OBČINA CERKNO

OBČINSKI SVET
Odbor za družbene in društvene dejavnosti
www.cerkno.si, e: obcina@cerkno.si
Bevkova ulica 9, 5282 Cerkno
t: 05 373 46 40, f: 05 373 46 49

ZAPISNIK
14. seje Odbora za družbene in društvene dejavnosti, ki je bila 03. 04. 2017 ob 19.00 uri v prostorih
Občine Cerkno.
Prisotni: predsednik Domen Uršič in člani: Adrijana Mavri, Urška Lahajnar Ubajiogu, Branka
Florjančič in Marija Hvala.
Drugi prisotni: direktorica CSD Idrija ga. Irena Ogrič, g. Primož Štucin, predstavniki OŠ Cerkno:
ravnatelj g. Milan Koželj, pomočnik ravnatelja g. Mitja Dežela, računovodja Vanja Zajc, župan Jurij
Kavčič in svetovalka Jožica Lapajne.
Neopravičeno odsotni: Robert Kuralt in Miran Ciglič.
Predlagan in obravnavan je bil naslednji dnevni red:
1. Obravnava in sprejem zapisnika 13. redne seje odbora.
2. Predstavitev orodij in dobrih praks za reševanje socialnih problemov.
3. Predstavitev ureditve objekta na Želinu.
4. Poslovanje javnih zavodov v letu 2016.
5. Odlok o proračunu Občine Cerkno za leto 2017 – druga obravnava.
6. Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega in vzgojno-varstvenega
zavoda Osnovna šola Cerkno.
7. Dopolnitev lokalnega programa za kulturo v občini Cerkno 2015-2018.
8. Letni program kulture v Občini Cerkno za leto 2017.
9. Letni program športa v Občini Cerkno za leto 2017.
10. Predstavitev osnutkov razpisov za sofinanciranje programov in projektov s področja družbenih
dejavnosti za leto 2017.
11. Pobude in vprašanja.
Ad 1) Obravnava in sprejem zapisnika 13. redne seje odbora
Brez razprave je bil soglasno sprejet
SKLEP: Potrdi se zapisnik 13. redne seje odbora.
Ad 2) Predstavitev orodij in dobrih praks za reševanje socialnih problemov
Ga. Irena Ogrič je predstavila programa, ki se poleg redne dejavnosti izvajata v okviru CSD Idrija. Prvi
program je dnevni center za otroke in mladostnike. Vključeni so otroci iz Idrije in Spodnje Idrije, širše
se ta program ne izvaja. V okviru tega programa se izvaja tudi individualna pedagoška pomoč. S strani
OŠ Cerkno ni interesa po tovrstni pomoči, ker verjetno sami rešujejo te težave. To je priznan razvojni
program, sofinanciran tudi s strani ministrstva za polovični delovni čas, štiri ure sodelavke v programu
in materialne stroške pokriva Občina Idrija. Če ne bi bilo sofinanciranja s strani Občine Idrija, tega CSD
sam ne bi zmogel.
Že vrsto let se izvajajo mladinske delavnice – tudi na OŠ Cerkno. Nov program, ki se izvaja kot redna
dejavnost, pa je program za duševno zdravje.
Občina Cerkno vsako leto sofinancira pokrivanje materialnih stroškov za delavnice in sofinancira
povečan obseg dela.
Kar se tiče brezdomstva, je na območju, ki ga pokriva CSD Idrija, sedem brezdomcev, od tega trije iz
Cerkna. V preteklem letu je bila predstavljena dejavnost Hiše Malorca v Ajdovščini (Škofijska Karitas
Koper). Če bi bila lokalna skupnost zainteresirana, bi dejavnost tudi širili, vendar je vse vezano na
število uporabnikov. V Idriji je samski dom, ki delno rešuje to problematiko - tu so s Cerkljani imeli
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težave in jih nočejo več nameščati. Center zatočišča (bivalnih enot) ne bo razvijal sam, obe občini bi
morali stopiti skupaj.
Ga. Florjančič je vprašala, kaj omogoča program, ki se izvaja v Ajdovščini ter kakšne so možnosti za
pomoč ljudem brez stanovanja, ker bi radi naredili korak naprej.
Ga. Ogrič je odgovorila, da zaposleno osebje izvaja preventivne programe, v tem objektu je tudi možnost
nastanitve, pri izvajanju programov pa pomagajo tudi prostovoljci. Več programov za pomoč tem
ljudem se izvaja v večjih krajih. Uporabniki teh programov pa niso samo brezdomci, imajo tudi druge
težave.
