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Z A P I S N I K 
 

6. seje Odbora za družbene in društvene dejavnosti, ki je bila 14.12.2015 ob 17.00 v prostorih Občine 

Cerkno. 

 

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

Lahajnar Ubajiogu. Robert Kuralt. 

Drugi prisotni: Milan Koželj –ravnatelj OŠ Cerkno, Vanja Zajc – računovodja OŠ Cerkno, župan Jurij 

Kavčič, svetovalka Jožica Lapajne. 

Neopravičeno odsotni: Miran Ciglič. 

 

 

Predlagan in obravnavan je bil naslednji dnevni red:  

1. Obravnava in sprejem zapisnika 5. redne seje odbora. 

2. Sklep o cenah programov vrtca Cerkno. 

3. Odlok o spremembi odloka o proračunu Občine Cerkno za leto 2015 – hitri postopek. 

4. Odlok o mladini v občini Cerkno –prva obravnava. 

5. Lokalni program športa občine Cerkno za obdobje 2015-2024. 

6. Pobude in vprašanja. 

 

Ad 1) Obravnava in sprejem zapisnika 5. redne seje odbora 

 

Brez nadaljnje razprave je bil soglasno sprejet  

SKLEP: Potrdi se zapisnik 5. redne seje odbora. 

 

Ad 2) Sklep o cenah programov vrtca Cerkno 

 

G. Koželj je predstavil vizijo vrtca. Nadaljevali bodo dobro zastavljeno delo. Trudili se bodo za 

enakomerno razporejenost zastavljenih nalog, skrbeli za razvojne perspektive kurikuluma, zdravo 

prehrano, energetske vsebine eko parka. Na kadrovskem področju glede reorganizacije ni planiranih 

varčevanj. Delovno mesto pomočnika ravnatelja se ohrani, saj so naloge opravljene. Premostitveni ukrep 

je trenutno optimalen. 

Ga. Zajc  je predstavila predlog cene vrtca. Povedala je, da sedaj veljavne cene veljajo od septembra 

2013. Pri oblikovanju cen je upoštevan  Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih. 

V predlog nove cene so vključena napredovanja, ki se sprostijo z decembrom 2015 ter povišan regres, 

ki bo izplačan v letu 2016. S koncem decembra začne veljati tudi dopolnjen pravilnik o izračunu cen. V 

ceno bodo po novem dodatno vključeni tudi izdatki za sindikalnega zaupnika in stroški nadomeščanj 

bolniških odsotnosti. Upoštevane cene materiala, storitev in prehrane se glede na dosedanje cene niso 

spremenile, v prihodnje pa se  pričakuje, da se bo cena prehrane  povišala. 

Ga. Florjančič predlaga, če je možno, da se zaposlene razporedi čez vse leto tako, da je poleti potrebno 

čim manj nadomeščanj s študentskim in podjemnim delom. 

G. župan je dodal, da se mu ne zdi prav, da se vse upošteva v ceni, saj so bremena izredno velika. Ceno 

je potrebno vsako leto na novo izračunati, da se vidijo odstopanja. 

Ga. Florjančič je dodala, da je strošek, ki je vključen v ceno tudi odpravnina. 

Ga. Lapajne je povedala, da je za optimalno izvedbo delovnih nalog odgovorno vodstvo. 

Ga. Hvala je vprašala, zakaj naj bi cena hrane v prihodnje poskočila. 

Ga. Zajc je povedala, da javna naročila ne omogočajo tržnega obnašanja in da se v zadnjem času 

pojavlja, da so cene določenih skupin izdelkov višje. Razlog je v tem, da je en dobavitelj, ki je bil izbran 
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preko javnega naročila, prevzel drugega dobavitelja. Posledica so višje cene nekaterih izdelkov glede 

na cene prejšnjega dobavitelja.  

G. ravnatelj je pojasnil, da je v primerih, ko je večje število obolenj vzgojiteljic in pomočnic vzgojiteljic 

(npr. september, oktober), težko zadostiti vsem zahtevam prisotnosti in sočasnosti v oddelkih in da se 

trudijo za optimalno pokrivanje bolniških odsotnosti ter kvalitetno izveden program, ki ga pričakujejo 

od zaposlenih. 

