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Z A P I S N I K 
 

10. seje Odbora za družbene in društvene dejavnosti, ki je bila 28.06.2016 ob 17.00 uri v prostorih 

Občine Cerkno. 

 

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

Lahajnar Ubajiogu in Robert Kuralt. 

Drugi prisotni: direktorica Mestne knjižnice in čitalnice Idrija Milanka Trušnovec, ravnatelj OŠ Cerkno 

Milan Koželj, pooblaščena organizatorka dejavnosti v vrtcu Cerkno Aleksandra Tušar in svetovalka 

Jožica Lapajne.  

Neopravičeno odsotni: Miran Ciglič. 

 

Predlagan in obravnavan je bil naslednji dnevni red:  

1. Obravnava in sprejem zapisnika 8. redne in 9. korespondenčne seje odbora. 
2. Obravnava problematike Bevkove knjižnice Cerkno. 

3. Predlog sistemizacije delovnih mest v enoti Vrtec Cerkno za šolsko leto 2016/17. 

4. Sklep o ukinitvi podružnične šole Novaki. 

5. Odlok o spremembah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda vzgojno-izobraževalnega in vzgojno-

varstvenega zavoda Osnovna šola Cerkno – hitri postopek. 

6. Letno poročilo o izvajanju kulture v občini Cerkno.  

7. Predlog razdelitve sredstev za sofinanciranje večletnih tradicionalnih kulturnih programov z 

mednarodno udeležbo. 

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 2016. 

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 19. maja do 10. 

junija 2016. 

11. Pobude in vprašanja. 

 

Ad 1) Obravnava in sprejem zapisnika 8. redne in 9. korespondenčne seje odbora 

 

Brez razprave je bil soglasno sprejet  

SKLEP: Potrdi se zapisnik 8. redne in 9. korespondenčne seje odbora. 

 

Ad 2) Obravnava problematike Bevkove knjižnice Cerkno 

 

Ga. Trušnovec je povedala, da je Občina Cerkno v letu 2015 namenila za nakup knjig 6.000 EUR, 

Občina Idrija pa 46.000 EUR. Zmanjševanje sredstev se je pričelo z letom 2011, ko je bilo za nakup 

knjig namenjenih 9.000 EUR, v letu 2012 so se sredstva zmanjšala na 4.500 EUR (v tem letu je bila 

izvedena investicija menjava oken), leta 2013 je bilo za nakup knjig namenjenih 9.000 EUR, leta 2014 

4.500 EUR (izvedena je bila investicija menjava tlakov), leta 2015 in 2016 pa 6.000 EUR. V letošnjem 

letu se bo dokončno uredilo še talno ogrevanje. Za nakup gradiva se dobi tudi sredstva ministrstva. V 

letu 2015 je bilo teh sredstev 18.130 EUR, od tega gre 1.200 EUR za članarino za Biblos. E-knjige se 

kupi iz sredstev Občine Idrija. Ko se elektronska knjiga nabavi, si jo lahko izposodi kdorkoli. 

Bralci so prikrajšani za kar veliko število gradiva. Če bi imeli službeno vozilo, bi gradivo dostavljali 

med enotami. 

Kar se tiče investicij, pa je moteče, ker ni nadstreška nad vhodom v knjižnico.  
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Ga. Florjančič je vprašala, ali ni bilo rečeno, da se s strani ministrstva za nakup knjig dobi enako 

vrednost, kot jo zagotavlja občina. Sredstva Občine Idrija v višini 46.000 EUR je potrebno razdeliti na 

tri knjižnice. Vprašala je, koliko sredstev bi morali zagotavljati, da bi bralci dobili željeno gradivo in 

kakšne investicije je potrebno še izvesti. 

Ga. Trušnovec je odgovorila, da so za nakup knjig s strani ministrstva pričakovali enako višino sredstev, 

kot jih je zagotavljala Občina, vendar se to ni zgodilo. Glede višine sredstev za nakup knjig pa je 

predlagala, da bi se vrnila  na raven pred letom 2011. Z zaključkom letošnje investicije bodo prostori 

knjižnice urejeni. V prihodnosti bi bilo potrebno urediti še kletne prostore za hrambo knjig. 