G. župan je pripomnil, da smo take probleme reševali tudi v preteklosti, eni so se rešili zadovoljivo,
nekateri pa ne. Ti ljudje so prepuščeni sami sebi in tega zna biti zmeraj več.
Ga. Florjančič je pripomnila, da je probleme težko reševati, če gre za odvisnosti.
Ga. Ogrič je opozorila na svetovalnico, ki jo izvaja Zveza klubov zdravljenih alkoholikov Slovenije,
kjer se lahko dobi dodatne informacije ali nasvete. Program se izvaja tudi v Idriji (vsak torek od 15.00
do 18.00) in Tolminu, kamor prihajajo strokovni delavci iz zveze. Veliko ljudi je tudi s težavami v
duševnem zdravju. Radi bi pridobili nevladno organizacijo, da bi izvajali aktivnosti, vendar pri tem še
niso uspešni.
Ga. Florjančič je zanimalo, kje naj se na izkušnje CSD, začne izvajati prve korake.
G. Uršič je vprašal, kakšni so trendi glede odvisnosti in pa kako je glede pomoči starostnikom na domu.
Ga. Ogrič je odgovorila, da se odvisnosti sigurno povečujejo, drastično pa ne, ni hudega odstopanja.
Problem je, če pomoči ne sprejmejo. Službe so napredovale in znajo pomagati. Pomoč na domu izvaja
Dom upokojencev Idrija, s katerim dobro sodelujejo, dobro pa sodelujejo tudi s patronažno službo.
Uvaja se tudi nov program socialne motivacije za aktivacijo dolgotrajnih prejemnikov denarnih
socialnih pomoči.
Opozorila je tudi na reorganizacijo CSD-jev. CSD Ajdovščina, Idrija, Tolmin in Nova Gorica bodo
združeni v območni CSD. V Idriji bo samo vstopna točka. Kar se tiče uporabnikov, se zanje ne bo nič
spremenilo. Problem je v tem, ker bodo iz občine delovna mesta koordinatorjev prenešena v Novo
Gorico, tudi del odločitev se bo izvajalo v Novi Gorici.
Člani odbora so bili mnenja, da nevladne organizacije predstavijo programe ter pogoje in
možnosti razširitve dejavnosti na naše območje.
Ad 3) Predstavitev ureditve objekta na Želinu
G. Štucin je na kratko predstavil idejno zasnovo ureditve objekta na Želinu. Predvideno je šest stanovanj,
v vsakem nadstropju po dve, povprečne velikosti 39 m2. Za ureditev stanovanj v mansardi je predvidena
vgraditev armirane betonske plošče. Za potrebe KS Straža bi obdržali prostor bivše mlekarne v pritličju,
en prostor v 1. nadstropju ter garažo, ena od dveh garaž pa bi bila namenjena za potrebe stanovalcev.
Ga. Florjančič je vprašala, kako je z ureditvijo parkirnih mest pri objektu.
G. Štucin je povedal, da obstaja možnost za vsaj deset parkirnih mest.
G. župan je dodal, da so zemljiškoknjižne zadeve urejene, pripravljen je vodohran, skrajni čas je, da
objekt rešimo.
Po razpravi je bil s štirimi glasovi ZA in enim vzdržanim glasom sprejet
SKLEP: Potrdi se idejna zasnova objekta Želin.
Ad 4) Poslovanje javnih zavodov v letu 2016
G. Koželj je na kratko predstavil poslovno poročilo za leto 2016 za Javni zavod OŠ Cerkno. Opozoril
je na nujne investicije v vrtcu in sicer sanacija strehe na zidani stavbi, sanacija terase ter zamenjava
žičnate ograje. Predstavil je tudi projekte, ki jih bo OŠ Cerkno izvajala v letih 2017 in 2018.
Popravlja se tudi finančna situacija. Za prihodnje šolsko leto je rekorden vpis v vrtec. Zadnje število na
novo vpisanih je 47. Ko bodo številke vpisanih dokončne, bo to zalogaj, ki ga bo potrebno reševati z
lokalno skupnostjo in vpeljati 10. oddelek. Že februarja letos šest staršev ni dobilo mesta v vrtcu za
svojega otroka. Nadaljevali bodo prizadevanja za študijo možnosti, ki pa jo bo potrebno izpeljati tudi z
oceno stroškov in celotne arhitekturne zasnove. Za zdaj je najbolj primeren VCC.
Ga. Zajc je predstavila finančni del letnega poročila.
