiča je zanimalo, kakšen je obisk Filmskega gledališča. 
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Ga. Trušnovec je pojasnila, da organizirajo vsak vikend eno predstavo za odrasle in vsak drugi vikend 

za otroke. Obisk odraslih je 30%, obiska otrok prve predstave je bil 80%, druge pa 40%. Uvedli so tudi 

novost brezplačnih predstav. Pozna pa se huda konkurenca sodobnih medijev. V vse vrtce, OŠ in tudi 

na gimnazijo so poslali ponudbo programov filmske vzgoje z izborom filmov, kjer je možen pogovor o 
filmu in ob filmu. 

Ga. Florjančič je vprašala, če se izvaja strateški načrt, ki je bil obravnavan na eni od prejšnjih sej odbora 

in razmišljanje o odprtju knjižnice ob sobotah. 
Ga. Trušnovec je povedala, da so vnesli v načrt vse pripombe, ki so bile podane na seji odbora in OS, 

probleme pa imajo z opredelitvijo  zastavljenih ciljev, kjer operirajo s številkami; npr. št. novih članov 

(št. novih vpisanih, število umrlih), št. izposojenega gradiva, št. novega gradiva (št. nabav novega 
gradiva, št. odpisa starega gradiva). Ko bo to dopolnjeno, bo objavljen sprejeti dokument. 

Kar pa se tiče odprtja knjižnice ob sobotah, pa je bilo na podlagi ankete iz leta 2010 ugotovljeno, da 

take potrebe ni.  

 
Po razpravi je bil soglasno sprejet 

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

da da soglasje k Pravilniku o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest v Mestni knjižnici 

in čitalnici Idrija. 

 

 

Ad 3) Predstavitev delovanja Cerkljanskega mladinskega alternativnega kluba (C.M.A.K.) 

Cerkno 

 

G. Peternelj je na kratko predstavil delovanje C:M.A.K.-a, pogoje, ki jih morajo kot mladinski center 
izpolnjevati, ter težave, s katerimi se srečujejo. 

Največji problem, s katerim se ubadajo, je prostorska problematika. Stavba, v kateri ima prostore  

C.M.A.K., je v slabem stanju. Sanacija strehe je nujno potrebna. Lokacija C.M.A.K.-u ustreza. 
G. Peternelj predlaga, da se poskuša z lastnikom stavbe dogovoriti o podpisu najemne pogodbe za 10 

ali več let oziroma možnosti odkupa stavbe, ker bi jim bilo tako omogočeno kandidirati za državna in 

evropska sredstva za obnovo. Odboru je tudi predlagal, da se Občina Cerkno odloči za sofinanciranje 

delovnega mesta v mladinskem centru. 
Ga. Florjančič je predlagala, da se, glede na velike letne stroške najemnine, išče rešitve v izgradnji oz. 

postavitvi novega objekta. 

Ga. Hvala je pripomnila, da je potrebno poiskati primerno lokacijo. 
G. župan je dodal, da ta lokacija ni primerna, lastnik pa nima interesa za popravilo. V letošnjem letu pa 

je potrebno pristopiti k popravilu strehe. 

G. Uršič je povedal, da tudi druga društva s področja mladinskih dejavnosti nimajo prostorov. Predlaga 
pogovore s Certo o možnostih 10-letnega najema, odkupu stavbe in investiciji v popravilo strehe. 

 

Po razpravi je bil soglasno sprejet  

SKLEP: Občina Cerkno in C.M.A.K. gresta v pogajanja s Certo glede možnosti odkupa stavbe. 
 

Ad 4) Lokalni program za mlade v občini Cerkno za obdobje 2015 – 2020 

 
Ga. Rojc Štremfelj je predstavila Lokalni program za mlade v Občini Cerkno 2015-2020 (v nadaljevanju 

LPM), potek  priprave programa, sodelujoče pri pripravi programa in ugotovitve, do katerih so prišli 

skozi analizo aktualnega stanja. LPM je pripravljen na osnovi državnih in evropskih dokumentov. 
Povedala je, da so mladi zelo konkretni in si želijo pogojev, da bi lahko tukaj ostali. So pridni, nekateri 

po diplomiranju tudi hitro dobijo službe. Bolj izobraženi mladi imajo v domačem kraju slabše možnosti 

za zaposlitev. 

