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Z A P I S N I K 
 

7. seje Odbora za družbene in društvene dejavnosti, ki je bila 22.03.2016 ob 19.00 v prostorih Občine 

Cerkno. 

 

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

Lahajnar Ubajiogu in Robert Kuralt. 

Drugi prisotni: župan Jurij Kavčič, svetovalka Jožica Lapajne. 

Neopravičeno odsotni: Miran Ciglič. 

 

Predlagan in obravnavan je bil naslednji dnevni red:  

1. Obravnava in sprejem zapisnika 6. redne seje odbora. 

2. Odlok o proračunu Občine Cerkno za leto 2016 – prva obravnava. 

3. Odlok o mladini v občini Cerkno – druga obravnava. 

4. Pravilnik o postopku in kriterijih za vpis otrok v Vrtec Cerkno. 

5. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o izbiri in vrednotenju kulturnih dejavnosti, ki 

se sofinancirajo iz proračuna Občine Cerkno. 

6. Soglasje k Sklepu o spremembi Pravilnika o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest v 

Mestni knjižnici in čitalnici Idrija. 

7. Pobude in vprašanja. 

 

Ad 1) Obravnava in sprejem zapisnika 6. redne seje odbora 

 

Brez razprave je bil soglasno sprejet  

SKLEP: Potrdi se zapisnik 6. redne seje odbora. 

 

Ad 2) Odlok o proračunu Občine Cerkno za leto 2016 – prva obravnava. 

 

G. župan je  predstavil predlog proračuna za leto 2016 v delu, ki ga pokriva Odbor za družbene in 

društvene dejavnosti. Povedal je, da se pripravljajo idejne zasnove o ureditvi šolskega kompleksa, kamor 

bi se umestilo tudi večnamensko dvorano. V planu je tudi energetska sanacijo OŠ Cerkno. Problem, ki 

ga vidi, je v kurilnici, ki je premajhna, da bi lahko ogrevala še dodatno dvorano. Potrebno bo izvesti 

preizkus zmožnosti ogrevanja pod optimalno obremenitvijo. 

Ga. Hvala je vprašala kdo sledi razpisom. 

G. župan je pojasnil da razpisom sledijo zaposleni, želja je, da bi imeli človeka, ki bi sledil in vodil 

razpise. To delo sedaj temelji na razvojnih agencijah. 

Ga. Hvala je še zanimalo, če se bo v zdravstveni postaji Cerkno zgradilo dvigalo, kako se bodo pokrivali 

stroški revizij, če bo izveden razpis, ker v proračunu na PP 131881 – Stroški revizij, projektov in 

razpisov za leto 2016 ni planiranih sredstev ter kaj bo s stavbo v Novakih po ukinitvi podružnične šole. 

Podpira sofinanciranje knjižnih izdaj. 

Župan je odgovoril, da je ZD Idrija v letu 2015 posloval s 450.000 EUR presežka. Ta sredstva 

nameravajo investirati in sicer 150.000 EUR v Cerknem, ostalo v Idriji. V Cerknem naj bi se uredilo 

ambulanto za pediatrijo in ginekologijo, potrebno bo tudi vzdrževanje prostorov (beljenje, menjava 

stolov..). Izgradnja dvigala ni planirana. Povedal je tudi, da so občani zadovoljni s storitvami splošnih 

ambulant, ki delujeta v ZP Cerkno. 

Sredstva za stroške revizij, projektov in razpisov so planirana za vsako področje posebej. Kar se tiče 

stavbe podružnične šole v Novakih, bo potrebno razmisliti, kaj se bo naredilo s to stavbo. Povedal je 
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tudi, da je v preteklih dnevih s strani vodstva OŠ Cerkno prispel dopis, v katerem prosijo za predčasno 

nakazilo sredstev višini 20.000 EUR zaradi likvidnostnih težav.  

