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Z A P I S N I K 
 

6. redne seje Občinskega sveta Občine Cerkno, 

ki je bila v četrtek, 27.6.2019 ob 17. uri v sejni dvorani Občine Cerkno. 
 

 

PRISOTNI ČLANI OBČINSKEGA SVETA: ga.Urška Lahajnar Ubajiogu, g.Nikolaj Ozebek, 

g.Stanko Močnik, ga.Mojca Mavri, ga.Jožica Ortar, g.Aleš Zajc, g.Rok Obid, ga.Adrijana Mavri, 

g.Domen Uršič, g.Andraž Drešček, g.Silvo Jeram, g.Marko Čadež, g.Jurij Kavčič, ga.Antonija 

Dakskobler 

ODSOTNI: ga. Jerca Prezelj in ga.Branka Florjančič 

PREDSTAVNIKI OBČINSKE UPRAVE IN POROČEVALCI: strokovne službe občine: ga. 

Jožica Lapajne in Katja Lapanja. 

OSTALI PRISOTNI: / 

NOVINARJI:  ga.Metka Rupnik - Radio Odmev, g.Damijan Bogataj – ABC, ga.Nina Brus – RTV 

SLO 

 

Za sejo je bil predlagan naslednji  d n e v n i   r e d : 

 

1. Ugotovitev sklepčnosti in določitev dnevnega reda. 

2. Sprejem zapisnika in sklepov, sprejetih na 5. seji občinskega sveta dne 23.5.2019. 

Poročilo o realizaciji sklepov. 

3. Odlok o spremembah Odloka o ustanovitvi in organiziranju Javnega podjetja 

Komunala Idrija d.o.o. – hitri postopek. 

4. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o postopku in kriterijih za vpis 

otrok v Vrtec Cerkno. 

5. Pravilnik o subvencioniranju varstva otrok, ki niso vključeni v programe predšolskega 

varstva. 

6. Poročilo o izvajanju Lokalnega programa za kulturo v občini Cerkno 2015 – 2018 za 

leto 2018. 

7. Poročilo o uresničevanju Letnega programa športa v Občini Cerkno za leto 2018. 

8. Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja: 

- Imenovanje člana Nadzornega sveta Javnega podjetja Komunala Idrija d.o.o.. 

9. Pobude in vprašanja svetnikov. 

 

Ad 1.:  Ugotovitev sklepčnosti in določitev dnevnega reda 

 

Župan Gašper Uršič je pozdravil vse prisotne in ugotovil, da je občinski svet sklepčen ter prebral 

predlog dnevnega reda. Predlagal je spremembo dnevnega reda in sicer se na dnevni red uvrstita še 

dodatni dve točki. Kot 5. točka dnevnega reda se uvrsti Odgovor na pobudo staršev glede vpisa otrok v 

vrtec, kot 10. točka pa se uvrsti Seznanitev Odbora za infrastrukturo, okolje in prostor, glede tekočih 

projektov.   

Župan Gašper Uršič je predlagal glasovanje k spremenjeni točki dnevnega reda. 

 

Sprejet je bil SKLEP: 

Potrjen je bil spremenjen dnevni red občinske seje.   



                                                                                              (14 glasov ZA) 

Ad 2.:  Sprejem zapisnika in sklepov, sprejetih na 5. seji občinskega sveta dne 23.5.2019. Poročilo 

o realizaciji sklepov. 

 

Župan Gašper Uršič je v zvezi s točko dnevnega reda vprašal, če so kake pripombe ter povzel 

poročilo o realizaciji sklepov. 

 

Župan Gašper Uršič je predlagal glasovanje k točki dnevnega reda. 

 

Sprejet je bil SKLEP: 

Potrdi se zapisnik ter sklepi 5. seje občinskega sveta dne 23.5.2019.  

                         (13 glasov ZA) 

                

Ad 3.:  Odlok o spremembah Odloka o ustanovitvi in organiziranju Javnega podjetja 

Komunala Idrija d.o.o. – hitri postopek 

 

Župan Gašper Uršič je razložil točko dnevnega reda. 

 

Župan Gašper Uršič je predlagal glasovanje k točki dnevnega reda. 

 

Sprejet je bil  SKLEP: 

Občinski svet Občine Cerkno je potrdil Odlok o spremembah Odloka o ustanovitvi in 

organiziranju Javnega podjetja Komunala Idrija d.o.o. po hitrem postopku. 

