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ZAPISNIK
19. seje Odbora za družbene in društvene dejavnosti, ki je bila 18. 12. 2017 ob 19.00 uri v prostorih
Občine Cerkno.
Prisotni: predsednik Domen Uršič in člani: Adrijana Mavri, Marija Hvala, Urška Lahajnar Ubajiogu,
Robert Kuralt.
Drugi prisotni: župan Jurij Kavčič in svetovalka Jožica Lapajne.
Opravičeno odsotni: Branka Florjančič in predstavniki OŠ Cerkno.
Neopravičeno odsotni: Miran Ciglič.
Predlagan in obravnavan je bil naslednji dnevni red:
1. Obravnava in sprejem zapisnika 18. redne seje odbora.
2. Sklep o cenah programov vrtca v občini Cerkno.
3. Odlok o proračunu Občine Cerkno za leto 2018 – prva obravnava.
4. Pobude in vprašanja.

Ad 1) Obravnava in sprejem zapisnika 18. redne seje odbora
Brez razprave je bil soglasno sprejet
SKLEP: Potrdi se zapisnik 18. redne seje odbora.
Odbor je obravnaval tudi pobudo OŠ Cerkno o spremembi dikcije sklepa, navedenega v zapisniku 16.
seje odbora, z dne 6. 6. 2017, pod točko 4. Člani odbora so ugotovili, da se predlagani sklep bere na
enak način, kot ga je Odbor za družbene in društvene dejavnosti predlagal v sprejem Občinskemu svetu
in so soglasno sprejeli, da se sklepa ne spreminja.
Ad 2) Sklep o cenah programov vrtca v občini Cerkno
Ga. Lapajne je na kratko predstavila predlog cen v vrtcu. Ekonomska cena za prvo starostno obdobje se
zviša za slab odstotek, za drugo starostno obdobje pa za dobre štiri odstotke. Za prvega ali edinega
otroka iz družine se predlaga popust na ekonomsko ceno za celodnevni program za prvo starostno
obdobje v višini 17 %, za drugo starostno obdobje pa 10 %. Cene s popustom so primerljive tudi s
cenami s popustom v sosednji občini.
Ga. Mavri je vprašala, ali so v ceno vključeni tudi enomesečni stroški dela za pomočnice vzgojiteljic, ki
jim je omogočeno pripravništvo in jih mora pokriti zavod.
Ga. Lapajne je odgovorila, da ti stroški v izračun cene niso vključeni.
G. Uršič je predlagal, da oblikujejo vprašanja, katera se pošlje Osnovni šoli Cerkno in se jih prosi, da
odgovorijo do četrtka, 21. 12. 2017.
Vprašanje se glasi:
Ali je v izračun cene po zasedbi vključeno tudi zasedeno delovno mesto pomočnika ravnatelja, ki
izpolnjuje vse predpisane pogoje.
Ga. Mavri je zanimalo, ali je ceneje kot zaposlitev polovice hišnika, najemati za vsa ta dela zunanje
izvajalce.
Ga. Uršič je pojasnil, da kadrovsko politiko sprejema ravnatelj in da je on pristojen za odgovor na to
vprašanje.

Člani Odbora za družbene in društvene dejavnosti so si bili enotni, da se do cen programov Vrtca
Peter Klepec pri OŠ Cerkno ne opredelijo in odločitev prepustijo Občinskemu svetu Občine
Cerkno.
Ad 3) Odlok o proračunu Občine Cerkno za leto 2018 – prva obravnava

G. župan je na kratko predstavil predlog proračuna v delu, ki se nanaša na Odbor za družbene in
društvene dejavnosti.
Ga. Mavri je vprašala, koliko je trenutno prostih občinskih stanovanj.
Ga. Lapajne je odgovorila, da dve.
G. Uršič je vprašal glede sofinanciranja zdravljenja odvisnosti in načina izbora projektov, ki jih vodi
ICRA.
G. župan je odgovoril, da kar se tiče sofinanciranja zdravljenja odvisnosti, je tudi za leto 2018 predviden
podpis pogodbe, vendar pa občina ne sofinancira dejavnosti, ker trenutno ni v program vključen nihče
iz naše občine. V projekte ICRA so vključene občine Logatec, Idrija in Cerkno, kriterij za delitev
stroškov je število prebivalcev. Projekti so sofinancirani s strani Ministrstva za kmetijstvo ali s strani
Ministrstva za gospodarstvo.
G. Uršič je pripomnil, da se že tri leta pogovarjajo, da se sredstva za prireditve združijo, da se vse
prireditve sofinancirajo preko razpisa, tudi Poletje v Cerknem, prav tako pa bi bilo prav, da bi bili vsi
kulturni programi sofinancirani preko razpisov. Občina Cerkno ima veliko novogradenj, v lasti pa ima
veliko nepremičnin, katerim je potrebno ohranjati njihovo vrednost. Potrebno je pripraviti načrt
upravljanja, saj se lahko zgodi, da bo potrebno kar naenkrat veliko teh nepremičnin obnoviti. Narediti
je potrebno tudi plan prodaje. Prej kot se gre v določen projekt, je potrebno doseči konsenz. Problem je
nezaupanje, začeti je potrebno dialog s KS in ljudem povedati kaj in kako. Zanimalo ga je tudi reševanje
CMAK.
G. župan se je strinjal z g. Uršičem. KS Novaki je pripravljena prevzeti OŠ v Novakih. Tudi KS Šebrelje
in Bukovo dobro upravljajo večnamenske objekte. Predvideva se novogradnja v Otaležu in na Kladju.
Kar se tiče CMAK-a, alternativ ni veliko, naslednji dan se bo sestal z vodstvom CMAK-a, kjer bodo
poskušali najti rešitve.
G. Uršič je imel tudi pripombe glede projekta ureditve šolskega kompleksa, le-ta se ureja že od leta
2007. Glede na dosedanje vodenje projekta ni smiselno vlagati toliko sredstev za te namene. Predlaga,
da se najprej zaključi energetska sanacija OŠ. Prikazane idejne rešitve predvidevajo parkirišče na
lokaciji odbojkarskega igrišča in fitnesa, klančina še vedno ostaja, o lokaciji kuhinje se ni govorilo.
Potrebno je izhajati iz potreb šole in vrtca.
Župan je dodal, da je potrebno iskati rešitve in preigravati različne variante.
Ga. Hvala je vprašala, če se je glede na problematičen dostop dostave za kuhinjo OŠ, razmišljalo o
povezavi kuhinje OŠ in VCC.
G. Uršič je pojasnil, da je pri povpraševanju za dostavo obrokov za VCC povsod naletel na negativen
odgovor, tudi pri OŠ. Razlog za zavrnitev v OŠ so obroki v popoldanskem času in ob vikendih.
G. Uršič je dodal, da je javnost premalo vključena v pripravo proračuna. Predlagaj je, da se PP 131930
– Projekt ureditve šolskega kompleksa zmanjša za 5.000 EUR, za ta znesek pa se poveča PP 131817 Mladinski programi – sofinanciranje.
Po razpravi je bil s štirimi glasovi ZA sprejet
SKLEP: Odbor za družbene in društvene dejavnosti predlaga Občinskemu svetu Občine Cerkno,
da sprejme Odlok o proračunu Občine Cerkno za leto 2018, v delu, ki se nanaša na pristojnost
odbora, upoštevajoč predlagano spremembo.
Ad 4) Pobude in vprašanja
Pobud in vprašanj ni bilo.
Seja je bila zaključena ob 21.30 uri.

Zapisala:
Jožica Lapajne

Predsednik odbora:
Domen Uršič, l.r.

