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OBČINSKEMU SVETU OBČINE CERKNO 

 

Zadeva:                Poslovanje javnih zavodov v letu 2016 

 

Priprava gradiva: Javni zavodi in občinska uprava 

 

Poročevalec:        Jožica Lapajne 

 

Postopek:           Sprejem sklepov o razporejanju presežkov oz. primanjkljajev javnih zavodov 

 

Obrazložitev:  

Občina Cerkno je ustanoviteljica Javnega zavoda Osnovna šola Cerkno in LTO Laufar 

Cerkno ter skupaj z Občino Idrija soustanoviteljica Javnega zavoda Zdravstveni dom Idrija, 

Javnega zavoda Mestna knjižnica in čitalnica Idrija in Javnega zavoda Glasbena šola Idrija. 

Med ustanoviteljske oz. soustanoviteljske naloge občinskega sveta spada tudi sprejem sklepa 

o razporejanju presežkov oz. primanjkljajev javnih zavodov za posamezno poslovno leto. 

 

Oddana poročila, ki jih obravnavajo tudi sveti zavodov, so bila popolna. Poročila zavodov so 

preobsežna za pošiljanje z gradivom za sejo sveta, so pa svetnikom na vpogled na občinski 

upravi ali na spletnih straneh zavodov. Za LTO Laufar Cerkno bo predlog sklepa o pokrivanju 

presežka odhodkov nad prihodki za leto 2016 priložen naknadno po obravnavi na seji Sveta 

zavoda.  

 

Predlog sklepov: 

 

1. Osnovna šola Cerkno: 

Presežek prihodkov nad odhodki v Osnovni šoli Cerkno v višini 33.165,91 EUR se nameni za 

pokrivanje presežka odhodkov nad prihodki iz preteklih let. 

 

2. Mestna knjižnica in čitalnica Idrija – Bevkova knjižnica Cerkno: 

Presežek prihodkov nad odhodki Mestne knjižnice in čitalnice Idrija – del za Bevkovo 

knjižnico Cerkno v višini 1.252,00 EUR se porabi za nakup osnovnih sredstev. 

 

3. Zdravstveni dom Idrija: 

Presežek prihodkov nad odhodki Zdravstvenega doma Idrija v višini 71.686,43 EUR, ki 

odpade na občino Cerkno, se nameni za nabavo opredmetenih in neopredmetenih osnovnih 

sredstev. 

 

4. Glasbena šola Idrija: 

Presežek prihodkov nad odhodki Glasbene šole Idrija, v višini 3.761,00 EUR, se porabi za 

nakup oboe. 



 

Mestni muzej Idrija, katerega ustanovitelj je Občina Idrija, opravlja muzejsko dejavnost kot 

javno službo tudi na območju občine Cerkno in je povzetek letnega poročila podan v 

informacijo. 

 

Del informativnega gradiva za člane Občinskega sveta Občine Cerkno je tudi izvleček 

poročila o pomoči na domu Doma upokojencev Idrija d.o.o. in poročili Centra za socialno 

delo Idrija in ZPM Idrija za leto 2016. 

 

 

 

                                                                                                                          Župan  

                                                                                                                          Jurij Kavčič l.r. 

Priloge (samo elektronsko): 

- povzetki letnih poročil javnih zavodov 

- poročilo Centra za socialno delo Idrija 

- poročilo ZPM Idrija  

- poročilo Doma upokojencev Idrija 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


