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ZAPISNIK
8. seje Odbora za družbene in društvene dejavnosti, ki je bila 19.04.2016 ob 18.30 v prostorih Občine
Cerkno.
Prisotni: predsednik Domen Uršič in člani: Adrijana Mavri, Marija Hvala, Urška Lahajnar Ubajiogu in
Robert Kuralt.
Drugi prisotni: ravnatelj OŠ Cerkno Milan Koželj, pomočnik ravnatelja OŠ Cerkno Mitja Dežela,
računovodja OŠ Cerkno Vanja Zajc in svetovalka Jožica Lapajne.
Opravičeno odsotni: Branka Florjančič.
Neopravičeno odsotni: Miran Ciglič.
Predlagan in obravnavan je bil naslednji dnevni red:
1. Obravnava in sprejem zapisnika 7. redne seje odbora.
2. Poslovanje javnih zavodov v letu 2015.
3. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o izbiri in vrednotenju kulturnih dejavnosti, ki
se sofinancirajo iz proračuna Občine Cerkno.
4. Pravilnik o sofinanciranju javnih prireditev v občini Cerkno.
5. Letni program kulture v Občini Cerkno za leto 2016.
6. Letni program športa v Občini Cerkno za leto 2016.
7. Pobude in vprašanja.
Ad 1) Obravnava in sprejem zapisnika 7. redne seje odbora
Brez razprave je bil soglasno sprejet
SKLEP: Potrdi se zapisnik 7. redne seje odbora.
Ad 2) Poslovanje javnih zavodov v letu 2015
G. Koželj je predstavil poslovanje OŠ Cerkno. Povedal je, da se z novim šolskim letom zapira PŠ
Novaki, čeprav bosta v naslednjem šolskem letu s tega območja dva prvošolca. Starši se nekako niso
odločili, da bi njihovi otroci obiskovali PŠ Novaki. Normativ treh učencev, za obstoj šole, ni dovolj.
Svet zavoda je sprejel ukinitev PŠ. Obveščeni so tako lokalna skupnost, kot tudi ministrstvo.
Težava, s katero se srečujejo, je tudi ta, da letos ne bo realiziran projekt Mladi Evropejci – to je 4dnevna ekskurzija v Bruselj, kjer so si učenci, ki so bili izbrani na podlagi določenih kriterijev, ogledali
znamenitosti Bruslja in okolice.
Tretja težava, s katero se srečujejo, so nepredvidene daljše bolniške odsotnosti v kolektivu. Nekateri
zaposleni čakajo na odločitev o 4-urni upokojitvi. Težavo vidijo tudi v sprotnem oblikovanju zahtevkov
za nadstandardni program, kjer je potreben dodaten napor in dodatna logistika.
Težave, ki zahtevajo veliko dodatnih ur, jim povzročajo posamezniki v 4. razredu, ki se težje vključujejo
v skupino.
Povedal je tudi, da uvajajo sistem elektronskih dnevnikov in šolskih načrtov. 30. marca so s pomočjo
Rotary kluba organizirali dobrodelno prireditev, na kateri so pridobili 5 novih računalnikov in 2.000 €
finančnih sredstev. Ta oprema se sedaj razporeja na najbolj kritična mesta.
Ponosni so na Energetski EKO park, pridobljen z donacijami in lastnim trudom. Zahvala gre tudi
Čebelarskemu društvu, ki je postavilo čebelnjak. Uvedli so oglede z delavnicami; zunanji obiskovalci
(skupine do 50 otrok) prihajajo na oglede v popoldanskem času. Na pomoč priskočijo tudi čebelarji.
Lansko leto si je brunarico ogledalo 3500 obiskovalcev, vstopnino pa je pokril Švicarski sklad. Zahvala

1

za tako množičen obisk gre tudi g. Domnu Uršič. Z letošnjim letom so uvedli vstopnino, s katero
pokrivajo materialne stroške.
V preteklem šolskem letu je OŠ Cerkno drugič zapovrstjo pridobila Kulturno zastavo, dobili so tudi
posebno nagrado za glasilo Mlada rast ter vrsto drugih nagrad, tudi mednarodne.
