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ZAPISNIK
21. seje Odbora za družbene in društvene dejavnosti, ki je bila 27. 03. 2018 ob 19.00 uri v prostorih
Občine Cerkno.
Prisotni: predsednik Domen Uršič in člani: Adrijana Mavri, Marija Hvala, Urška Lahajnar Ubajiogu.
Drugi prisotni: Milanka Trušnovec, direktorica Mestne knjižnice in čitalnice Idrija, župan Jurij Kavčič
in svetovalka Jožica Lapajne
Opravičeno odsotni: Branka Florjančič
Neopravičeno odsotni: Miran Ciglič, Robert Kuralt
Predlagan in obravnavan je bil naslednji dnevni red:
1. Obravnava in sprejem zapisnika 20. redne seje odbora.
2. Soglasje k spremembi Pravilnika o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest v Mestni
knjižnici in čitalnici Idrija.
3. Poslovanje javnih zavodov v letu 2017.
4. Pobude in vprašanja.

Ad 1) Obravnava in sprejem zapisnika 20. redne seje odbora
Brez razprave je bil soglasno sprejet
SKLEP: Potrdi se zapisnik 20. redne seje odbora.
Ad 2) Soglasje k spremembi Pravilnika o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest v
Mestni knjižnici in čitalnici Idrija
Ga. Trušnovec je predstavila razloge za sistemizacijo novega delovnega mesta Koordinator in
organizator kulturnega programa. Delovno mesto Kinooperater vsebinsko in po obsegu ne ustreza delu
in nalogam, ki jih zaposleni na tem delovnem mestu opravlja. Spremenjeno je poimenovanje in šifra
DM ter plačni razred.
Po razpravi je bil z vsemi glasovi ZA 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 3) Poslovanje javnih zavodov v letu 2017
Ga. Trušnovec je na kratko povzela poročilo o poslovanju Bevkove knjižnice Cerkno v letu 2017.
Bevkova knjižnica Cerkno je poslovala negativno, ustvarila je presežek odhodkov nad prihodki v višini
1.241 EUR. Glavni razlog so materialni stroški. Od Občine Cerkno je MKČI v letu 2017 za materialne
stroške prejela 9.000 EUR, porabila pa 12.746 EUR. Poraba plina je bila v letu 2017 za 1.200 EUR višja
v primerjavi s preteklim letom. Sanacija tlakov in menjava oken nista prinesli bistvenega rezultata. Na
nivoju celotnega zavoda so glede na preteklo let zelo poskočili stroški energije. Povedala je, da je bila
napaka na strani SGI, saj v letu 2016 knjižnici niso izstavili vseh računov.
Ga. Lapajne je predstavila poslovanje ostalih javnih zavodov.
G. župan je povedal, da se bo za potrebe ZP postaje Cerkno na novi lokaciji dokupilo še parkirne
površine, stroške projektiranja se ocenjuje na 60.000 do 80.000 EUR. Potrebna bo tudi sprememba OPN,
stavbo ZD je treba oddeliti od ostalih objektov. V starem objektu ZP je zagotovljenega samo 1/3
predpisanega prostora.

Po razpravi je bil z vsemi glasovi ZA sprejet
SKLEP: Odbor za družbene in društvene dejavnosti predlaga Občinskemu svetu Občine Cerkno,
da sprejme sklepe o razporejanju presežkov oz. primanjkljajev javnih zavodov za leto 2017.
Soglasno pa je bil sprejet še dodaten
SKLEP: Odbor za družbene in društvene dejavnosti predlaga, da se sredstva v proračunu Občine
Cerkno za leto 2018 na »PP 131905 – OŠ Cerkno – materialni stroški« zmanjšajo za 30.024,00
EUR.
Obrazložitev: Glede na to, da je presežek prihodkov nad odhodki Javnega zavoda OŠ Cerkno za leto
2017, v višini 30.024,37 EUR, namenjen pokrivanju operativnih stroškov poslovanja v letu 2018, se PP
131905 – OŠ Cerkno – materialni stroški v proračunu Občine Cerkno za leto 2018 za to vrednost zniža.
Ad 4) Pobude in vprašanja
Ga. Mavri je vprašala, kako je s koriščenjem sredstev za spremljevalko. Strokovna komisija je odločila,
da se spremstvo za otroka, ki potrebuje tovrstno pomoč, iz 4 ur poveča na 6 ur, nimajo pa še odločbe
pristojne institucije, kjer pojasnjujejo, da jo še niso izdali, ker so zasuti z delom.
Ga. Lapajne je povedala, da je župan odobril dodatna sredstva. Po sprejemu proračuna in podpisu
pogodbe se lahko vlaga zahtevke.
G. Uršič je podal informacijo, ki je prišla do njega, da Odbor za družbene in društvene dejavnosti, župan
ter občina nasprotujejo 10. oddelku vrtca. V preteklem šolskem letu je bila dana pobuda za odprtje 10.
oddelka, vendar se je kasneje izkazalo, da potrebe po 10. oddelku ni.
Člani odbora so predlagali, da se objavi članek v občinskem glasilu, kjer se staršem in občanom pojasni
potek in pogoje za vpis v vrtec, predstavi cene programov ter deleže sofinanciranja občine.
G. Uršič je predstavil dosedanji potek reševanja prostorske problematike C.M.A.K.–a in ostalih društev.
Župan je dodal, da so si s predstavniki društev 14. marca ogledali tri lokacije. Na občino je prišla tudi
peticija stanovalcev Glavnega trga in bližnjih sosedov.
G. Uršič je pojasnil, da so se predstavniki društev v preteklih dneh dogovorili, da pripravijo predstavitev
svojega delovanja, na katero povabijo prebivalce ulic: Glavni trg, Pot na Zavrte, Močnikova ulica in
Cvetkova cesta.
Ga. Lahajnar je vprašala, če je že zaključen razpis za ravnatelja OŠ Cerkno.
G. Mavri je odgovorila, da je razpis zaključen in da je po njenih informacijah prijavljen en kandidat.
Ga. Lahajnar je predlagala, da se kandidat predstavi na Odboru za družbene in društvene dejavnosti.
Seja je bila zaključena ob 21.45 uri.
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