Ga. Hvala je vprašala, če se je naredil izračun, kaj pomeni, če poldnevnega programa ne bi bilo. 

Ga. Zajc je povedala, da ne. 

Ga. Florjančič je dodala, da pričakujejo ob polletju novo informacijo o poslovanju zavoda. Vprašala je 

tudi, če je že znana odločitev inšpekcije v zvezi z zaračunavanjem akontacij ob vpisu v vrtec v vrtcih, 

ki so to izvajali že do sedaj. 

Ga. Lapajne je pojasnila, da prekršek ni bil ugotovljen in da bomo tudi za Vrtec Cerkno pripravili 

predlog novega pravilnika o vpisu otrok v vrtec, ki bo vseboval tudi plačilo akontacije. 

 

Po razpravi je bil soglasno sprejet 

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

da sprejme predlagani sklep o cenah programov vrtca v občini Cerkno.  

 

Ad 3) Odlok o spremembi odloka o proračunu Občine Cerkno za leto 2015 – hitri postopek. 

 

G. župan je na kratko predstavil predlog sprememb odloka o proračunu za leto 2015 v  delu, ki se nanaša 

na Odbor za družbene in društvene dejavnosti. Energetska sanacija objekta osnovne šole letos ne bo 

izvedena, saj v letošnjem letu ni bilo razpisov. Pridobljena pa so bila sredstva Švicarskega sklada v 

višini 64.000 €, vložiti pa je bilo potrebno še 42.000 € lastnih sredstev. 

G. Uršič je vprašal, če OŠ Cerkno za druge dodatne programe dostavlja zahtevke z dokazili, kot je bilo 

dogovorjeno. 

Ga. Lapajne je potrdila, da se to izvaja.  

G. Uršič je opozoril za intervencijska dela, ki so bila izvedena pred tednom dni. 

G. župan je pojasnil, da je prišlo do puščanja cevi pri centralnem ogrevanju. Glavni vodi so dotrajani. 

Na nekaterih mestih se lahko še pričakujejo zamenjave. Dosedanji strošek je 4.000 €, ki pa zapade v 

naslednjem letu. 

Ga. Lahajnar  je vprašala, koliko je možnosti vpliva na kvaliteto materiala pri delih, ki so izvedena preko 

javnih razpisov. 

G. župan je povedal, da se za izvedena dela dajejo garancije za dobo, ki je zakonsko predpisana. 

Ga. Mavri je opozorila na polomljene kljuke na oknih v vrtcu. 

Ga. Florjančič je zanimalo, čemu so namenjena sredstva  na postavki Pomoč otrokom. 

G. župan je pojasnil, da gre predvsem za obdarovanje otrok. Nekateri računi so bili v letošnjem letu 

plačani še za lansko obdarovanje, drugo pa je namenjeno letošnji obdaritvi otrok. 

Ga. Lahajnar je zanimalo, če občina vidi, kaj dejansko je bilo opravljeno pri dodatnih programih v šoli 

ter kar se tiče vrtca ali je med prazniki v vrtcu manj otrok. 

G. Uršič je pojasnil, da se poroča mesečno, kot je bilo dogovorjeno. 

Ga. Lapajne je obrazložila, da so zahtevkom za dodatne programe priložene tudi plačilne liste brez 

osebnih podatkov. Ali so programi, za katere se vlaga zahtevek, v celoti izpeljani, pa se iz te 

dokumentacije ne vidi. Vsekakor pa je odgovornost za ta del na vodstvu šole, ki tudi podpiše zahtevek 

in s tem zagotavlja, da je delo opravljeno. 

Ga. Mavri je  pojasnila, da med prazniki v vrtcu ni manj otrok, kar pa se tiče bolniških, so le-te problem 

tudi pri pokrivanju sočasnosti v oddelkih. 

 

Po razpravi je bil soglasno sprejet  

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

Cerkno, da sprejme Odlok o spremembi odloka o proračunu Občine Cerkno za leto 2015, v delu, 

ki se nanaša na pristojnost odbora. 
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Ad 4) Odlok o mladini v občini Cerkno –prva obravnava. 