                                 (14 glasov ZA) 

 

Ad 4.:  Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o postopku in kriterijih za vpis 

otrok v Vrtec Cerkno 

 

Jožica Lapajne je v nadaljevanju razložila točko dnevnega reda ter povedala, da se največ sprememb 

nanaša na začasen ali trajen izpis iz vrtca. 

Domen Uršič je podal poročilo Odbora za družbene in društvene dejavnosti ter dejal, da odbor 

predlaga občinskemu svetu, da pravilnik potrdi. Povedal je, da je pravilnik obravnavala tudi Statutarno 

pravna komisija in je predlagala spremembo preambule. 

V nadaljevanju je dejal, da je prišla pobuda s strani šole, predvsem glede na ugotovitev težav pri 

kadrovskem razporejanju zaradi izpisov otrok v vrtec, hkrati pa se je pregledalo še ostale zadeve.  

Marko Čadež je vprašal glede 2. točke, ki navaja, da ni možen prehod iz programa A v program B.  

Domen Uršič je pojasnil, da program B pomeni, da otrok zapusti vrtec prej kot je zaključeno celotno 

varstvo. Z vidika organizacije in kadrovske sestave je stvar zelo jasna. Šola pripravi sistemizacijo 

delovnih mest na podlagi vseh otrok, ki so vključeni za polni čas in se hkrati dopolnjuje s tistim, ki so 

v programu B in iz tega razloga iz programa A v program B. Prehod je sicer možen enkrat letno, ker če 

bi se prehodi dogajali prevečkrat bi prihajalo do problemov pri razporejanju dela.  

Adrijana Mavri je vprašala glede imena vrtca, če se v tem pravilniku ne spreminja.  

Jožica Lapajne je pojasnila, da se spreminja v prvem členu, ne spreminja pa se prvotni pravilnik 

zaradi lažjega iskanja. 

 

Župan Gašper Uršič je predlagal glasovanje. 

 

Sprejet je bil SKLEP: 

Občinski svet Občine Cerkno je potrdil Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o 

postopku in kriterijih za vpis otrok v Vrtec Cerkno.  

                                    (14 glasov ZA) 

 



 

Ad 5.:  Odgovor na pobudo staršev glede vpisa otrok v vrtec 

 

Domen Uršič je v nadaljevanju predstavil pisni odgovor na pobudo staršev glede vpisa otrok v vrtec. 

Informacija, da se oblikuje 10 oddelek je bila nekoliko zavajajoča. Tematika je bila obravnavana tudi 

na Svetu zavoda, v juniju 2019. Predstavil je tudi vse postopke in izračune, ki so bili narejeni na 

občini, glede vpisa otrok v vrtec. Občina trenutno prispeva mesečno 69  % cene vrtca. Sicer pa je 

občina Cerkno, skupaj s šolo pregledala možnosti kako in kje bi zagotovili dodatni 10 oddelek vrtca. 

Skupna odločitev občine Cerkno in OŠ Cerkno je bila, da je potrebno čimprej pristopiti k projektu za 

izgradnjo novega vrtca.  

Župan Gašper Uršič je v nadaljevanju predstavil možne rešitve glede novega vrtca in dejal, da so se v 

tem tednu dobili tudi s sodelavcem, ki pripravlja javna naročila in je predstavil več možnosti 

pridobitve investitorja, v smislu javno-zasebnega partnerstva, ker občina ni kreditno sposobna v taki 

meri, da bi zagotovili zadostna sredstva za tako investicijo. Je pa potrebno preveriti, če bi investitorji 

imeli interes. Se pa zaveda, da za starše nesprejetje v vrtec predstavlja resen problem in tudi sam je 

eden od staršev, ki nima sprejete hčerke v vrtec in zato še bolj razume stisko staršev. Občina išče 

alternativne rešitve, kaj bi bilo možno narediti – trenutno pa zakonsko gledano ne izpolnjujejo pogojev 

niti za polovico oddelka s petimi otroki, ki ostanejo izven vpisa. Zato predlaga, da vsi skupaj iščejo 

neko dolgoročno rešitev.  