Na javno objavo osnutka LPM sta podala pripombe Društvo slepih in  slabovidnih ter C.M.A.K. 
Pripomba Društva slepih in slabovidnih je bila upoštevana, medtem, ko pripombe C.M.A.K.-a ne v 

celoti. 
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G. Uršič je povedal, da je samopodoba mladih – gledano širše - slaba. Dejansko je v Cerknem stanje 

dobro. Potrebno pa je nekaj narediti na stanovanjskem področju – spodbuditi lastnike praznih stanovanj, 

da le-te dajo v najem po normalni ceni. 

Ga. Mavri je vprašala, če bo občina kupila kakšno manjše stanovanje za eno oz. dvo-člansko 
gospodinjstvo. 

G. župan je odgovoril, da se kažejo možnosti za odkup 2-3 stanovanj, eno od teh je manjše. 

Ga. Florjančič je dodala, da je potrebno dati prioritete stanovanjski politiki in pogojem za ustvarjanje 
novih delovnih mest.  

G. Uršič predlaga, da se da poudarek izobraževanju. Potrebno je razmišljati o tem, da se ohranja 

aktivnost mladih v društvih. Cilji novih zaposlovalcev bi morali biti zmanjšanje deficitarnosti 
izobraženih žensk. 

G. župan je dodal, da je največji problem pripeljati nove zaposlovalce. Potrebno jim je omogočiti tudi 

primerne  prostore, za kar bo potrebno vlagati velika sredstva. 

Ga. Rojc Štremfelj je pripomnila, da je potrebno dati možnost, da se mentorsko delo nadgradi. Kar pa 
se tiče ustvarjanja novih delovnih mest, le-ta ustvarjajo tudi društva, javni zavodi, socialno podjetništvo, 

zadruge. 

Ga. Florjančič je podala predlog za dopolnitve (dopolnitve so v  prilogi). 
 

Ga. Lahajnar je  dodala, da bo potrebno ustvarjati infrastrukturo in pogoje za ustvarjanje novih delovnih 

mest. 
 

Po razpravi je bil soglasno sprejet  

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

da sprejme Lokalni program za mlade v občini Cerkno 2015-2020 s predlaganimi dopolnitvami. 

 

Ad 5) Odlok o mladini v občini Cerkno 

 
Ga. Rojc Štremfelj je predstavila osnutek Odloka o mladini. 

Ga. Florjančič je predlagala dopolnitve odloka: 

6. člen – Prvi stavek se dopolni z besedilom, ki je okrepljeno: 

Mladinske organizacije v občini so po tem odloku avtonomna demokratična prostovoljna samostojna 
združenja otrok in/ali mladih, ki imajo najmanj 90 % članstva v starosti do 29 let in najmanj 70 % članov 

vodstva v starosti od 15 do 29 let, imajo sedež v občini ali izvaja dejavnosti na območju občine in s 

svojim delovanjem na območju občine …. 
11. člen  

Komisija za mladinska vprašanja se nadomesti s Komisija za mlade.  

Potrebno je dodati tudi:  trajanje mandata, izločitev, sklepčnost, večina za sprejem odločitev. 

12. člen 

Prvi stavek se dopolni z besedo, ki je okrepljena: 

Komisija je posvetovalno telo župana, ki celovito obravnava področja mladine in mladinskega sektorja 

v občini, o tem sprejema mnenja in stališča ter podaja predloge županu, pristojnemu odboru in 
občinskemu svetu. 

15. člen  

Program se sprejema za obdobje 5 let in zajema predvsem:  se nadomesti z: 

Lokalni program za mlade se sprejema za obdobje 6 let in zajema predvsem: 

 

Odbor za družbene in društvene dejavnosti se strinja s predlogom Odloka o mladini v občini Cerkno, 
vključujoč zgoraj omenjene dopolnitve. 

 

Ad 6) Poročilo o poteku priprave Lokalnega program za šport v občini Cerkno za obdobje 2015-

2024 

 

Ga. Rojc Štremfelj je člane odbora za družbene in društvene dejavnosti seznanila s potekom priprave 

LPŠ. Za pripravo LPŠ je bila oblikovana delovna skupina Na področju športa deluje 27 društev. V občini 
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Cerkno je kategoriziranih 8 športnikov. Pogrešajo športno dvorano. Razmišljajo o adaptaciji športnih 

objektov. Zaradi pomanjkanja pokritih športnih objektov, so bolj razviti »outdoor » programi. 

