
 

 

 

 

 

Z A P I S N I K 
 

20. seje Odbora za družbene in društvene dejavnosti, ki je bila 12. 02. 2018 ob 19.00 uri v prostorih 

Občine Cerkno. 

 

Prisotni: predsednik Domen Uršič in člani: Adrijana Mavri, Marija Hvala, Urška Lahajnar Ubajiogu, 

Robert Kuralt, Branka Florjančič. 

Drugi prisotni: Matic Rijavec, Matjaž Peternelj, Asja Poženel - predstavniki C.M.A.K-a, Rok Primožič, 

direktor Urada za mladino, Miha Peternel, direktor Zavoda O Škofja Loka, Blaž Makuc - Društvo 

tabornikov Raj Cerkno, župan Jurij Kavčič in svetovalka Jožica Lapajne.  

Neopravičeno odsotni: Miran Ciglič. 

 

Predlagan in obravnavan je bil naslednji dnevni red:  

1. Obravnava in sprejem zapisnika 19. redne seje odbora. 

2. Predstavitev problematike prostorov društev v občini Cerkno. 

3. Predstavitev programa festivala Jazz Cerkno in Keltika za naslednje štiriletno obdobje. 

4. Odlok o proračunu Občine Cerkno za leto 2018 – prva obravnava. 

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

knjižnici in čitalnici Idrija. 

6. Odlok o postopku in merilih za sofinanciranje letnega programa športa v občini Cerkno. 

7. Letni program športa v občini Cerkno za leto 2018. 

8. Letni program kulture v občini Cerkno za leto 2018. 

9. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sofinanciranju javnih prireditev v občini 

Cerkno. 

10. Pobude in vprašanja. 

 

 

Ad 1) Obravnava in sprejem zapisnika 19. redne seje odbora 

 

Brez razprave je bil soglasno sprejet  

SKLEP: Potrdi se zapisnik 19. redne seje odbora. 

 

Ad 2) Predstavitev problematike prostorov društev v občini Cerkno 

G. Primožič je predstavil vlogo mladinskih centrov in drugih organizacij, ki se ukvarjajo z mladimi, 

kako mlade zadržati v kraju in kaj z mladimi početi. Že v samem Zakonu o javnem interesu v 

mladinskem sektorju je zapisano, da so na lokalni ravni občine tiste, ki skrbijo za mladinsko politiko, 

predvsem gre za finančno podporo mladim. V mladinskih centrih neorganizirani mladi razvijajo svoj 

potencial. Urad za mladino podpira 63 mladinskih centrov po Sloveniji. 

G. Peternel je opozoril na problematiko infrastrukture v Sloveniji. Sistemskega financiranja ni. Zgodbe 

po Sloveniji so tako pozitivne, kot negativne. V manjših mestih je problem prostorov v lastni občine, ki 

bi bili primerni za to dejavnost. Občina poskrbi za objekt s priključki (elektrika, vodovod), za  vse ostalo 

poskrbijo mladi sami. Dejstvo je, da je potrebno med mladinskim centrom in lokalno skupnostjo 

vzpostaviti dialog. 

G. Rijavec je povedal, da je interes C.M.A.K.-a, da se gre v reševanje prostorske problematike, tako za 

C.M.A.K., kot tudi za druga društva s prostorsko  problematiko (godba, KUD, taborniki). Oblikovati je 

potrebno skupino, ki bi šla na ogled potencialnih objektov. Situacijo C.M.A.K.-a je potrebno rešiti v 

roku enega leta.  

G. Kuralt je predlagal, naj župan pove, kakšne so možnosti. 

G. Peternelj je opozoril, da C.M.A.K. brez prostorov ne more ostati. 
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Ga. Mavri  je  poudarila, da  je v interesu občine , da  dobijo nove prostore. Mladinski center  je  specifika, 

ki ni rešljiva od danes na jutri.  

G. župan je povzel delovanje MC do sedaj in poudaril, da je stanje, kakršno je bilo, odgovarjalo do 

sedaj. Pogodba je podaljšana za dobo enega leta. Občina za stroške najemnine za objekt C.M.A.K.-a in 

plačilo električne energije namenja nekaj čez 5.000 EUR letno. Vsa društva, ki se ubadajo s prostorsko 

problematiko, niso kompatibilna. Večino društev ima prostore že v VCC, kapacitete še niso popolnjene. 

Določene zadeve se lahko izvajajo v VCC. V proračunu je za reševanje prostorske problematike 

namenjenih 60.000 EUR. Pogledati je potrebno, kateri objekt bi bil najprimernejši. Potrebno bo veliko 

razumevanja in sodelovanja, občina bo podpirala te dejavnosti do določene mere. 