Stanko Močnik je dejal, da njihova svetniška skupina ne podpira pravilnika, ker s tem ne rešujejo 

zadeve. Zavzemajo se za 10 oddelek, ki ga je potrebno ustanoviti. Tako stališče zagovarjajo predvsem 

iz razloga, ker je potrebno okolju dati nek signal in mladim družinam, da so dobrodošli. Dolžnost 

občine in svetnikov je, da to uredijo, saj so otroci naša prihodnost in ena izmed prioritet, ki so jih 

dolžni izpeljati. Glede na različne informacije, ki so krožile v javnosti so se oni kot svetniška skupina 

vzdržali vseh komentarjev. Predstavniki njihove svetniške skupine so včeraj imeli sestanek z 

ravnateljem OŠ Cerkno ter so pregledali trenutno situacijo. Zavedajo se, da to pomeni dodatne stroške 

za občino, ampak kljub temu je potrebno zagotoviti sredstva za pokritje teh stroškov in da se 10 

oddelek ustanovi. Tudi kar se tiče novega vrtca je potrebno načrtovati tako, da se zagotovi 10 oddelek 

in trenutno je idealna prilika, da se s tem prične ter se seznanijo z vsemi stroški, ki bodo nastali. 

Zavedajo se, da je vzpostavitev 10 oddelka neka začasna rešitev in dolgoročna rešitev je izgradnja 

novega vrtca. Njihova svetniška skupina zato predlaga, da se potrdi sklep, da občinski svet potrdi 

ustanovitev 10 oddelka. Potrebe po tem se kažejo tudi v gospodarstvu in je tudi ena od osnov, da bodo 

mladi ostajali v Cerknem, poleg seveda reševanja stanovanjskega problema.  

Domen Uršič je dejal, da je prva zavajajoča stvar tukaj ta, da se ni šlo v iskanje rešitve za 10 oddelek. 

Občina je skupaj s šolo šla v postopek iskanja rešitve že v marcu, ko se je pokazala potreba po 10 

oddelku. 

Stanko Močnik je dejal, da je govoril v smislu, kaj je potrebno narediti.  

Domen Uršič je dejal, da različne informacije, ki so jih svetniki v javnosti pridobivali in nekateri tudi 

širili bi lahko preverili pri gospe Jožici na občini, pri županu in pri ravnatelju osnovne šole Cerkno. 

Predlaga, da za naprej, preden poslušajo razno razne govorice najprej preverijo informacije katere 

stvari potekajo. Informacij niso dajali v javnost iz razloga, ker ni smiselno, da se podajajo polovične 

informacije. Lahko se gre v odprtje 10 oddelka, vendar se je potrebno zavedati, da bo potrebno najti 

finančna sredstva za izpeljavo le tega.  

Mojca Mavri je dejala, da so iskali informacije in sicer pri ravnatelju osnovne šole Cerkno g. Dežela 

in sicer so bili pri njem predstavniki njihove svetniške skupine ter jim je jasno povedal in predstavil, da 

obstaja možnost 10 oddelka. Investicija bi znašala okrog 38.000 oz. 40.000 €, s preureditvijo 

telovadnice in pisarne.  

Adrijana Mavri je dejala, da je včeraj govorila z ravnateljem in njej je zatrdil, da rešitve za 10 

oddelek ni in se na tem mestu sprašuje, kdo daje napačne informacije. Sicer pa vejo, da se je tudi sama 

zelo zavzemala za to, vendar pa je odgovor s strani ravnatelja tak, da odprtje 10 oddelka ni mogoče. 

Domen Uršič je dejal, da glede na to, da so informacije različne, se bodo pozanimali o možnosti te 

izvedbe in kaj to pomeni za standarde in normative. Težava, ki se v vrtcu pojavlja je v tem trenutku ta, 

da delujejo po minimalnih standardih in normativih, kar se tiče igralnih in ostalih površin v vrtcu.  



Jurij Kavčič je dejal, da so bile analize, ki so jih danes podajali narejene že leta 2018 in so ravno tako 

ugotavljali, da bo število otrok višje od možnega vpisa. Na žalost se je proti koncu leta izkazalo, da 

temu ni tako in da so zunaj ostali samo trije otroci, od predvidenih sedmih. Prava osnova je samo 

zadostno število otrok, ki je predpisana z zakonom. Spomnil je na leto 2010, ko je bilo pridobljeno 

gradbeno dovoljenje za nov vrtec in 970.00 € evropskih sredstev, ki jih je takratna politična struktura 

povozila in so presodili, da je vrtec predrag, takratna cena pa ja bila med 1,2 – 1,35 MIO €. 