 

Ad 7) Poročilo strokovne komisije za oceno in vrednotenje vlog s področja kulturnih dejavnosti, 

ki jih v letu 2015 sofinancira Občina Cerkno 

 

G. Prezelj in gdč. Jurman sta predstavila delo komisije. Komisija se je orientirala na prioritete, ki so 
zapisane v LPK. Na inovativne projekte so prijavila društva tri prireditve oz. festivale, ki niso bila 

vključena v druge možnosti financiranja.  

V pravilniku je potrebno opredeliti: 
- ne-lastno produkcijo (likovna dejavnost),  

- somostojno filmsko produkcijo (filmska dejavnost), 

- kam se uvrsti avdio produkcija (radijske igre, oddaje). 

 

Ad 8) Pobude in vprašanja 
 

G. Uršič je spomnil na problem prebežnikov. Zanimalo ga je, če je občina kakorkoli vključena v 
reševanje tega problema. 

G. župan je pojasnil, da so občino prosili samo za podatke o možnih kapacitetah za nastanitev teh ljudi.  

 
 

Seja je bila zaključena ob 22.10 uri. 

 

 
Zapisala:                                                                                                                  Predsednik odbora: 

Jožica Lapajne                                                                                                         Domen Uršič, l.r.  

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 



 5 

LOKALNI PROGRAM ZA MLADE V OBČINI CERKNO 2015-2020 

 

DODATKI/ POPRAVKI v tekstu 

 

Stran 5, točka 2.3, zadnja poved na strani: 

V tem programu se občina zavezuje sprejeti ustrezne podporne občinske akte, ki so: Odlok o 

mladini, Pravilnik o štipendiranju in podeljevanju nagrad učencem, dijakom in študentom za 

izjemne dosežke v Občini Cerkno, spremembe Pravilnika o sofinanciranju programov in 

projektov ter letovanj za otroke in mladino v Občini Cerkno, spremembe Pravilnika Občine 

Cerkno o dodeljevanju vzpodbud za področje malega gospodarstva, v roku dveh let. 

 

Stran 6, točka 3.1. Predzadnja alineja se dopolni z besedilom, ki je okrepljeno: 

- »Organizacija v mladinskem sektorju« je subjekt, ki deluje v mladinskem sektorju na 

območju občine, je organizirana kot mladinska organizacija ali organizacija za mlade 

ali mladinski svet in ima sedež v občini ali izvaja dejavnost na območju Občine 

Cerkno. 

 

Stran 6, točka 3.1. Zadnja alineja se dopolni z besedilom, ki je okrepljeno: 

- »Mladinska organizacija« v občini je avtonomno, demokratično, prostovoljno, 

samostojno združenje otrok in/ali mladih, ki ima najmanj 90 % članstva v starosti do 

29 let in najmanj 70 % članov vodstva v starosti od 15 do 29 let, ima sedež v občini ali 

izvaja dejavnosti na območju občine in s svojim delovanjem na območju občine 

omogoča mladim pridobivanje načrtnih učnih izkušenj, oblikovanje in izražanje 

njihovih stališč ter izvajanje dejavnosti v skladu z njihovo interesno, kulturno, 

nazorsko ali politično usmeritvijo ter je organizirana kot samostojna pravna oseba, in 

sicer kot društvo ali zveza društev ali kot sestavni del druge pravne osebe, in sicer 

društva, zveze društev, sindikata ali politične stranke, s tem da jih je v temeljnem aktu 

te pravne osebe zagotovljena avtonomija delovanja v mladinskem sektorju. 

 

Stran 8, točka 3.2. Zadnja poved pod tabelo se popravi v: 

Pri študiju so uspešni, v občini je bilo 60 diplomantov samo v letu 2013. 

 

Stran 20, točka 6.2.2. UKREPI, besedilo se spremeni v: 

- Spodbujanje podjetništva mladih – dodelitev več točk za nove zaposlitve mladih v 

okviru občinskih razpisov 

  
 


