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Z A P I S N I K 
 

18. seje Odbora za družbene in društvene dejavnosti, ki je bila 10. 10. 2017 ob 18.30 uri v prostorih 

Občine Cerkno. 

 

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

Drugi prisotni: ga. Teja Simonič - Dom  upokojencev Idrija, predstavniki OŠ Cerkno: g. Milan Koželj, 

g. Mitja Dežela, ga. Vanja Zajc, župan Jurij Kavčič in svetovalka Jožica Lapajne.  

Opravičeno odsotni: Robert Kuralt, Miran Ciglič. 

Neopravičeno odsotna: Urška Lahajnar Ubajiogu. 

 

Predlagan in obravnavan je bil naslednji dnevni red:  

1. Obravnava in sprejem zapisnika 16. redne in 17. korespondenčne seje odbora. 

2. Uskladitev cene storitve pomoči družini na domu v občini Cerkno.  

3. Sklep o cenah programov vrtca v občini Cerkno. 

4. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Cerkno za leto 2017 – hitri postopek. 

5. Odlok o ustanovitvi in izdajanju javnega glasila Občine Cerkno – druga obravnava. 

6. Soglasje k spremembi Pravilnika o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest v Mestni 

knjižnici in čitalnici Idrija. 

7. Pobude in vprašanja. 

 

 

Ad 1) Obravnava in sprejem zapisnika 16. redne in 17. korespondenčne seje odbora 

 

Brez razprave je bil soglasno sprejet  

SKLEP: Potrdi se zapisnik 16. redne in 17. korespondenčne seje odbora. 

 

Ad 2) Uskladitev cene storitve pomoči družini na domu v občini Cerkno 

 

Ga. Simonič je predstavila program Pomoč družini na domu. Največ potreb je po pomoči pri temeljnih 

dnevnih opravilih (pomoč pri oblačenju, umivanju) in pa po gospodinjski pomoči (prinašanje obroka, 

pomivanje posode, čiščenje bivalnega prostora). Služba rešuje tudi ohranjanje socialnih stikov, saj je pri 

nekaterih uporabnikih lahko obisk oskrbovalke tudi edini dnevni obisk na njegovem domu. V letu  2016 

je bilo v občini Cerkno v povprečju v pomoč družini na domu vključenih 17 oseb, kar predstavlja 1,9 % 

vključene populacije, starejše nad 65 let, trenutno pa je vključenih 24 oseb, kar predstavlja 2,6 %  

populacije, starejše nad 65 let. V Resoluciji o nacionalnem programu do leta 2020 je cilj za področje 

pomoči na domu 3,5 % vključenost starejše populacije od 65 let, kar predstavlja dodatno še 7 

uporabnikov. Za dodatne storitve občanom, ki jih ne morejo zagotoviti preko storitev pomoči družini na 

domu (zlaganje drv, prinašanje drv, kidanje snega ipd.), pa v sodelovanju z Rdečim križem zbirajo 

zamaške in zbrana sredstva namenijo za poplačilo teh dodatnih storitev. V planu imajo tudi izdajo 

knjižice, v kateri bodo predstavili poklic oskrbovalke ter zgodbe in anekdote s terena. 

Trenutno uspevajo pokriti vse potrebe z 2,5 oskrbovalke. V obdobju januar – september je bilo na terenu 

opravljenih povprečno 261 ur mesečno, kar malenkostno presega normirano število ur. Sama 

koordinacija dela na terenu je velik izziv. 

Kar se tiče uskladitve cene storitve pomoči družini na domu, predlagajo povišanje cene iz 17,99 € na 

19,13 €, cena za uporabnika pa naj bi ostala nespremenjena. Povišanje cene je posledica Aneksa h 

Kolektivni pogodbi za dejavnost zdravstva in socialnega varstva, ki določa spremembe pri uvrstitvi 

določenih delovnih mest v plačne razrede. Aneks velja od 1.7.2017 dalje. 