Andraž Drešček je vprašal kaj npr. stroškovno pomeni selitev vrtca v Novake. 

Župan Gašper Uršič je dejal, da so skupaj s šolo naredili simulacijo na obstoječo lokacijo, kar 

pomeni 15 € / otroka, se pravi, da bi morali vsi ostali starši plačevati višjo ceno, da se sprejme še 

ostalih pet otrok. V tem primeru se je potrebno odločiti, kako se bodo sredstva v proračunu razporedila 

in zato apelira na njih, ki so predlagatelji, da si vzamejo čas ter povejo kje v proračunu naj vzamejo 

sredstva, da se namenijo za ustanovitev 10 oddelka, če bo seveda zakonska podlaga izpolnjena. 

Domen Uršič je dejal, da občina Cerkno vsako leto pripravi popis vseh igralnih površin in jih pošlje na 

ministrstvo in trenutno je potrjeno do 31.8.2019. V kolikor v obstoječe površine umestijo 10 oddelek 

bo potrebno še enkrat poslati na ministrstvo spremembo, kar pomeni, da bo igralna površina na otroka 

še manjša. V primeru, da se zgodijo izpisi in se 10 oddelek ne zapolni (v preteklosti se je npr. 

doplačevalo za 7 nezasedenih mest), bo potrebno te stroške pokriti. Zagovarja trajno rešitev 

problematike, bo pa pri ravnatelju še enkrat preveril trenutno situacijo. Strinja se z županom, naj 

dobijo sredstva, ki se lahko namenijo za 10 oddelek. 

Adrijana Mavri je dejala, da je igralna površina že sedaj premajhna. 

Antonija Dakskobler je dejala, da če prav razume bi bil strošek za občino minimalno 100.000 €, je pa 

dejstvo, da se ji starši teh otrok smilijo, saj razume s kakimi problemi se ti starši srečujejo, saj je imela 

tudi sama podobne probleme, ko so bili otroci majhni. Bila je mnenja, da je potrebno delati na tem, da 

se naredi nov vrtec. Zanimalo jo je, kaj kažejo trendi glede otrok za naprej. Opozorila je še na to, da je 

poleg otrok, potrebno poskrbeti še za starejše.  

Jožica Lapajne je dejala, da primerjava letošnjega polletja z lanskim kaže na to, da je število rojstev 

letos nekoliko nižje, vendar pa to še nič ne pomeni, ker jih je lahko do konca leta potem več. 

Domen Uršič je dejal, da če želijo da mladi ostanejo potem je potrebno najti neko trajno rešitev. 

Mojca Mavri je dejala, da je tudi mnenje njihove svetniške skupine isto in sicer, da se najde neko 

trajno rešitev. Njihov predlog, ki so ga podali, pa je začasna rešitev problema. 

Župan Gašper Uršič je dejal, da ravno iz tega razloga, ker so to predlagali, je tudi on dal predlog, da 

njihova svetniška skupina točno pove, kje se ta sredstva lahko dobi in kje so prostori, da se to lahko 

izvede ter kadar bodo za to tudi zakonske podlage. Vsekakor pa bo občina rešitve iskala, seveda pa je 

za to potrebno imeti zakonsko podlago. 

Domen Uršič je dejal, da se v vrtcu kaže potreba po še dveh spremljevalcih, kar za občino v grobi 

oceni pomeni še dodatnih 37.000 €; občina mora zaradi zdravstvenih razlogov to tudi zagotoviti. 

Adrijana Mavri je dejala, da misli, da je mnenje vseh svetnikov, da je problem potrebno rešiti in ni 

nikogar, ki bi bil proti 10 oddelku in vsi želijo tem staršem pomagati ter iskati rešitev. Vendar pa je 

zakon pač zakon in ga je potrebno upoštevati, ker v nasprotnem primeru ministrstvo ne bo dalo 

dovoljenja za izvajanje dejavnosti.  

Aleš Zajc je dejal, da so v Spodnji Idriji imeli prakso, da so zadnje leto imeli vrtec v prostorih šole. 

Domen Uršič je dejal, da se je preverjalo tudi prostore v šoli in po informacijah tega v šoli ni možno 

izvesti. 

