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ZAPISNIK
13. seje Odbora za družbene in društvene dejavnosti, ki je bila 07. 03. 2017 ob 20.00 uri v prostorih
Občine Cerkno.
Prisotni: predsednik Domen Uršič in člani: Adrijana Mavri, Urška Lahajnar Ubajiogu, Branka
Florjančič in Robert Kuralt.
Drugi prisotni: župan Jurij Kavčič in svetovalka Jožica Lapajne.
Opravičeno odsotni: Marija Hvala.
Neopravičeno odsotni: Miran Ciglič.
Predlagan in obravnavan je bil naslednji dnevni red:
1. Obravnava in sprejem zapisnika 12. redne seje odbora.
2. Odlok o proračunu Občine Cerkno za leto 2017 – prva obravnava.
3. Predstavitev osnutkov razpisov za sofinanciranje programov in projektov s področja družbenih
dejavnosti za leto 2017.
4. Pobude in vprašanja.
Ad 1) Obravnava in sprejem zapisnika 12. redne seje odbora
Brez razprave je bil soglasno sprejet
SKLEP: Potrdi se zapisnik 12. redne seje odbora.
Ad 2) Odlok o proračunu Občine Cerkno za leto 2017 – prva obravnava
G. župan je na kratko predstavil predlog proračuna za leto 2017 v delu, ki ga pokriva Odbor za družbene
in društvene dejavnosti. Povedal je, da so največje planirane investicije nakup objekta za potrebe
zdravstva v Cerknem ter energetska sanacija OŠ Cerkno. Izvedba energetske sanacije OŠ Cerkno je
predvidena v letih 2017 in 2018. Za dobrih 17 % oz. 11.400 EUR je planirano povišanje materialnih
stroškov za OŠ Cerkno, za 4.000 EUR pa povišanje materialnih stroškov za Glasbeno šolo. Visoka
postavka so tudi prevozi otrok, obstaja pa bojazen, da se bodo ti stroški še povečali zaradi opuščanja
določenih linij, ki jih je v preteklosti zagotavljalo gospodarstvo.
G. Uršič je spomnil, da je v programu za kulturo definirano, da se vse prioritete definira skozi razpis.
Povedal je, da kar se tiče materialnih stroškov za OŠ, šola v preteklosti ni znala zdefinirati, da gre za
materialne stroške, ki jih je dolžan zagotavljati ustanovitelj. Kar se tiče sanacije ji ne nasprotuje. Zanima
ga, kaj bi pomenilo, če se sanira zunanji ovoj, ko pa se sprehodiš skozi šolo, pa vidiš, da je potrebno
sanirati tudi notranjo infrastrukturo (napeljave). Situacije, ki so se dogajale v preteklosti, se bodo glede
na dejansko stanje še pojavljale.
Ga. Florjančič se je spraševala, glede materialnih stroškov v OŠ Cerkno, ali so se trudili, da bi te stroške
znižali. Zanima jo, če je pripravljen projekt celostne ureditve kompleksa z umestitvijo vrtca in
večnamenske dvorane v prostor, če šola ostane taka, kot je. Prej ali slej bo treba zamenjati okna, fasado.
Če gremo v energetsko sanacijo v celoti, dobimo povrnjenih 40 % upravičenih stroškov. Dejstvo je, da
je potrebno šolo sanirati.
G. župan je pojasnil, da so bile jasno predstavljene variante. Vrtec bi v objekt šole težko umestili, enako
tudi dvorano. Šola je taka, kot je. Znotraj telovadnice se lahko naredi dve etaži. Ko narediš ovoj, streho,
okna, to ne vpliva na notranjo infrastrukturo. Cevi pa bo potrebno menjati. Pri pripravi PZI-jev je bila
izpuščena rekuperacija, celotna vrednost investicije se je tako znižala.
Ga. Mavri je povedala, da se ne strinja s tem, ker vrtec ni umeščen v prostor.