Ga. Florjančič je vprašala, če so pri izračunu cene upoštevali poračun odprave plačnih nesorazmerij. 
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Ga. Simonič je povedala, da je bila uskladitev cene predlagana zaradi Aneksa k Kolektivni pogodbi za 

dejavnost zdravstva in socialnega varstva, ki je prinesel obvezujočo spremembo pri uvrstitvah 

posameznih delovnih mest v plačne razrede in sicer v povprečju za dva plačna razreda navzgor. Zaradi 

zvišanja plač socialnim oskrbovalcem v ekipi PND, so se posledično zvišali stroški oz. cena ure storitve. 

Ga. Hvala je zanimalo, ali so ljudje obveščeni, da lahko zaprosijo za te dodatne storitve. 

Ga. Simonič je povedala, da so ljudje obveščeni preko oskrbovalk in da za pomoč  pokličejo sami. Vedo, 

da to ni storitev v okviru pomoči družini na domu. 

G. Uršič je vprašal, kakšen je plan, če se hitro poveča potreba po pomoči na domu.  

Ga. Simonič je odgovorila, da v delo vključujejo ustrezno opremljene študente in da imajo čakalno vrsto 

in se potrudijo prosilce čimprej vključiti v oskrbo. Razmišljajo tudi o dodatni zaposlitvi, kar pa bi 

prineslo dodatne stroške (nabava avtomobila, stroške dela). 

Župan je dodal, da se potrebe povečujejo in bo verjetno potrebno razmišljati o dodatni zaposlitvi. 

Ga. Florjančič  je vprašala, kakšni pogoji morajo biti  zagotovljeni  za oskrbovana stanovanja  za starejše. 

Ga. Simonič je pojasnila, da imajo oskrbovana stanovanja v okviru Doma upokojencev Idrija. 

Povpraševanje po teh stanovanjih je in ni.  Ljudje imajo prošnje za ta stanovanja, ko pa jim je  ponujeno, 

se zanj ne odločijo. Varovano stanovanje  mora  biti dostopno, v bližini zdravstvenega doma, na dosegu, 

če človek potrebuje pomoč, ima omogočen 24 urni klic na pomoč. Koncept oskrbovanih stanovanj je  

drugačen, kot je koncept domskega varstva. Uporabniki oskrbovanih stanovanj so v bistvu najemniki, 

ki skrbijo sami zase. 

Ga. Florjančič je povzela, da je potreba po pomoči na domu in se išče rešitve v tej smeri. 

 

Po razpravi je bil soglasno sprejet  

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

da sprejme Sklep o uskladitvi cene storitev »Pomoč družini na domu« in se uporablja od 1. 11. 

2017 dalje. 

 

Ad 3) Sklep o cenah programov vrtca v občini Cerkno 

 

G. ravnatelj je povedal, da so že dodobra zakorakali v novo šolsko leto, uvajalno obdobje, ki je za vse 

najbolj stresno, je za njimi. 

Ga. Zajc je predstavila predlog nove cene za vrtec. Povedala je, da je bilo pet otrok naknadno izpisanih 

iz vrtca. Trenutno obiskuje vrtec 160 otrok. V ceno ni vključen pomočnik ravnatelja za vrtec, ker to 

mesto ni zasedeno. 

Ga. Lapajne je predstavila predlog znižane ekonomske cene za prvega ali edinega otroka, kaj  to pomeni 

finančno za starše in primerjavo cen s sosednjo občino. 

Ga. Florjančič je vprašala, kaj je z realizacijo sklepa 4. točke 16. seje Odbora za DD. 

G. Koželj je povedal, da je omenjeni sklep na Svetu zavoda osporaval, ker gre za poseganje v 

kompetence ravnatelja. 

G. Uršič je pojasnil, da je po Odloku o ustanovitvi OŠ Cerkno pomočnik ravnatelja zavoda tudi 

pomočnik za vrtec. Predloga za spremembo sklepa s strani vodstva šole ni bilo. Če delo obstaja, je 

potrebno, da je delovno mesto zasedeno. S strani  šole naj bo predlog uradno poslan in Odbor za DD bo 

odločal o predlogu. Važno je, da je v ceno vrtca vključeno vse, kar je potrebno. Gre se v smer, da se 

zadeve uredijo in da ne pride do preobremenjenosti zaposlenih. 

Ga. Florjančič je vprašala, če se spoštuje 26. člen Odloka o ustanovitvi OŠ Cerkno.  