Župan Gašper Uršič je predlagal, da zadeve še enkrat preverijo z ravnateljem, da ne bodo sprejemali 

nekih rešitev, ki ne bodo temeljila na dejstvih.  

Domen Uršič je dejal, da je bil ta odgovor poslan vsem staršem iz razloga, ker se morajo vsi skupaj 

zavedati, kaj to vse skupaj povleče zraven. Ne gre samo za stavbo, gre tudi za kadrovsko sestavo in 

naslednje leto, če se število otrok zmanjša pomeni tudi zmanjševanje števila kadra. Treba se je 

zavedati, da gre breme praznih mest v celoti na občino. Edina prava rešitev bi bil nov vrtec. 

Jurij Kavčič je bil mnenja, da bo država prej ali slej morala spremeniti zakonodajo na tem področju, 

sicer bodo vrtci požrli občine in potrebno se je zavedati, da je občina Cerkno vedno zalagala vrtec z 

višjim procentom kot ostale občine v Sloveniji. Sicer pa je bil mnenja, da je še vedno največji greh te 

občine dejstvo, da se je gradnja vrtca leta 2010 ustavila. 



Stanko Močnik je vprašal, če imajo informacije zakaj so se otroci izpisali. Do njih so prišle 

informacije, da zaradi tega, ker je bilo zagotovilo, da ne bo oddelka in iščejo rešitve drugje. Sicer pa je 

dejstvo, da bo sredstva potrebno najti in župan kot predlagatelj proračuna zadeve najbolj pozna in bi 

moral vedeti, kje se lahko vzame in kje ne. Svetniki pa naj pogledajo na področjih, ki jih poznajo. 

Bodo pa morali k rešitvi problema pristopiti vsi. Poudaril je, da njihova svetniška skupina ni zato, da bi 

karkoli nagajali – iščejo pa najboljšo rešitev in kakor kažejo trendi, se vidi kam bo treba iti. 

Župan Gašper Uršič je dejal, da če so pripravljeni vsak na svojem področju nekaj sredstev odstopiti. 

V naslednjem tednu, ko bodo starši dobili v podpis omenjene pogodbe, se bo točno vedelo koliko otrok 

bo še ostalo zunaj in to bodo potem pravi podatki s katerimi se bo operiralo dalje. 

Domen Uršič je dejal, da je poznana časovnica kdaj bodo izpolnjeni pogoji oz. če bodo izpolnjeni 

pogoji za 10 oddelek. 

Stanko Močnik je dejal, da je potrebno preveriti še kaj je s tistimi otroci, ki so jih sedaj izpisali ali je 

možnost, da pridejo nazaj, ali ni.  

Adrijana Mavri je pojasnila, da otroci, ki so se sedaj izpisali niso otroci, ki so se vpisali v zadnjem 

roku, vendar gre za otroke, ki so obiskovali vrtec že pretekla leta in so se izpisali zaradi selitve.  

Domen Uršič je dejal, da je potrebno počakati na informacijo do tistega trenutka, ko je informacija 

končna. Prve informacije, ki so jih imeli je bilo glede na oddane vloge za vpis v vrtec. Druga 

informacija pa je ta, da je potrebno vedeti koliko otrok izpolnjuje pogoje za vpis (starost 11 mesecev), 

v določenem obdobju. Po zadnjih informacijah, v septembru ostane izven vrtca 5 otrok, ki izpolnjujejo 

pogoje, med šolskim letom pa potem še 10 otrok (po zadnjih informacijah) in sicer izpolnijo pogoje 

potem v mesecu oktobru, novembru in decembru letos. Se pravi, da starši, ki vpišejo otroka v vrtec v 

marcu in če vejo, da septembra ne izpolnjujejo pogoja 11 mesecev ne morejo pričakovati, da bo njihov 

otrok sprejet v vrtec, ker zakonodaja tega ne dopušča, ker je vezana na starševski dopust.   

Stanko Močnik je dejal, da glede na to, da je toliko različnih informacij, predlaga, da se skliče izredno 

sejo na to temo, da se povabi ravnatelja ter takrat pogledajo natančno sliko, kaj se dogaja z vpisi in od 

tam naprej grejo dalje.  

Domen Uršič je dejal, da je to predlagal tudi župan ter je potrebno počakati, da se vrnejo pogodbe. 