G. Peternel je pozdravil pripravljenost občine za reševanje te problematike. Opozoril je na specifiko 

C.M.A.K.-a, če le-ta ne bo imel potrebne kvadrature prostorov, bodo vsi razpisi padli. 

Ga. Florjančič je bila kritična, ker se v preteklosti ni nič naredilo. Preden se določi komisija, naj se 

pogleda, katera društva nimajo prostorov, s predstavniki društev se je potrebno dogovoriti, kakšne so  

potrebe. Zadevo je potrebno začeti reševati sistematično. Predstavnika Urada za mladino in  Zavoda O 

je vprašala, kakšna je vizija razvoja mladinskih društev. 

G. Peternel je povedal. da obstaja status mladinskih centrov, želijo pa temu statusu dodati večjo 

vrednost. Mladinski center dobiva več teže v Uradu za mladino, saj le-ta nameni največji kos pogače 

prav MC. Nacionalna stran se zaveda  pomena MC. 

G. Primožič je dodal, da poskušajo povečati sredstva za mladinski sektor. Začenja se financiranje 113 

mladinskih zaposlitev. Veliko se osredotočajo na mladinsko delo pri neorganiziranih  mladih, opozoril 

je na projekt »Rastimo skupaj«, poskušajo pa tudi s svetovanji. 

 

Po razpravi je bil  z vsemi glasovi ZA sprejet  

SKLEP: Prvo srečanje društev z zaznano prostorsko problematiko bo 27. 2. 2018 ob 19. uri v 

prostorih Občine Cerkno. C.M.A. K. pripravi vprašalnik, katerega bo občinska uprava skupaj z 

vabilom poslala društvom.  

 

Ad 3) Predstavitev programa festivala Jazz Cerkno in Keltika za naslednje štiriletno obdobje 

G. Kenda je predstavil 4-letni program festivala Jazz Cerkno in Keltika. Povedal je, da so bili uspešni 

na državnem razpisu, kjer so prejeli 87 točk in so si med osmimi prejemniki sredstev, glede na število 

točk, delili prvo mesto. Pogodba je že podpisana. Prizadevajo si pridobiti tudi sponzorje in podpornike 

festivala. 

 

Ad 4) Odlok o proračunu Občine Cerkno za leto 2018 – prva obravnava 

G. župan je na kratko predstavil spremembe v  proračunu s področja  družbenih in društvenih dejavnosti 

glede na prejšnjo obravnavo. 

 

Po razpravi je bil  z vsemi 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. 

 

Ad 5) Soglasje k spremembi Pravilnika o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest v 

Mestni knjižnici in čitalnici Idrija 

Ga. Lapajne je predstavila  predlog sprememb pravilnika. 

 

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 postopku in merilih za sofinanciranje letnega programa športa v občini Cerkno 

Ga. Lapajne je na kratko predstavila Odlok o športu. 

Ga Florjančič je predlagala, da se prva alineja 1. odstavka 8. člena odloka dopolni in se glasi: imajo 

sedež v občini Cerkno ali izvajajo dejavnost v občini Cerkno in so njihovi programi  namenjeni občanom 

občine Cerkno. Zadnji stavek 1. odstavka 8. člena pa se črta.  

 



Po razpravi je bil soglasno sprejet  

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

da sprejme Odlok o postopku in merilih za sofinanciranje letnega programa športa v občini 

Cerkno v 1. obravnavi s predlagano spremembo. 

 

Ad 7) Letni program športa v občini Cerkno za leto 2018 

Ga. Lapajne je predstavila Letni program športa za leto 2018. 

 

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 2018. 

 

Ad 8) Letni program kulture v občini Cerkno za leto 2018 
Ga. Lapajne je predstavila Letni program za kulturo za leto 2018. 

 

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 2018. 

 

Ad 9) Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sofinanciranju javnih prireditev v 

občini Cerkno 

Ga. Lapajne je predstavila predlog sprememb pravilnika. 

 

Po razpravi je bil  soglasno sprejet  

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

da sprejme Pravilnik o spremembah Pravilnika o sofinanciranju javnih prireditev v občini 

Cerkno. 

 

Ad 4) Pobude in vprašanja 

 

Pobud in vprašanj ni bilo. 

 

Seja je bila zaključena ob 21.50 uri. 

 

 

Zapisala:                                                                                                                  Predsednik odbora: 

Jožica Lapajne                                                                                                         Domen Uršič, l.r.  