G. Uršič je podal poročilo s seje Sveta zavoda OŠ Cerkno. Povedal je, da na seji ni bilo govora o 

likvidnostnih težavah, da pa je s strani države uveden centraliziran sistem vodenja zaposlenih, kjer je 

zelo podrobno normirano število zaposlitev, za katere šola prejema sredstva za plače. Povedal je tudi, 

da Svet zavoda teži k transparentnemu poslovanju. 

Ga. Lahajnar je dodala, da, kar se tiče šolstva, lokalna skupnost financira infrastrukturo, država plačuje 

kadre. Veliko učiteljev svoje obveznosti dopolnjuje z dodatnimi dejavnostmi. Je pa bilo s strani 

računskega sodišča dano mnenje, da učitelji ne delajo 40 ur na teden. Ve pa se, kaj to pomeni, če bodo 

zahtevali spremembe. Vesela pa je, da se je doumelo, da gre za financiranje zaposlitev,  ne  pa za 

dobrobit otrok. 

Ga. Florjančič je podprla sofinanciranje knjižnih izdaj. Predlaga, da se to dodatno vnese v Pravilnik o 

izbiri in vrednotenju kulturnih dejavnosti ter da se obravnava sprememb in dopolnitev tega pravilnika 

umakne z dnevnega reda, da se ga dopolne do naslednje seje. 

Vprašala je tudi, če je kakšen limit glede sofinanciranja pomoči na domu ter če je v planu izdelava 

stanovanj v objektu na Želinu. 

Ga. Lapajne je povedala, da je limit neposrednega izvajanja storitve na domu upravičenca  največ 20 ur 

tedensko.  

Župan je pojasnil, da kar se tiče objekta na Želinu, je v pripravi idejna zasnova, osvežuje pa se  tudi 

popotresna obnova. V igri za obnovo so trije objekti in sicer Zadružni dom v Otaležu, na Kladju in pa 

stari gasilski dom v Cerknem.  

Ga. Lahajnar je pripomnila, da je bilo v gradivu za prejšnjo sejo za spremembo cen programov v vrtcu 

zapisano, da se bodo cene prehrane zvišale zaradi združitve dveh dobaviteljev. Opozorila je, da morajo 

cene ostani nespremenjene do konca trajanja pogodbe in upa, da bo čimprej omogočen 70 % delež 

lokalne hrane.  

Ga. Mavri je pripomnila, da je že dala pobudo, da bi v kuhinji osnovne šole pripravljali več jedi sami, 

je pa najlaže hrano naročiti, pogreti in dati na mizo. 

Župan je dodal, da je pri lokalni oskrbi s hrano problem kontinuiteta. Manjši proizvajalci bi se morali 

med sabo povezovati. 

G. Uršič je povedal, da je bilo na srečanju članov komisije za kulturo in predstavnikov Odbora za 

družbene in društvene dejavnosti zavzeto stališče, da se podpira premična in nesnovna kulturna 

dediščina v letu 2016 na enak način kot v preteklem letu. Kar se tiče vzdrževanja kulturnih dvoran je 

vprašal, kakšen plan ima občina s temi objekti, saj bodo dolgoročno stroški vzdrževanja vedno višji. 

Zanimalo ga je tudi, kaj je s popravilom strehe na objektu C.M.A.K-a. 

Župan je odgovoril, da bo potrebno pozvati kulturna društva, ki upravljajo s temi objekti, da podajo 

plane, kaj nameravajo s temi objekti početi. Objekte je potrebno spraviti v življenje ali jim dati neko 

drugo namembnost. Kar se tiče C.M.A.K.-a pa je pojasnil, da čakajo na njihovo odločitev ali se gre v 

obnovo strehe ali ne. 

Ga. Lahajnar je opozorila na visok znesek prevozov otrok v šolo in predlagala, da se občine med sabo 

povežejo in iščejo optimalne rešitve. 

Župan je odgovoril, da obstaja bojazen, da bodo v primeru ukinjanja delavskih relacij ti prevozi še dražji. 