 

Ga. Florjančič je povedala, da je odlok obravnavala tudi Statutarno pravna komisija in da je podala 

pripombe in sicer : na koncu pete alineje 3. člena se pred podpičjem doda besedilo »oz. izvajajo 

dejavnosti na območju občine«, v 6. členu odloka se besedna zveza »ali izvaja dejavnosti na območju 

občine« popravi v »ali izvajajo dejavnosti na območju občine«, v tretjem odstavku 11. člena se beseda 

»veljavo« popravi v »veljavno«.  

Ga. Lahajnar je vprašala, če imajo politične stranke svoje podmladke ter če lahko omemba lokalne 

mladinske politike v odloku vzpodbudi ustanovitev podmladkov političnih strank, ki bi lahko kandidirali 

za sredstva namenjena mladini in tako odvzela sredstva za druge aktivnosti. 

G. Uršič je odgovoril, da ne.  

 

Po razpravi je bil soglasno sprejet  

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

da sprejme Odlok o mladini v občini Cerkno v prvi obravnavi. 

 

Ad 5) Lokalni program športa v občini Cerkno za obdobje 2015-2024 

 

Ga. Lapajne je povedala, da je bil LPŠ v javni obravnavi  od 12.  do 30. novembra. S strani OK Azimut 

je prispel predlog, da se v sofinanciranje vključi izdelavo orientacijskih kart. 

Člani delovne skupine so bili enotnega mnenja, da se rešitve za sofinanciranje izdelave orientacijskih 

kart iščejo v okviru  priprave novega pravilnika o postopku in merilih za sofinanciranje letnega programa 

v občini.  

Ga. Mavri je program pohvalila, bila pa je mnenja, da se ji športna aktivnost otrok in mladine ne zdi 

tako kritična, saj je udeležba na raznih športnih dejavnostih dobra. Izpostavila pa je problem 

pridobivanja licenc. Problem vidi predvsem na strani države, saj so vsako leto razpisani programi za 

izobraževanja, ki pa odpadajo zaradi premajhne udeležbe. 

G. Uršič je dodal, da je tukaj  najmočnejša Fakulteta za šport; programi se daljšajo, cene se višajo, 

veljavnost licenc  pa se krajša. Opozoril je tudi na sofinanciranje prireditev. Že v preteklosti se je 

razmišljalo, da se vse prireditve sofinancira iz ene proračunske postavke, ne glede na to, ali so športne, 

kulturne, turistične… 

Ga. Mavri je vprašala, če se kaj razmišlja o gradnji večnamenske dvorane. 

G. župan je odgovoril, da se idejno iščejo rešitve. Poudaril je tudi, da je potrebno podpirati mentorstvo, 

saj jih veliko obupa prej, preden začnejo delovati kot mentorji. 

Ga. Florjančič je menila, da je program ambiciozen, da pa je športno področje zelo široko. 

G. Uršič je dodal, da je prav, da so športniki ambiciozni. Interesne skupine pa se bodo morale med sabo 

dogovarjati. 

 

Po razpravi je bil soglasno sprejet  

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

da sprejme Lokalni program športa v občini Cerkno za obdobje 2015-2024. 

 

Ad 6) Pobude in vprašanja 
 

Ga. Mavri je vprašala, kako se rešuje  prostorska problematika za C.M.A.K. 

G. župan je pojasnil, da ni na vidiku nobenih rešitev. Vodstvo Hotela Cerkno se ne odziva na dopise 

predsednika C.M.A.K-a. Pripravlja se dokumentacija za rušenje. Prevzel bo iniciativo, da se pride do 

rezultata. 

Ga. Hvala je dodala, da je potrebno dobiti drugo lokacijo. Za rešitev problema  pa je potrebna dejavnost 

tudi s strani C.M.A.K: 

Ga. Florjančič je predlagala, da se išče rešitve v pridobitvi nove lokacije. 

 

 

Seja je bila zaključena ob 19.00 uri. 
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Zapisala:                                                                                                                  Predsednik odbora: 

Jožica Lapajne                                                                                                         Domen Uršič, l.r.  


