
 

 

 

 

 

Z A P I S N I K 
 
1. seje Odbora za družbene in društvene dejavnosti, ki je bila 24. 4. 2019 ob 18.00 uri v prostorih 

Občine Cerkno. 

 

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

Drugi prisotni: Teja Simonič in Lara Bevk - Dom  upokojencev Idrija, Mitja Dežela in Mojca Lipužič 

Moravec - OŠ Cerkno, župan Gašper Uršič in svetovalka Jožica Lapajne.  

Opravičeno odsotni: Branka Florjančič in Janja Bevk. 
Neopravičeno odsotni: Klara Rovtar Jorrin. 

 

Predlagan in obravnavan je bil naslednji dnevni red: 

1. Uskladitev cene storitve pomoči družini na domu v občini Cerkno. 

2. Predstavitev sanacijskega plana OŠ Cerkno in informacije o vpisu otrok v vrtec za šolsko leto 

2019/20. 

3. Odlok o proračunu Občine Cerkno za leto 2019 in Odlok o proračunu Občine Cerkno za leto 2020 
– prva obravnava. 

4. Pravilnik o spremembi Pravilnika o dodelitvi enkratnega denarnega prispevka ob rojstvu otroka. 

5. Sklep o plačilu storitev bivanja in oskrbe v stanovanjski skupini kot nadomestni obliki bivanja in 
oskrbi izven mreže javne službe. 

6. Predlog načrta dela odbora. 

7. Pobude in vprašanja. 
 

 

Ad 1) Uskladitev cene storitve pomoči družini na domu v občini Cerkno 

Ga. Teja Simonič je predstavila predlog povišanja cene storitve pomoči družini na domu. Razlog za 

povišanje cene je rast stroškov dela v skladu z aneksom h kolektivni pogodbi, kar pomeni zvišanje plač 

vsem zaposlenim za en plačni razred. Predlog je, da se cena iz 19,13 € zviša na 19,69 €, za uporabnike 
pa bi ostala nespremenjena, to je 5, 27 € na uro. Povedala je tudi, da se povpraševanje po tej storitvi 

povečuje in da je čakalna doba za vključitev v to obliko pomoči od enega do treh mesecev. Zvišuje se 

tudi zadovoljstvo uporabnikov. 

 
Po razpravi je bil z vsemi glasovi ZA sprejet  

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

da sprejme sklep o uskladitvi cene za storitev »Pomoč družini na domu« in se uporablja od 1. 2. 

2019 dalje. 

 

Ad 2) Predstavitev sanacijskega plana OŠ Cerkno in informacije o vpisu otrok v vrtec za šolsko 

leto 2019/20 

G. Dežela je povedal, da je čez praznike počila vodovodna cev v eni  izmed učilnic. Po prvih ocenah je 

nastalo za več kot 10.000 € škode. Na vstopni točki vodovoda v šolo je pritisk previsok, na kar je 

potrebno opozoriti tudi upravljalca sistema. Največje težave pa ne vidijo v dotrajani vodovodni 
napeljavi, ampak v napeljavi za centralno ogrevanje, ki je večinoma zabetonirana v tlake. Kar lahko 

naredi šola je to, da zavarujejo objekt za višjo vrednost. Po energetski sanaciji objekta je njegova 

vrednost višja, zaradi česar se bo povečala tudi zavarovalna  premija. Opozoril je tudi na nujno sanacijo 
treh kupol, pri katerih zamaka. Nujno je potrebno sanirati tudi del žlebov, saj voda teče čez. Potrebno je 

urediti dostop in odvodnjavanje za šolo ter sanirati atrij. 

Pri investiciji kurilnice je ostala nedokončana ureditev dostopa do dimnika. S koncesionarjem je 

dogovorjeno, da to uredijo do konca meseca maja. V šolski kuhinji je potrebno  popravilo kotla oziroma 
njegova zamenjava.  
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Pojasnil je tudi razlog za obrezovanje dreves pri vrtcu v Cerknem. Le-to se je izvedlo zgolj zaradi 
varnosti otrok, zaposlenih in zaradi zaščite objektov. 

Z 31. marcem je potekel vpis v vrtec za naslednje šolsko leto. Prispelo je 60 vlog. 48 otrok izpolnjuje 

pogoje s 1. 9. 2019  (24 otrok rojenih 2018, 12 otrok rojenih 2017, 7 otrok rojenih 2016 in 5 otrok rojenih 
2015). V šolo gre 37 otrok. 7. maja bo komisija vse vloge točkovala in pripravila vrstni red za sprejem 

v vrtec.  

S člani odbora je bilo dogovorjeno, da vodstvo šole pripravi predloge in oceno stroškov, ter da se skupaj 
z ustanoviteljem poišče ustrezno rešitev.  

 

 

Ad 3) Odlok o proračunu Občine Cerkno za leto 2019 in Odlok o proračunu Občine 

Cerkno za leto 2020 – prva obravnava 

G. Domen Uršič je predstavil predlog proračuna v delu, ki se nanaša na delo Odbora za 

družbene in društvene dejavnosti. 
 
Po razpravi je bil soglasno sprejet  

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

da sprejme Odlok o proračunu Občine Cerkno za leto 2019 in Odlok o proračunu Občine Cerkno 

za leto 2020 – prva obravnava, v delu, ki se nanaša na pristojnost odbora. 

 

Ad 4) Pravilnik o spremembi Pravilnika o dodelitvi enkratnega denarnega prispevka ob 

rojstvu otroka 

Ga. Lapajne je predstavila predlog sprememb. 
 

Brez razprave je bil soglasno sprejet  

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

da da soglasje k Pravilniku o  spremembi Pravilnika o dodelitvi  enkratnega  denarnega  prispevka 

ob rojstvu otroka. 
 

Ad 5) Sklep o plačilu storitev bivanja in oskrbe v stanovanjski skupini kot nadomestni obliki 

bivanja in oskrbi izven mreže javne službe 

Ga. Lapajne je predstavila predlog plačevanja storitve bivanja in oskrbe v stanovanjski skupini izven 

mreže javne službe.  
 

Brez razprave je bil soglasno sprejet 

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

da sprejme Sklep o plačilu storitev bivanja in oskrbe v stanovanjski skupini kot nadomestni  obliki 

bivanja in oskrbi izven mreže javne službe. 

 

Ad 6) Predlog načrta dela odbora 

G. Uršič je predstavil predlog dela odbora za mesec maj in junij, s katerim so se vsi prisotni strinjali. 

  

Ad 7) Pobude in vprašanja 

Pobud in vprašanj ni bilo. 

 

 
Seja je bila zaključena ob 21.20 uri. 

 

 

 
Zapisala:                                                                                                                  Predsednik odbora: 

Jožica Lapajne                                                                                                         Domen Uršič, l.r.  