Župan Gašper Uršič je dejal, da je potrebno najti rešitev kako to izpeljati, mora pa biti zakonsko. 

Domen Uršič je dejal, da je težava v obstoječih stavbah že sedaj in boji se, da bo nastal nov problem 

pa kje drugje.  

Adrijana Mavri je dejala, da je dejstvo, da je v igralnicah, ki so trenutno v zidani stavbi 24 otrok, kar 

pa je zanje premajhno. Da so zadostili normativom za igralno površino, se je takrat vključilo tudi 

hodnike in so na ta način rešili problem. Če bi šli sedaj v to, bi še v obstoječih oddelkih morali 

zmanjšati število otrok, kar pa pomeni, da nastane potem še večji problem. 

Jožica Lapajne je dejala, da če bi šli po normativih kar je najmanj 3 m2 na otroka, bi bilo v zidani 

stavbi 24 otrok manj – glede na sedanje normative, ker pa je bila stavba že od prej veljajo stari 

normativi. 

Marko Čadež je bil mnenja, da to ni rešitev, da se staršem nameni po 100 Eur skozi subvencijo. 

Župan Gašper Uršič je dejal, da se tega zaveda, vendar pa se sprašuje, če je rešitev, da občina plačuje 

100.000 € za eno leto. 

Marko Čadež je bil mnenja, da bi morali odpreti oddelek nekje drugje vsaj za prvo starostno obdobje.  

Domen Uršič je dejal, da je problem prav pri najnižjem starostnem obdobju. 

Stanko Močnik je vprašal, če se razpolaga s podatkom koliko otrok iz Cerknega je v drugih vrtcih.  

Jožica Lapajne je pojasnila, da npr. otroke, ki ji vozijo v Žiri in Sp. Idrijo jih v Cerkno ne bodo vozili. 

Andraž Drešček je dejal, da je dejstvo, da če zakon tako pravi je pač dejstvo da tako je in ga je 

potrebno upoštevati.  

Silvo Jeram je vprašal kako je s tem, če otrok ni bil sprejet in če prednostne liste sploh obstajajo.  

Jožica Lapajne je dejala, da prednostna lista obstaja. Lansko leto so bili s 1. septembrom sprejeti vsi 

otroci v vrtec, ki so izpolnjevali pogoje. Če pa ga je izpolnjeval kasneje, pa je bil na evidenčni listi. 

Sicer pa so se oddelki potem popolnili do meseca januarja.   

Domen Uršič je dejal, da je bil iz tega razloga tudi sprejet prejšnji sklep, kjer so bili dopolnjeni pogoji 

in točkovanja za vpis otrok v vrtec, ker se je izkazalo, da so določene stvari problematične.  



Antonija Dakskobler je dejala, da so že v preteklosti ugotavljali, da občina prispeva bistveno več za 

subvencije kot ostale občine. Odločitev je bila taka tudi iz razloga, ker so plače v Cerknem bistveno 

nižje kot drugje in se je na ta način tudi pomagalo staršem.  

Domen Uršič je dejal, da povečanje oddelkov v vsakem primeru pomeni povišanje cene vrtca, kar 

pomeni tudi večje plačilo za vse starše ali povišanje subvencije za občino Cerkno, za kar pa je 

potrebno zagotoviti dodatna sredstva, da ostanejo na isti višini cene vrtca, kot v preteklosti. Kar se pa 

tiče cene vrtca so z ravnateljem v dogovoru, da se bo skušalo delati v tej smeri, da cene vrtca ne bodo 

šle še višje.  

 

Župan Gašper Uršič je zaključil točko dnevnega reda. 

 

Ad 6.:  Pravilnik o subvencioniranju varstva otrok, ki niso vključeni v programe predšolskega 

varstva 

 

Jožica Lapajne je v nadaljevanju predstavila točko dnevnega reda. 

Domen Uršič je podal poročilo Odbora za družbene in društvene dejavnosti ter dejal, da je odbor 

pravilnik potrdil ter predlaga občinskemu svetu, da ga potrdi. Pravilnik se jim zdi smiseln in sicer iz 

razloga, da se finančno pomaga staršem, katerih otroci niso bili sprejeti v vrtec. 