G. Koželj je odgovoril, da se operativno odlok spoštuje. Ne pristaja na to, da se podtika neke sklepe. 

Ga. Florjančič je  povedala, da so o tej temi govorili že na 10. seji Odbora za DD in da se s tem  ukvarjajo 

že od leta 2015. 

G. Uršič je dodal, če je potrebna sprememba odloka, mora  priti pobuda s strani šole. Spoštuje  se Odlok 

o ustanovitvi javnega zavoda. Odbor se trudi zagotoviti sredstva po normativu na način, da je delovno 

mesto zasedeno. Dve leti se odbor trudi priti nasproti, da zagotovi sredstva. Vsak predlog se jemlje kot 

napad. Nihče noče nič diktirati. Pomočnika imenuje ravnatelj in nihče drug. 

Ga. Florjančič se je vprašala, zakaj se šola čutni napadeno, saj se trudijo zagotoviti sredstva za delovanje 

vrtca. 

Ravnatelj je dodal, da se je potrebno pogovarjati tudi vmes in si ne pusti očitati, da se niso pripravljeni 

pogovarjati dve leti; vsakič dajo priložnost in se poskušajo dogovoriti. 
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G. Uršič je predlagal, naj vodstvo šole zaplet reši tako, da bo delovno mesto pomočnika ravnatelja 

zasedeno in da bodo vsi plačani za delo, ki ga opravljajo. 

 

Po razpravi je bil s tremi glasovi ZA sprejet  

SKLEP:  

1. Odbor za družbene in društvene dejavnosti ne potrdi predloga spremembe cen programov 

Vrtca Peter Klepec pri OŠ Cerkno, ker ni v skladu s 26. členom Odloka o ustanovitvi 

javnega vzgojno – izobraževalnega in vzgojno – varstvenega zavoda Osnovna šola Cerkno. 

2. Osnovno šolo Cerkno se pozove, da predlaga spremembo sklepa pri 4. točki, sprejetega na 

16. seji Odbora za družbene in društvene dejavnosti, dne 6. 6. 2017. 

3. Osnovna šola Cerkno pripravi nov izračun cene, ki bo v skladu z Odlokom o ustanovitvi 

zavoda Osnovna šola Cerkno in sklepom o sistemizaciji delovnih mest, sprejetim na 18. 

seji OS dne 8. 6. 2017. 

Rok za realizacijo sklepa: 30 dni od prejema sklepa. 
 

Ad 4) Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Cerkno za leto 2017 – hitri postopek 

 

G. župan je na kratko predstavil spremembe predloga rebalansa v delu, ki se nanaša na Odbor za 

družbene in društvene dejavnosti. Povedal je, da se s SGI Idrija dogovarja za prenos stanovanja iz 

podjetja SGI na Občino Cerkno za kompenzacijo dolga, ki ga ima omenjeno  podjetje do občine.  

Ga. Hvala je vprašala, če se bo kaj naredilo s staro policijsko postajo v Cerknem. 

G župan je pojasnil, da Zidgrad postavlja visoko ceno. Od države se je v okviru popotresne obnove 

pridobilo okrog 80.000 € za podiranje starih objektov. Pridobiva se gradbeno dovoljenje za objekt na 

Želinu, obnavlja se stanovanje na Ličarjevi, občina predvideva nakup dveh garsonjer. 

 
Po razpravi je bil soglasno sprejet  

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

da sprejme Odlok o spremembi odloka o proračunu Občine Cerkno za leto 2017, v delu, ki se 

nanaša na pristojnost odbora. 

 
Ad 5) Odlok o ustanovitvi in izdajanju javnega glasila Občine Cerkno – druga obravnava 

 

Po razpravi je bil soglasno sprejet  

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

da sprejme Odlok o ustanovitvi in izdajanju javnega glasila Občine Cerkno – druga obravnava v 

predlaganem besedilu.  

 
Ad 6) 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 7) Pobude in vprašanja 

 

Pobud in vprašanj ni bilo. 

 

Seja je bila zaključena ob 21.40 uri. 

 

 

Zapisala:                                                                                                                  Predsednik odbora: 

Jožica Lapajne                                                                                                         Domen Uršič, l.r.  


