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
16. seje Odbora za družbene in društvene dejavnosti, ki je bila 06. 06. 2017 ob 19.00 uri v prostorih
Občine Cerkno.
Prisotni: predsednik Domen Uršič in člani: Adrijana Mavri, Urška Lahajnar Ubajiogu, Branka
Florjančič, Marija Hvala in Robert Kuralt.
Drugi prisotni: ga. Katjuša Kralj - Telekom, ga. Marija Magajne- kandidatka za direktorico ZD Idrija,
predstavniki OŠ Cerkno: g. Milan Koželj, g. Mitja Dežela, ga. Aleksandra Tušar, župan Jurij Kavčič,
direktor OU g. Martin Raspet in svetovalka Jožica Lapajne.
Neopravičeno odsotni: Miran Ciglič.
G. Uršič je predlagal spremembo dnevnega reda in sicer, da se pred drugo točko doda predstavitev
projekta Varni in povezani na domu / storitev E-oskrba, ki ga razvija Telekom Slovenije. Druga točka
postane tretja itd.
Predlog je bil soglasno sprejet.
Predlagan in obravnavan je bil naslednji dnevni red:
1. Obravnava in sprejem zapisnika 14. redne in 15. korespondenčne seje odbora.
2. Predstavitev projekta Varni in povezani na domu / storitev E-oskrba.
3. Soglasje k imenovanju direktorja Zdravstvenega doma Idrija.
4. Predlog sistemizacije delovnih mest v vrtcu Peter Klepec pri OŠ Cerkno za šolsko leto 2017/2018.
5. Soglasje k spremembi Pravilnika o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest v Mestni
knjižnici in čitalnici Idrija.
6. Odlok o ustanovitvi in izdajanju javnega glasila Občine Cerkno – prva obravnava.
7. Letno poročilo o izvajanju kulture v občini Cerkno.
8. Pobude in vprašanja.
Ad 1) Obravnava in sprejem zapisnika 14. redne in 15. korespondenčne seje odbora
Brez razprave je bil soglasno sprejet
SKLEP: Potrdi se zapisnik 14. redne in 15. korespondenčne seje odbora.
Ad 2) Predstavitev projekta Varni in povezani na domu / storitev E-oskrba
Ga. Kralj je predstavila projekt E-oskrba, ki je socialno varstvena storitev oskrbe na daljavo za starejše,
kronične bolnike, osebe z demenco in drugimi težjimi zdravstvenimi stanji. Omogoča daljše in bolj
varno bivanje na domu, zmanjšuje posledice padcev, socialno izključenost in obremenitev družin v
skrbi za svojce. Storitev se na enostaven način prilagaja potrebam uporabnika. Cene so definirane in
regulirane s strani pristojnega ministrstva. Naročnina E-oskrba osnovni paket znaša 20 EUR/mesečno
brez DDV, premium z dodatno opremo (senzor izliva vode, senzor dima, daljinski sprožilec, senzor
padca in potezno stikalo z razširitvijo zvoka) pa 30 EUR/mesečno brez DDV, priključnina je v obeh
primerih 50 EUR brez DDV. K sodelovanju v projektu vabijo občine, da na osnovi sprejetih občinskih
aktov subvencionirajo v enkratnem znesku končno ceno storitve svojim občanom. Prikazani so bili tudi
trije primeri višine cene storitve za končnega uporabnika v primeru predlagane subvencije s strani občine
in TS. Telekom bo kot podpora za lažjo dostopnost storitve občanom sofinanciral storitve. Jeseni bo
objavljen razpis za občine.
Ga. Florjančič je vprašala po kakšnih kriterijih bo Telekom izbiral občine na razpisu.
Ga. Kralj je odgovorila, da verjetno po vrstnem redu prispelosti vlog.
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Ad 3) Soglasje k imenovanju direktorja Zdravstvenega doma Idrija
Ga. Magajne se je na kratko predstavila, opisala svoje delovne izkušnje in predstavila vizijo zavoda za
mandatno obdobje 2017-2021.
Ga. Florjančič jo je vprašala glede pediatrije, ki je problem, saj v preteklosti specializacije niso bile
razpisane.
Ga. Magajne je odgovorila, da so bile specializacije v preteklosti ustavljene, pediatrov na periferiji ni,
težave s pediatri so evidentne tudi drugje. Specializantov je sedaj precej več in se nadeja, da se bo ta
pereča problematika razrešila.
Ga. Florjančič jo je vprašala še, kakšno je njeno mnenje glede prenove ZD v Cerknem ter vezanost na
bolnišnico v Ljubljani oziroma Novi Gorici.
Ga. Magajne je odgovorila, da morata lastnik nepremičnin in vodstvo javnega zavoda najti skupne
rešitve, ki bodo dobre tako za uporabnike, kot tudi za zaposlene. Deljenje ZD na dve lokaciji ni
sprejemljivo. Pogledati je potrebno tudi stroške tekočega vzdrževanja.
Kar se tiče bolnišnične dejavnosti, ne more odgovoriti enoznačno. V veliki večini je Ljubljana smiselna.