Župan Gašper Uršič je dejal, da mu je bilo večkrat očitano, da si ureja subvencijo sam sebi zaradi 

vpisa hčerke v vrtec. Nadaljeval je, da se on subvenciji odpoveduje in je ne bo koristil, v primeru, da 

bo pravilnik potrjen. Subvencija je namenjena staršem, ki pomoč potrebujejo in morajo biti solidarni 

do staršev, ki so mogoče slabše finančno sposobni.   

Domen Uršič je podal še poročilo Statutarno pravne komisije, ki na pravilnik ni imela pripomb. 

Mojca Mavri je vprašala od kje se bodo črpala sredstva za subvencije. 

Župan Gašper Uršič je dejal, da je v proračunu postavka, ki jo je občinski svet že potrdil. 

Stanko Močnik je dejal, da je proti, predvsem iz razloga, ker je bilo rečeno, da se bo to obravnavalo 

na naslednji seji ter se mu zdi brezpredmetno, sploh če se bo potrdil 10 oddelek.  

Domen Uršič je dejal, da se je potrebno vprašati tudi kaj potem s tistimi 5 otroki, v primeru, da ne 

bodo vključeni v vrtec.  

Stanko Močnik je dejal, da imajo še vedno dovolj časa, da na naslednji seji zadevo obravnavajo. 

Poudaril je, da bi se rad enkrat seznanil z vsemi podatki.  

Župan Gašper Uršič je dejal, da bi sklep v vsakem primeru dal na glasovanje. 

Silvo Jeram je vprašal, kako je z višino ter če o tem odloča kakšna komisija. 

Župan Gašper Uršič je dejal, da je višina lahko do največ 20 % cene vrtca.  

Jožica Ortar je vprašala, kako subvencija vpliva na otroški dodatek.  

Župan Gašper Uršič je dejal, da zaenkrat ne vpliva, za naprej pa bo zelo verjetno vplivala. 

Domen Uršič je dejal, da bo takrat tudi vprašanje, ali je boljše, da občina zmanjša subvencije, če bo 

država to vključila v prihodke. 

Jožica Lapajne je dejala, da se trenutno na FURS poroča samo informativno. 

Stanko Močnik je predlagal, da se pridobi mnenje ministrstva, da ne bo še na tem mestu kaka težava. 

Jožica Lapajne je pojasnila, da je računovodja preverila in da se poroča samo informativno. 

Jožica Ortar je dejala, da bi se bilo smiselno pozanimati kako bo v bodoče s tem. 

Jožica Lapajne je dejala, da bo to v bodoče določeno z zakonodajo, kar se pa v tem trenutku ne more 

vedeti. 

Adrijana Mavri je dejala, da če prav razume, bo enkrat v prihodnje obdavčenih tudi teh 300 €, ki jih 

občina subvencionira za vrtec. 

Jožica Lapajne je dejala, da vse kaže, da bo tako. Je pa evidenco subvencij že sedaj potrebno voditi 

posebej. 

 

Župan Gašper Uršič je predlagal glasovanje. 

 

SKLEP ni bil sprejet: 

Občinski svet Občine Cerkno ni potrdil Pravilnika o subvencioniranju varstva otrok, ki niso 

vključeni v programe predšolskega varstva. 



  (4 glasovi ZA, 5 glasov PROTI) 

 

 

 

Ad 7.:  Poročilo o izvajanju Lokalnega programa za kulturo v občini Cerkno 2015 – 2018 za 

leto 2018 

 

Jožica Lapajne je v nadaljevanju razložila točko dnevnega reda. 

Domen Uršič je podal poročilo Odbora za družbene in društvene dejavnosti ter dejal, da je odbor 

poročilo potrdil ter predlaga občinskemu svetu, da ga potrdi. 

 

Župan Gašper Uršič je predlagal glasovanje k odloku. 

 

Sprejet je bil SKLEP: 

Občinski svet Občine Cerkno je potrdil Poročilo o izvajanju Lokalnega programa za kulturo v 

občini Cerkno 2015 – 2018 za leto 2018. 

                                (14 glasov ZA) 

Ad 8.:  Poročilo o uresničevanju Letnega programa športa v Občini Cerkno za leto 2018 

 

Jožica Lapajne je v nadaljevanju razložila točko dnevnega reda. 

Domen Uršič je podal poročilo Odbora za družbene in društvene dejavnosti ter dejal, da je odbor 

poročilo potrdil ter predlaga občinskemu svetu, da ga potrdi. 