Ga. Florjančič je povedala, da je bila opozorjena, da uslužbenci v zavodu, ki pričnejo z delom pred šesto
uro zjutraj, ne dobijo dodatka za nočno delo. Če plačilo nočnega dela pripada, je potrebno poravnati
zapadle obveznosti. Vprašala je, kako se bo to rešilo.
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G. Koželj je povedal, da se pripravlja dogovor z zaposlenimi in misli, da bodo ta dogovor dosegli.
Ga. Lapajne je na kratko predstavila poslovanje ostalih javnih zavodov.
Ga. Mavri je predlagala, da se nameni več sredstev za nakup knjig. Bila je mnenja, da se malo otrok
udeležuje dejavnosti ZPM.
G. Uršič je predlagal, da se začne izvajati Program za mladino.
Po razpravi je bil soglasno sprejet
SKLEP: Odbor za družbene in društvene dejavnosti predlaga Občinskemu svetu Občine Cerkno,
da sprejme sklepe o razporejanju presežkov javnih zavodov za leto 2016.
Ad 5) Odlok o proračunu Občine Cerkno za leto 2017 – druga obravnava
Župan je predstavil spremembe v predlogu proračuna – druga obravnava v delu, ki se nanaša na Odbor
za družbene in društvene dejavnosti. Zmanjšala se je proračunska postavka 131962 – Energetska
sanacija in prenova OŠ Cerkno za dobrih 315.000 €. Povedal je da je na JN prispelo sedem ponudb.
Najugodnejša je v višini 750.000 €. Pri izvajanju investicije bo potreben oster nadzor. 18. april 2017 je
rok za prijavo na Ministrstvo za infrastrukturo – Kohezijska sredstva EU za sofinanciranje investicije
v višini 40 % upravičenih stroškov. Investicijo bi sofinancirali tudi na podlagi 23. člena ZFO-1.
Ga. Mavri je dodala, da naj bo nadzor dober, da kasneje ne bo problemov.
G. Uršič je vprašal, koliko se lahko povišajo stroški in kaj se zgodi, če z deli zamujajo.
G. župan je odgovoril, da se je popis pripravil dokaj natančno. Lahko pa se pojavijo dodatni stroški.
Narejen je terminski plan, če pa bi z deli zamujali, bodo penali.
G. Uršič je še dodal, da PP za Pihalni orkester, na predlog Komisije za kulturo, ostane samostojna. Glede
na dolgoletno tradicijo bo Pihalna godba Cerkno kandidirala za vpis na seznam nesnovne kulturne
dediščine.
Po razpravi je bil s štirimi glasovi ZA in enim vzdržanim sprejet
SKLEP: Odbor za družbene in društvene dejavnosti predlaga Občinskemu svetu Občine Cerkno,
da sprejme odlok proračuna Občine Cerkno za leto 2017 – druga obravnava, v delu, ki se nanaša
na pristojnost odbora.
Ad 6) Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega in vzgojnovarstvenega zavoda Osnovna šola Cerkno
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.
Ad 7) Dopolnitev lokalnega programa za kulturo v občini Cerkno 2015-2018
Po razpravi je bil soglasno sprejet
SKLEP: Odbor za družbene in društvene dejavnosti predlaga Občinskemu svetu Občine Cerkno,
da sprejme dopolnitev Lokalnega programa za kulturo v občini Cerkno za obdobje 2015 – 2018.
Ad 8) Letni program kulture v Občini Cerkno za leto 2017
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 2017.
Ad 9) Letni program športa v Občini Cerkno za leto 2017
Ga. Mavri je opozorila, da v LPŠ ni pravilna navedba »Zlati sonček«, ampak je »Mali sonček«.
G. Uršič je povedal, da je s strani nogometa prišla pobuda za sofinanciranje otrok, ki so včlanjeni v
Nogometni klub Idrija in predlaga, da se to reši z novim pravilnikom.
Po razpravi je bil soglasno sprejet
SKLEP: Odbor za družbene in društvene dejavnosti predlaga Občinskemu svetu Občine Cerkno,
da sprejme Letni program športa v Občini Cerkno za leto 2017.
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Ad 10) Predstavitev osnutkov razpisov za sofinanciranje programov in projektov s področja
družbenih dejavnosti za leto 2017
Ga. Lapajne je na kratko predstavila osnutke razpisov s področja družbenih in društvenih dejavnosti.
Ad 11) Pobude in vprašanja
Pobud in vprašanj ni bilo.
Seja je bila zaključena ob 21.45 uri.
Zapisala:
Jožica Lapajne

Predsednik odbora:
Domen Uršič, l.r.
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