Ga Hvala je vprašala, kako se delijo sredstva ministrstva. 

Ga. Trušnovec je odgovorila, da se delijo po štirih kriterijih, najvišji znesek v višini 8.130 EUR se deli 

po kriteriju števila prebivalcev. 

G. Uršič je vprašal, ali je možna medknjižnična izposoja. 

Ga. Trušnovec je odgovorila, da kar nekaj Cerkljanov hodi v knjižnico v Idrijo, točnega podatka pa 

nima. 

Ga. Lahajnar je zanimalo, kakšen delež sredstev se namenja za časopise, kolikšno število knjig se nabavi 

z odobrenimi sredstvi ter kako je s knjigami, ki so v šolskih učnih načrtih za razne bralne značke. 

Ga. Trušnovec je povedala, da se vsi časopisi plačujejo iz materialnih stroškov, povprečna cena knjige 

se giblje okrog 20 EUR, ne nabavlja pa se vsakega naslova za vse enote. Kar se tiče knjig za bralne 

značke, poskušajo nabaviti nekaj naslovov, ne pa vseh. Če želijo, omogočijo prenos iz ene enote v drugo. 

 

Ad 3) Predlog sistemizacije delovnih mest v enoti Vrtec Cerkno za šolsko leto 2016/17 

 

G. Koželj je predstavil predlog sistemizacije delovnih mest za vrtec in prednostne naloge za naslednje 

šolsko leto. V vrtec je vpisanih 159 otrok, od tega sta dva otroka s posebnimi potrebami. Predlaga, da 

se mesto pomočnika ravnatelja  za vrtec ohranja, trenutno pa je pedagoško vodenje prevzel sam. Število 

zaposlenih je izračunano po predpisanih normativih, predlaga pa, da se zaradi velikega števila otrok 

poveča zaposlitev ½ pomočnice vzgojiteljice. 

Ga. Tušar je povedala, da  imajo še tri vloge za sprejem otrok v vrtec, vendar trenutno še ne izpolnjujejo 

pogojev za sprejem. V mesecu marcu bo vrtec zaseden 100 %. 

Ga. Florjančič je vprašala za delovno mesto pomočnika ravnatelja, ki je sistemizirano, ni pa zasedeno, 

zakaj ne bi razpisali tega delovnega mesta. Ne vidi pomena, da mesto ni zasedeno.  

G. Koželj je pojasnil, da so imeli kadrovske probleme, nekateri so pogoje imeli, a niso bili primerni za 

zasedbo tega delovnega mesta. Pogoji za razpis pomočnika ravnatelja so: izobrazba, delovne izkušnje, 

delovna doba. Taka organizacija, kot je vpeljana sedaj, je racionalna, delo je opravljeno kvalitetno. 

Strinja se, da je težko zagotoviti sredstva, če delovno mesto ni zasedeno. 

Ga. Florjančič je dodala, da jo na tem mestu skrbi kvaliteta dela in denar. 

Ga. Lahajnar je vprašala, koliko oseb dejansko v kolektivu vrtca je, ali so nekateri obremenjeni več kot 

100 %. Zdi se ji prav, da ima 20 članski kolektiv svojega vodjo. Vprašala je tudi, če se kaj razmišlja o 

prilagoditvi poslovnega časa tistim, ki delajo izven kraja bivanja. 

G. Koželj je pojasnil, da je konkretno on prevzel skrb za praktikantke, kot operativcu se mu zdi rešitev 

dobra, vedeti je treba, da se to delo opravlja in da funkcionira.  

G. Mavri je pojasnila, da je bilo na seji Občinskega sveta izpostavljeno vprašanje poslovnega časa vrtca 

in je bilo povedano, da za enkrat potrebe po spremembah ni. 

Člani odbora so soglasno predlagali, da se pri predlogu sistemizacije za šolsko leto 2016/17 pri 

strokovnih delavcih črta tretja alineja - pomočnik ravnatelja za vrtec, pri drugi alineji – pomočnik 

vzgojitelja otrok pa se število 10.5 poveča na 11.5. 

 

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 2016/17 

z upoštevanjem predlaganih sprememb. 