Kar se tiče vrtca, reorganizacija kaže dobre rezultate. Prav je, da se ohrani delovno mesto pomočnika
ravnatelja v vrtcu, katero trenutno ni zasedeno. Problem, da to delovno mesto ni zasedeno, ni bil
finančni, ampak kadrovski.
G. ravnatelj je povabil vse prisotne v petek, 22. aprila v Vrtec Cerkno, na predstavo Peter Klepec.
Programi in doseganje ciljev ni bilo dovolj, da bi OŠ poslovala pozitivno. Glavni cilj je doseganje
pedagoških ciljev, kar je prineslo izgubo v višini 11.000 EUR. Prepričan je, da se bo lahko ta izguba
pokrila in sicer iz: refundacije stroškov Petrola v višini 3.000 EUR, z dosledno kontrolo porabe in nabave
materiala – tukaj so še rezerve, okrepitve tržne dejavnosti. Na lokalno skupnost pa apelira, da nabavi
zložljive stole za prireditve; s tem bi se zmanjšal prenos stolov iz učilnic v jedilnico, kjer poteka večina
prireditev.
Ga. Lahajnar je vprašala, kako planirajo v OŠ Cerkno kadrovsko zasedenost v prihodnje.
G. ravnatelj je pojasnil, da se bo v prihodnjem letu povečalo število otrok v Šebreljah, kar se tiče mesta
kuharice v Novakih (zaposlitev za štiri ure), pa tudi ne vidi problema in se bo rešilo z nadomeščanjem
porodniške. Največja kriza, kar se tiče kadrov, je bilo lansko leto. Z dobro voljo in razumevanjem se da
marsikaj. Mladi so zaposleni po deležih, lokalna skupnost pomaga z nadstandardi, čeprav niso
namenjeni temu.
Ga. Hvala je povedala, da nima kaj dodati, da pa vodstvo OŠ podpira in jim želi vse dobro.
G. ravnatelj je dodal, da se je z domačimi kadri naredilo, kar se je dalo. S pomočnikom ravnatelja se
trudita, da bi na ministrstvu odobrili kakšno dodatno uro za brunarico.
G. Dežela je povedal, da so uspeli pri prijavi na projekt »Zdrav življenjski slog«, ki ga bodo peljali do
leta 2017. Za otroke je zelo pomembno gibanje.
Ga. Hvala je vprašala, kako ministrstvo rešuje probleme podružničnih šol, kjer ni prevozov.
G. Koželj je obrazložil, da nastane problem v šolah, kjer je premalo otrok za oblikovanje oddelka in se
je potrebno dogovoriti, katera šola bo organizirala oddelek. Pohvalil je ministrstvo, da ne posega po
spremembi normativov na oddaljenih lokacijah.
G. Dežela je dodal, da država ta del standardov in normativov pušča pri miru.
Ga. Lahajnar je opozorila na primer šole Črni vrh nad Idrijo, kjer imajo že štiri generacije kombiniran
pouk, kar je bilo povedano tudi na otroškem parlamentu. Otroci si želijo samostojnih oddelkov.
Ga. Hvala je dejala, da podpira podružnične šole.
G. Koželj je dejal, da so v mešanih oddelkih tudi dobre stvari. Z vzgojnega in demografskega vidika je
pomembno ohranjanje podružničnih šol. Metode v mešanih oddelkih je potrebno vzeti kot izziv.
G. Uršič je vprašal, če so kakšne tendence, da bi se šlo v zadnji triadi v oblikovanje heterogenih
oddelkov.
G. Dežela je pojasnil, da so nekatere tendence v tej smeri, šola tudi sodeluje v projektni skupini. Tretjina
šolske obveznosti se spreminja. Trenutni temeljni Zakon o osnovni šoli je zelo zaprt. Na specifike po
posameznih okoljih bo potrebno odreagirati.
Ga. Lapajne je na kratko predstavila še poslovanje ostalih javnih zavodov.
Ker sta se predstavnici ZD Idrija in MKČ Idrija opravičili, se bo direktorico MKČ Idrija povabilo na
naslednjo sejo odbora.
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 2015.
Ad 3) Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o izbiri in vrednotenju kulturnih
dejavnosti, ki se sofinancirajo iz proračuna Občine Cerkno
Ga. Lapajne je na kratko predstavila predlog dopolnitve pravilnika.