 

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 2016 – prva obravnava, v delu, ki se nanaša 

na pristojnost odbora. 

 

 

Ad 3) Odlok o mladini v Občini Cerkno – druga obravnava 

 

Brez razprave 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 drugi obravnavi. 

 

Ad 4) Pravilnik o postopku in kriterijih za vpis otrok v Vrtec Cerkno 
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Ga. Lapajne je povedala, da je najpomembnejša novost pravilnika, da so starši oz. skrbniki otrok ob 

vpisu otrok v vrtec dolžni vplačati akontacijo v višini 50 EUR, ki se poračuna ob prvem plačilu 

oskrbnine za vrtec, v drugih členih pa so določeni postopki opisani bolj podrobno. 

Ga. Florjančič je dodala, da je pravilnik obravnavala tudi Statutarno pravna komisija in je podala 

pripombe in sicer naj se v 16. in 22. členu doda nov stavek, ki se glasi: »V tem primeru se akontacija ne 

vrne.« 

G. Uršič je povedal, da je pravilnik obravnaval tudi Svet zavoda OŠ Cerkno in nanj ni imel pripomb. 

 

Po razpravi je bil soglasno sprejet  

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

da sprejme Pravilnik o postopku in kriterijih za vpis otrok v Vrtec Cerkno. 

 

Ad 5) Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o izbiri in vrednotenju kulturnih 

dejavnosti, ki se sofinancirajo iz proračuna Občine Cerkno 

Ga. Florjančič je predlagala, da se to točko obravnava na naslednji seji. V pravilniku naj se dodatno 

opredeli še kriterije za sofinanciranje založništva za fizične osebe in da se sredstva v višini 500 EUR iz 

PP 131815, namenjena sofinanciranju izdaje knjig, do drugega branja proračuna prenese na PP 131805. 

 

Po razpravi je bil soglasno sprejet  

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

da umakne to točko z dnevnega reda in da se jo po dopolnitvi pravilnika obravnava na naslednji 

seji. 

 

Ad 6) Soglasje k Sklepu o spremembi Pravilnika o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih 

mest v Mestni knjižnici in čitalnici Idrija 
 

Po razpravi je bil soglasno sprejet  

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

da da soglasje k Sklepu o spremembi Pravilnika o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih 

mest v Mestni knjižnici in čitalnici Idrija. 

 

Ad 6) Pobude in vprašanja 
S strani predstavnika Sveta zavoda MKČI je bil posredovan zapisnik 10. seje Sveta mestne knjižnice in 

čitalnice Idrija, v katerem je bilo pod točko razno zapisano, da se bralci Bevkove knjižnice pritožujejo, 

ker tam ni novih knjig. Knjižničarki skušata bralcem razložiti, da je ta izpad naslovov nastal zaradi 

zmanjšanja finančnih sredstev, ki jih Občina Cerkno nameni za nakup gradiva. 

Člani odbora so bili enotni, da se knjižnico pozove, da poda poročilo o novih nabavah tako knjig, kot 

tudi periodičnega tiska v letu 2015.   

V zapisniku je bilo omenjeno, da investicijska dela v Bevkovi knjižnici še niso stekla. Nekatera dela bi 

bilo potrebno dokončati, da ne bi nastajala še večja škoda. Kljub vsem opozorilom, ki so bila naslovljena 

na Občino Cerkno, se ni naredilo še nič. 

Ga. Lapajne je povedala, da se z investicijami lahko prične po sprejemu  proračuna. 

Župan je dodal, da je pri investicijah v preteklosti prišlo do uveljavljanja reklamacije, ki pa ni bila 

priznana. Investicijo je peljala Mestna knjižnica sama, Občina Cerkno je samo zagotovila sredstva. 

 

 

Seja je bila zaključena ob 21.20 uri. 

 

Zapisala:                                                                                                                  Predsednik odbora: 

Jožica Lapajne                                                                                                         Domen Uršič, l.r.  