G. Uršič je predlagal, da če imamo sredstva, naj se naredi sanacija objekta v celoti.
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G. Kuralt je vprašal, kaj pomeni, če se gre v dodatno prenovo in ali je kakšen plan, kdaj bo prišel na
vrsto vrtec.
Ga. Lahajnar je vprašala, kaj bo, če se pokaže, da bo pri prenovi strehe več stroškov in ali je izvedljivo,
da se z investicijo prične v letu 2017.
G. župan je odgovoril, da se bo izolacija strehe izvajala z notranje strani, kar pa se tiče začetka
investicije, pa je vse odvisno tudi od zaključka razpisnega postopka na MzI in uspešne pridobitve
evropskih sredstev.
G. Uršič je dodal, da upa, da je projekt dobro planiran, saj so nekatere občine tudi odstopile.
Ga. Florjančič je vprašala, kako je z objektom na Želinu in ali je v načrtu, da se ga preuredi v stanovanja.
G. župan je pojasnil, da se pridobiva za objekt gradbeno dovoljenje.
G. Uršič je bil mnenja, da če so na razpolago stanovanja v Cerknem, je bolje, da se kupi le-te.
Vsaka nepremičnina je strošek. V Cerknem se naredi veliko stvari na pol.
G. Kuralt je vprašal, kaj bi naredili s to hišo. Predlagal je, da se naredi projekt in se ga predstavi.
Ga. Florjančič je vprašala, zakaj bi kupili stanovanja, če imaš hišo. Strinja se, da je projekt potrebno
predstaviti. Stanovanja se lahko oddaja tudi za tržno najemnino.
G. Uršič predlaga, da CSD na naslednji seji odbora predstavi orodja in dobre prakse, ki se jih lahko
uporablja za reševanje socialnih problemov.
Ga. Florjančič je opozorila, da v okviru LPK premična in nesnovna dediščina ne bo v nedogled na
primarni ravni. Kar se tiče Pihalnega orkestra meni, da se zadevo glede sofinanciranja lahko reši, če se
doseže konsenz in se podeli društvu poseben status. Predlaga, da se to temo predstavi še enkrat Komisiji
za kulturo.
Predlog je bil soglasno sprejet.
G. župan je dodal, da bo v pihalnem društvu v prihodnje potrebno menjati tudi instrumente. Dosegla se
je visoka kvaliteta in truditi se je potrebno, da tega ne uničimo.
G. Kuralt pove, da se trudijo sredstva pridobivati tudi sami. Instrumente društva posojajo tudi GŠ, s tem
si zagotavljajo ustrezen kader, prav tako pa jim v primeru potreb svoje instrumente posodi tudi GŠ.
Ga. Lahajnar je vprašala, kaj pomeni ukinjanje delavskih avtobusov za šolske prevoze.
G. župan je odgovoril, da so razmišljali, da bi organizirali lastne prevoze. Potrebno bo prilagoditi tudi
šolske urnike.
Ga. Lahajnar je dodala, da država klesti tudi sredstva za podaljšano bivanje od 1. - 5. razreda. Zavod bi
končno prišel do argumenta za organizacijo varstva vozačev.
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 2017 – prva obravnava, v delu, ki se nanaša
na pristojnost odbora. Komisija za kulturo pa naj ponovno obravnava razdelitev sredstev za
premično in nesnovno kulturno dediščino in Pihalni orkester ter naj do drugega branja Odloka o
proračunu poda svoje stališče.
Ad 3) Predstavitev osnutkov razpisov za sofinanciranje programov in projektov s področja
družbenih dejavnosti za leto 2017
Ga. Lapajne je predstavila osnutke razpisov za sofinanciranje programov s področja družbenih
dejavnosti s predlaganimi spremembami.
Po predstavitvi je bil sprejet dogovor, da se osnutke razpisov članom odbora pošlje na elektronske
naslove.
Ad 4) Pobude in vprašanja
Pobud in vprašanj ni bilo.
Seja je bila zaključena ob 22.20 uri.
Zapisala:
Jožica Lapajne

Predsednik odbora:
Domen Uršič, l.r.
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