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G. Uršič je predlagal, da se v merilih in kriterijih pod točko 7 – Založništvo, v stolpcu »Izdaja knjig«,
namesto »Samostojno izvirno delo s strokovno oceno » zapiše samo »«Izvirno delo s strokovno oceno«
in namesto »Izvirna in prevodna leposlovna in humanistična dela« zapiše »Izvirna ali prevodna dela«.
Povedal je tudi, da so pozvali KS, da umaknejo sredstva, namenjena društvom, ki se prijavljajo na
razpise. Za društva je bolje, da se med seboj povezujejo. Če bo proračun sprejet decembra, bodo društva
ob sprejemanju letnih načrtov že vedela, kakšno sofinanciranje lahko pričakujejo od občine.
Ga. Lahajnar je dodala, da nekateri predstavniki društev gredo do odločevalca in dobijo dodatna
sredstva.
G. Uršič je povedal, da je župana opozoril, da naj gre vse sofinanciranje društev preko razpisov.
Po razpravi je bil soglasno sprejet
SKLEP: Odbor za družbene in društvene dejavnosti predlaga Občinskemu svetu Občine Cerkno,
da sprejme Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o izbiri in vrednotenju kulturnih
dejavnosti, ki se sofinancirajo iz proračuna Občine Cerkno z upoštevanimi predlaganimi
popravki.
Ad 4) Pravilnik o sofinanciranju javnih prireditev v občini Cerkno
Ga. Lapajne je na kratko predstavila predlog pravilnika.
G. Uršič je dejal, da bi se društva pri organizaciji prireditev morala bolj povezovati in dogovarjati, kdaj
bo organizirana kakšna prireditev.
G. Kuralt je dodal, da je problem, ko usklajuješ termine za organizacijo prireditev, ko ne veš kdaj in
kako ter s kom. Dejal je, da bi rade volje povabil več društev k sodelovanju.
G. Uršič je predlagal, da bi lahko v mesecu septembru organizirali razna kulturna dogajanja; Bevk pa je
lahko povezovalna točka.
G. Uršič je povedal, da na proračunski postavki za prireditve ni veliko denarja, da pa podpira bolj
programski del delovanja društev. Če bi se izkazala potreba po več sredstvih za prireditve, se v
prihodnosti lahko ta sredstva prerazporedijo iz programskih vsebin.
Po razpravi je bil soglasno sprejet
SKLEP: Odbor za družbene in društvene dejavnosti predlaga Občinskemu svetu Občine Cerkno,
da sprejme Pravilnik o sofinanciranju javnih prireditev v občini Cerkno.
Ad 5 Letni program kulture v Občini Cerkno za leto 2016
G. Uršič je povedal, da je bilo na sestanku komisije za kulturo dogovorjeno, da je tudi v letu 2016
poudarek na nesnovni kulturni dediščini in da sredstva, namenjena kulturi, ostajajo na nivoju preteklih
let.
S strani OŠ Cerkno je prispel predlog, da naj se v LPK v poglavju IV, pod točko 1 JAVNI ZAVODI
doda še OŠ Cerkno. Tako se doda točka 1.3. Osnovna šola 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 2016.
Ad 6) Letni program športa v Občini Cerkno za leto 2016
Ga. Lapajne je na kratko predstavila letni program športa za leto 2016.
G. Uršič je dodal, da upa, da bo novi Zakon o športu bolj naklonjen rekreativnemu športu, saj je vrhunski
šport prežet z dopingom. Tudi nekatere panožne zveze promovirajo vrhunski šport in ne zdravega
življenjskega sloga.
Ga. Mavri obžaluje, da se v vrtcu ne organizira izvedbe tečaja plavanja in je zagovornica, da bi se ta
tečaj izvedel.
Po razpravi je bil soglasno sprejet
SKLEP: Odbor za družbene in društvene dejavnosti predlaga Občinskemu svetu Občine Cerkno,
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da sprejme Letni program športa v Občini Cerkno za leto 2016.
Ad 6) Pobude in vprašanja
Pobud in vprašanj ni bilo.
Seja je bila zaključena ob 20.25 uri.
Zapisala:
Jožica Lapajne

Predsednik odbora:
Domen Uršič, l.r.
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