Nadeja se, da bo reforma zdravstva prinesla specializacijo slovenskih bolnišnic, kar bi bilo z vidika
kakovosti za ljudi najboljše. V naslednjih štirih letih se je najbolje vezati na Ljubljano. Pogoj mora biti
ne bližina, ampak kvaliteta.
Po razpravi je bil soglasno sprejet
SKLEP: Odbor za družbene in društvene dejavnosti predlaga Občinskemu svetu Občine Cerkno,
da da soglasje k imenovanju mag. Marije Magajne, dr. med., stanujoče Platiševa 31, 5282 Cerkno
za direktorico Zdravstvenega doma Idrija za štiriletno (4) mandatno obdobje 2017-2021.
Ad 4) Predlog sistemizacije delovnih mest v vrtcu Peter Klepec pri OŠ Cerkno za šolsko leto
2017/2018
G. Koželj je na kratko predstavil realizacijo delovnega načrta v iztekajočem se šolskem letu. Povedal
je tudi, da bo ministrstvo razpisalo javni razpis, s katerim omogoča pripravništvo in strokovni izpit za
pomočnice vzgojiteljic za tri petmesečna obdobja v letih 2017 in 2018. Obveza zavoda je zagotoviti en
mesec zaposlitve. Naštel je probleme, s katerimi se zavod srečuje: infrastruktura, vpis v vrtec, sistemska
slabost je vpis v 1. razred (starši se odločajo za odlog vpisa v prvi razred). Imeli so precej timskih
sestankov, potrebno se je usposobiti, da bodo kompetentno sledili otrokovim sposobnostim. Šola je
preveč storilnostna. Otroci ne obvladajo osnovnih stvari (poštevanka, pisanje). Šola prehaja na
računalniško vodenje dokumentacije. Problem je v tehničnih povezavah.
Kar se tiče vpisa otrok v vrtec je ga. Tušar spremljala vpis in opozarjala na težave. Dobro je, da razvojno
razmišljajo o tem, kako ustvariti prostorske rešitve za 10. oddelek.
V naslednjem šolskem letu bo devet polnih oddelkov. Na čakalni listi so trije vpisani otroci, ki pa s 1.
9. še ne izpolnjujejo pogojev za vpis v vrtec. Kar se tiče sistemiziranega delovnega mesta pomočnika
ravnatelja ocenjuje, da odločitve za preteklo šolsko leto niso bile na mestu. Formalno zadeve niso
zamenljive in logistično niso sprejemljive. V ospredje prihaja zakonitost poslovanja (varovanje osebnih
podatkov). Izpostavi, da se ohrani pomočnik ravnatelja, ki brez debate vrtcu pripada. Rad bi obdržal
kompetence in tega pomočnika nujno rabi in je potrebno najti način, da se ga financira. Kar se tiče
infrastrukturnih problemov, pa je hvaležen županu, da veliko dela na tem področju.
G. Uršič je pojasnil, če je delovno mesto sistemizirano, mora biti tudi zasedeno, da se ga sme
financirati.. V odloku o ustanovitvi JZ OŠ Cerkno v 26. členu piše, da je pomočnik ravnatelja zavoda
istočasno pedagoški vodja enote vrtca.
G. Dežela je dodal, da gre za dve ločeni službi; tudi financirani sta ločeno. Glede na število oddelkov
je vrednost pomočnika ravnatelja za OŠ 45 %. Glede na velikost šole se ga kombinira z drugim delom
Ravnateljeva kompetenca je, da pomočniku ravnatelja daje naloge in ga nadzira.
G. Uršič je vprašal ali se delovno mesto ne bo zasedlo, ampak se bo dela prerazporedilo na druge.
G. Koželj je odgovoril da, če so kompetentni.
Ga. Florjančič je dejala, da je Odlok kršen. Pomočnik ravnatelja je v šoli zaposlen 45 %, preostali del
izvaja druge pedagoške naloge. Potrebno je iti v spremembo odloka. Pomočnik ravnatelja za vrtec mora
izpolnjevati določene pogoje.
Ga. Mavri je dodala, da je potrebno izhajati iz potreb vrtca. Kot članica odbora bo proti temu predlogu.
Vrtec potrebuje človeka, ki dela z njimi in pozna problematiko. V okolju imamo polno mladih,
kreativnih, dajmo jim možnosti.
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G. Dežela je pojasnil, da ima pomočnik ravnatelja enake kompetence kot ravnatelj. V trendu so
kombinirana delovna mesta, zavoljo reševanja delovnih mest in cenejših storitev.
Ga. Florjančič se je strinjala z izrečenim, pozablja se, da mora biti oseba na tem delovnem mestu z
enakimi kompetencami.
G. Koželj je dejal, da ima neke kompetence odbor, nekaj jih ima ravnatelj, v tak način razdelitve nalog
je šel ravno zato, da neke grupne slabosti ne pridejo na površje. Predlaga, da odlok ostane nespremenjen.