 

Ad 4) Sklep o ukinitvi podružnične šole Novaki 

Ga. Lahajnar je vprašala, zakaj so se odločili kar za ukinitev in ne za začasno prenehanje PŠ Novaki. 
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G. Koželj je pojasnil, da je njegovo osebno mnenje, da ni več možnosti za obstoj podružnične šole. Na 

centralni šoli je 18 otrok iz Novakov. Pred petimi leti sta bila na PŠ Novaki še dva oddelka in podaljšano 

bivanje. Kaj bo v prihodnosti z objektom, pa se mora odločiti Občina. 

Ga. Lahajnar je vprašala, ali so kakšni načrti glede stavbe. Izpostavila je primer PŠ Ledine - odprli so 

oddelek vrtca v Ledinah, s tem dajejo več možnosti, da se starši odločijo tudi za vpis svojih otrok v 

podružnično šolo. 

G. Uršič je  povedal, da ni še nobene odločitve, da pa ni edina stavba v občini, ki ima ta problem.  

 

Po razpravi je bil soglasno sprejet  

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

da sprejme sklep: 

1. S  šolskim letom 2016/17  se ukine  podružnična šola Novaki,  ki je del matične  šole Cerkno. 

2. Učenci šolskega okoliša podružnične šole Novaki ter učenci, ki so se v letu 2016 vpisali v 

prvi razred iz tega okoliša, bodo, zaradi ukinitve podružnice v šolskem letu 2016/17, 

obiskovali pouk v matični OŠ Cerkno. 

 

Ad 5) Odlok o spremembah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda vzgojno-izobraževalnega in 

vzgojno-varstvenega zavoda Osnovna šola Cerkno – hitri postopek 
Ga. Lapajne je povedala, da je s strani vodstva Osnovne šole prišla pobuda o spremembi besedila 4. 

člena Odloka o spremembah Odloka. Predlog popravka je bil naknadno predložen članom odbora. 

 

Po razpravi je bil soglasno sprejet  

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

da sprejme Odlok o spremembah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega in 

vzgojno-varstvenega zavoda Osnovna šola Cerkno po hitrem postopku v predlaganem besedilu z 

upoštevanim predlaganim popravkom 4. člena. 

 

Ad 6) Letno poročilo o izvajanju kulture v občini Cerkno  

 

Po razpravi je bil soglasno sprejet  

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

da sprejme Poročilo o izvajanju Lokalnega  programa za kulturo v občini Cerkno 2015-2018 za 

leto 2015. 

 

Ad 7) Predlog razdelitve sredstev za sofinanciranje večletnih tradicionalnih kulturnih programov 

z mednarodno udeležbo 

 

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

 

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

športa v občini Cerkno v letu 2016 

 

Po razpravi točk od 7 do 9 je bil soglasno sprejet 

SKLEP: Odbor za družbene in društvene dejavnosti potrdi predlog razdelitve sredstev za 

sofinanciranje tradicionalnih kulturnih programov z mednarodno udeležbo, humanitarnih in 

invalidskih organizacij in predlog razdelitve sredstev za sofinanciranje programov v javnem 

interesu na področju športa v letu 2016. 
 

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 19. maja 

do 10. junija 2016 

 

Po razpravi je bil soglasno sprejet 

SKLEP: Odbor za družbene in društvene dejavnosti potrdi predlog odobritve stanovanjskih 

posojil s subvencionirano obrestno mero. 
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Ad11) Pobude in vprašanja 
Ga. Lapajne je  povedala, da je s strani staršev, ki imajo otroke v vrtcu Cerkno, prišla pobuda, da bi se 

spremenil 19. člen Pravilnika o postopku in kriterijih za vpis otrok v Vrtec Cerkno, ki pravi: 

»Za najavljeno odsotnost edinega ali starejšega otroka v mesecu juliju ali avgustu so starši otroka 

oproščeni plačila storitev za deset delovnih dni.«  

Starši so kot razlog navajali, da ne koristijo dopusta v teh dveh mesecih. 

 

Člani odbora so predlog soglasno zavrnili. 

 

 

Seja je bila zaključena ob 18.55 uri. 

 

Zapisala:                                                                                                                  Predsednik odbora: 

Jožica Lapajne                                                                                                         Domen Uršič, l.r.  


