
 

 

 

 

 

Z A P I S N I K 
 

23. seje Odbora za družbene in društvene dejavnosti, ki je bila 28. 5. 2018 ob 19.00 uri v prostorih 

Občine Cerkno. 

 

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

Branka Florjančič, Robert Kuralt. 

Drugi prisotni: Mitja  Dežela, kandidat za ravnatelja OŠ Cerkno in svetovalka Jožica Lapajne.  

Neopravičeno odsotni: Miran Ciglič. 

 

Predlagan in obravnavan je bil naslednji dnevni red:  

1. Obravnava in sprejem zapisnika 21. redne in 22. korespondenčne seje odbora. 

2. Mnenje lokalne skupnosti o kandidatu za ravnatelja OŠ Cerkno. 

3. Predlog razdelitve sredstev za dejavnosti humanitarnih in invalidskih organizacij. 

4. Predlog odobritve stanovanjskih posojil s subvencionirano obrestno mero za novogradnje in 

adaptacije ter nakupe stanovanj, ki je potekal v času od 23. aprila do 14. maja 2018. 

5. Letno poročilo o izvajanju kulture v občini Cerkno. 

6. Pobude in vprašanja. 

 

 

Ad 1) Obravnava in sprejem zapisnika 21. redne in  22. korespondenčne seje odbora 

 

Brez razprave je bil s petimi glasovi ZA sprejet  

SKLEP: Potrdi se zapisnik 21. redne in 22. korespondenčne seje odbora. 

 

Ad 2) Mnenje lokalne skupnosti o kandidatu za ravnatelja OŠ Cerkno  

G. Mitja Dežela, kandidat za ravnatelja OŠ Cerkno, se je predstavil, predstavil pa je tudi program 

vodenja zavoda OŠ Cerkno za obdobje 2018 - 2023. 

 

Po razpravi je bil soglasno sprejet  

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

da da pozitivno mnenje kandidatu za ravnatelja OŠ Cerkno, g. Mitji Dežela. 

 

Ad 3) Predlog razdelitve sredstev za dejavnosti humanitarnih in invalidskih organizacij 

Ga. Lapajne je predstavila predlog razdelitve sredstev. 

 

Po razpravi je bil soglasno sprejet  

SKLEP: Odbor za družbene in društvene dejavnosti potrdi predlog razdelitve sredstev za 

sofinanciranje humanitarnih in invalidskih organizacij. 

 

Ad 4) Predlog odobritve stanovanjskih posojil s subvencionirano obrestno mero za novogradnje 

in adaptacije ter nakupe stanovanj, ki je potekal v času od 23. aprila do 14. maja 2018. 

Ga. Lapajne je  predstavila predlog razdelitve sredstev. 

 

Po razpravi je bil  soglasno sprejet  

SKLEP: Odbor za družbene in društvene dejavnosti potrdi predlog odobritve stanovanjskih 

posojil s subvencionirano obrestno mero. 
 

 

 

 

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 



Ad 5) Letno poročilo o izvajanju kulture v občini Cerkno. 

Ga. Lapajne je na kratko predstavila poročilo za  leto 2017. 

 

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 2017. 

 

Ad 6) Pobude in vprašanja 

Pobud in vprašanj ni bilo. 

 

 

Seja je bila zaključena ob 21.55 uri. 

 

 

 

Zapisala:                                                                                                                  Predsednik odbora: 

Jožica Lapajne                                                                                                         Domen Uršič, l.r.  


