
 

 

 

 

 

Z A P I S N I K 
 

25. seje Odbora za družbene in društvene dejavnosti, ki je bila 25. 9. 2018 ob 20.00 uri v prostorih 

Občine Cerkno. 

 

Prisotni: predsednik Domen Uršič in člani: Adrijana Mavri, Urška Lahajnar Ubajiogu, Robert Kuralt. 

Drugi prisotni: Mitja Dežela, ravnatelj OŠ Cerkno in svetovalka Jožica Lapajne.  

Opravičeno odsotni: Marija Hvala, Branka Florjančič. 

Neopravičeno odsotni: Miran Ciglič. 

 

Predlagan in obravnavan je bil naslednji dnevni red:  

1. Obravnava in sprejem zapisnika 23. redne in 24. korespondenčne seje odbora. 

2. Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega in vzgojno-varstvenega 

zavoda Osnovna šola Cerkno – hitri postopek. 

3. Predlog sistemizacije delovnih mest v vrtcu Peter Klepec pri OŠ Cerkno za šolsko leto 2018/2019. 

4. Sklep o cenah programov vrtca Peter Klepec pri OŠ Cerkno. 

5. Pobude in vprašanja. 

 

 

Ad 1) Obravnava in sprejem zapisnika 23. redne in 24. korespondenčne seje odbora 

 

Brez razprave je bil z vsemi glasovi ZA sprejet  

SKLEP: Potrdi se zapisnik 23. redne in 24. korespondenčne seje odbora. 

 

Ad 2) Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega in vzgojno-

varstvenega zavoda Osnovna šola Cerkno – hitri postopek 
G. Dežela je predstavil predlog spremembe odloka. Povedal je, da po trenutno veljavni zakonodaji 

veljajo za imenovanje pomočnika ravnatelja za šolo ali pomočnika ravnatelja za vrtec različni strokovni 

pogoji, ki jih v okviru enega delovnega mesta ni mogoče zagotoviti. Prav tako skupna delovna obveznost 

pomočnika ravnatelja za šolo in pomočnika ravnatelja  za vrtec  presega maksimalno delovno obveznost.  

G. Uršič je vprašal, če so preverjali, kako imajo to urejeno po drugih šolah. 

G. Dežela je odgovoril, da imajo tudi drugi zavodi ločeno delovno mesto pomočnika ravnatelja za vrtec 

in pomočnika ravnatelja za šolo. 

 

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 ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega in 

vzgojno-varstvenega zavoda OŠ Cerkno v predlaganem besedilu. 

 

Ad 3) Predlog sistemizacije delovnih mest v vrtcu Peter Klepec pri OŠ Cerkno za šolsko leto 

2018/2019  
G. Dežela je predstavil predlog sistemizacije delovnih mest v vrtcu Peter Klepec. Povedal je, da je 

sistemizacija narejena za 9 oddelkov. V preteklosti so se pojavljale težnje po desetem oddelku. Glede 

na število vpisanih otrok trenutno te potrebe ni, če pa se bo pojavila, pa bodo vsekakor sprožili postopke 

za ustanovitev tega oddelka. 

G. Uršič je pohvalil preglednost pripravljenega gradiva. Opozoril je na visoko osnovno ceno vrtca. 

Ugotoviti je potrebno, kje se da kaj prihraniti, vendar ne na račun kakovosti programa. 

G. Dežela je povedal, da je podvzel ukrepe, ki bodo imeli vpliv na znižanje stroškov. 

 

Po razpravi je bil soglasno sprejet  

 

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

da da soglasje k predlogu sistemizacije delovnih mest v enoti Vrtec Peter Klepec pri OŠ Cerkno 

za šolsko leto 2018/2019. 

 

Ad 4) Sklep o cenah programov vrtca Peter Klepec pri OŠ Cerkno. 
G. Dežela je predstavil predlog spremembe cen programov. Povedal je, da se s koncem koledarskega 

leta sprostijo napredovanja, ki so že vključena v predlog cene in se odražajo na spremembi cene. 

Ga. Lapajne je predstavila predlog popustov za prvega ali edinega otroka iz družine. Glede na trenutne 

podatke bi delež mesečnih stroškov, ki naj bi odpadel na občino, znašal 69,2 %, delež staršev bi bil 24,3 

%, delež ministrstva 3,9 % in plačila iz drugih občin 2,6 %. 

 

Po razpravi je bil  soglasno sprejet  

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

da sprejme sklep o cenah programov vrtca Peter Klepec pri OŠ Cerkno. 
 

Ad 5) Pobude in vprašanja 

Pobud in vprašanj ni bilo. 

 

 

Seja je bila zaključena ob 21.45 uri. 

 

 

 

Zapisala:                                                                                                                  Predsednik odbora: 

Jožica Lapajne                                                                                                         Domen Uršič, l.r.  