Ga. Lahajnar je g. ravnatelja vprašala, koliko ocenjuje, da bo tega 0,85 pomočnika ravnatelja za vrtec
prevzel nase in zakaj se v predlogu omenja mesečne zahtevke, ki jih po pravilniku ne sme biti, saj so vsi
stroški vrtca vračunani v ceni oskrbe.
G. Uršič je ponovno vprašal, ali bo delovno mesto pomočnika ravnatelja zasedeno, da ne bo prišlo do
neskladja z delovno pravno zakonodajo.
Ga. Florjančič je poudarila, da dodatni zahtevki ne morejo biti naslovljeni na občino. Vprašala je, zakaj
se ne naredi razpisa in se tega delovnega mesta ne zasede. Cena se tako ni zmanjšala.
G. Koželj je odgovoril, da glede na razmere, ki jih pozna, je ocenil, da je to najboljša varianta. Kolektiv
dobro dela. Evalvacijo kaj dobro dela in kaj dobro dela kolektiv - odbor ni formalno pristojen odločati.
Dokler bo tu, bo zagovarjal tako sistemizacijo.
Ga. Florjančič je dejala, da se ne ukvarja z ravnateljevimi pristojnostmi, zanima jo finančni vidik. Edina
nejasna stvar je »kandidat izbran prek razpisa bo prinesel več slabega«; kako se že vnaprej ve, da bo
prinesel slabo.
Ga. Lahajnar je dodala, da je pristojnost ravnatelja, da imenuje pomočnika za vrtec iz kolektiva samega,
zavod je gostoljuben do mladih delavcev, pa naj preko razpisa izberejo drugo/novo vzgojiteljico.
Ravnatelj je povedal, da znotraj obstoječega kadra nekateri ustrezni nimajo pogojev, drugi pa imajo
pogoje, a niso primerni.
Župan je dodal, da je potrebno misliti dolgoročno o novem vrtcu. Veliko nezadovoljstvo je tudi glede
prehrane tako v šoli, kot v vrtcu.
Ga. Mavri je dejala, da ne želi, da se pojavi slaba volja s strani staršev. Nekdo, ki je v vrtcu pomočnik
ravnatelja, naj reagira na probleme otrok, staršev in zaposlenih.
Odbor je zavzel stališče, da se bo zasedenost delovnih mest preverjala ob izračunu cene za vrtec.
Po razpravi je bil s 4 glasovi ZA in 1 PROTI sprejet
SKLEP: Odbor za družbene in društvene dejavnosti predlaga Občinskemu svetu Občine Cerkno,
da da soglasje k predlogu sistemizacije delovnih mest v vrtcu Peter Klepec pri OŠ Cerkno za
šolsko leto 2017/2018 s pogojem, da bo ravnatelj imenoval na delovno mesto pomočnika ravnatelja
za vrtec osebo iz kolektiva, ki izpolnjuje pogoje za opravljanje nalog na tem delovnem mestu.
Ad 5) Soglasje k spremembi Pravilnika o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest v
Mestni knjižnici in čitalnici Idrija
Po razpravi je bil soglasno sprejet
SKLEP: Odbor za družbene in društvene dejavnosti predlaga Občinskemu svetu Občine Cerkno,
da da soglasje k spremembi Pravilnika o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest v
Mestni knjižnici in čitalnici Idrija.
Ad 6 Odlok o ustanovitvi in izdajanju javnega glasila Občine Cerkno – prva obravnava)
Župan je predstavil ugotovitve računskega sodišča.
G. Raspet je povedal, da je Računsko sodišče revidiralo izdajanje občinskih glasil Ukopditi in
Cerkljanske novice za leti 2013 in 2014. Občina je v začetku izhajanja Ukopditih kontaktirala
Ministrstvo za kulturo in dobila pisno pojasnilo, da ne gre za medij in ga ni potrebno vpisati v razvid
medijev. Računsko sodišče je zavzelo drugačno stališče. Gre za registracijo medija, treba je imenovati
urednika, uredniški odbor ni potreben.
Po razpravi je bil s 5 glasovi ZA sprejet
SKLEP: Odbor za družbene in društvene dejavnosti predlaga Občinskemu svetu Občine Cerkno,
da sprejme Odlok o ustanovitvi in izdajanju javnega glasila Občine Cerkno – prva obravnava v
predlaganem besedilu.

3

Ad 7) Letno poročilo o izvajanju kulture v občini Cerkno
Ga. Lapajne je na kratko predstavila poročilo.
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 2016.
Ad 8) Pobude in vprašanja
Ga. Lapajne je povedala, da so zaključeni razpisi s področja družbenih dejavnosti. Razdelitev sredstev
za šport, humanitarne dejavnosti in stanovanjske kredite mora potrditi tudi Odbor.
Člani Odbora so se strinjali, da se potrditev razdelitve sredstev potrdi na korespondenčni seji.
Seja je bila zaključena ob 22.00 uri.

Zapisala:
Jožica Lapajne

Predsednik odbora:
Domen Uršič, l.r.
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