Marko Čadež je vprašal kaj je bilo z razpisom narobe, de je bilo realiziranih samo 2/3 sredstev ter če 

se je ta razpis kaj popravil. 

Domen Uršič je pojasnil, da so se s spremembo Zakona o športu spremenili tudi pogoji in je to tudi 

temeljni razlog zakaj sredstva niso bila izkoriščena. Je pa razpis spremenjen v delu, da se 

nerazporejena sredstva razporedijo na ostale programe, ki izpolnjujejo razpisne pogoje.  

Antonija Dakskobler je vprašal, kako pa je sredstvi za Društvo upokojencev. 

Župan Gašper Uršič je pojasnil, da je posebna postavka za društva, ki delujejo na področju starejših. 

Jožica Lapajne je pojasnila, da so izpadli iz razloga, ker ni bil program realiziran. 

 

Župan Gašper Uršič je predlagal glasovanje. 

 

Sprejet je bil SKLEP: 

Občinski svet Občine Cerkno je potrdil Poročilo o uresničevanju Letnega programa športa v 

Občini Cerkno za leto 2018. 

                         (14 glasov ZA) 

 

Ad 9.: Komisija za imenovanja in mandatna vprašanja   

 

Antonija Dakskobler je dejala, da je Komisija za imenovanja in mandatna vprašanja obravnavala 

imenovanje predstavnika v nadzorni svet Komunale d.d. in soglasno je bil potrjen dr. Franc Lahajnar, 

Planina pri Cerknem 14.   

 

Župan Gašper Uršič je predlagal glasovanje. 

 

Sprejet je bil SKLEP: 

Občinski svet Občine Cerkno je potrdil, da se za predstavnika nadzornega sveta Komunala 

d.o.o. imenuje dr. Franc Lahajnar, Planina pri Cerknem 14, Cerkno. 

                     (14 glasov ZA) 

 



 

 

 

Ad 10.: Seznanitev Odbora za infrastrukturo, okolje in prostor glede večjih projektov v Občini 

Cerkno 

 

Stanko Močnik je dejal, da se je Odbor za infrastrukturo okolje in prostor sestal na seji, kjer so bili 

predstavljeni večji projekti (v vrednosti nad 10.000 €), ki trenutno potekajo v občini Cerkno. 

Obravnavali so predstavitev objekta na Kladju, kjer niso bili podani vsi dokument – potrebno je 

pripraviti dopolnitev in dodatne obrazložitve. Nadalje je bil predstavljen objekt v Otaležu, kjer je 

potrebno zagotoviti, da se projekt spelje do faze, da se stavba zapre. Predstavilo se je tudi nabavo 

podvozja za 1615 GVC in sicer gre za tehnično reševalno vozilo. Predlagal je občinskemu svetu, da 

dajo županu v potrditev, da podpiše sklep o sistemu aktivacij, predvsem na področju prometnih nesreč, 

kar pomeni, da se zmanjšajo reakcijski časi v primeru prometnih nesreč. Nadalje so pregledali 

posamezne projekte po krajevnih skupnostih. Delo odbora je bilo konstruktivno, bilo je kar nekaj 

pripomb in strokovni delavci občine so seznanjeni katere zadeve je še potrebno pripraviti. Sicer pa je 

odbor pohvalil delo na tem področju ter misli, da se zadeve premikajo.   

Jurij Kavčič je dejal, da so obravnavali dve točki, kjer ni bilo nobenega gradiva. 

Župan Gašper Uršič je pojasnil, da gre za seznanitev – se ni o ničemer odločalo in te stvari se bo 

obravnavalo na naslednjih sejah, kjer bodo sprejeti tudi sklepi in bo pripravljeno tudi gradivo. 

Jurij Kavčič je dejal, da ne glede na to bi morali gradivo pripraviti. Sicer pa je dejal, da so osnova 

vsega prostorski akti.  

Domen Uršič je dejal, da se jim bo gradivo v zvezi z vrtcem oz. odgovor staršem, poslalo po 

elektronski pošti.  

 

Ad 11.: Pobude in vprašanja občinskih svetnikov 

 

Župan Gašper Uršič je dejal, da je prejel tri vprašanja Odbora za finance in dejal, če bi se lahko člani 

odbora uskladili za naslednjo sejo za 9. ali 10. julija. Glede zastavljenih projektov in smernic je dejal, 

da je potrebno zastavljene projekte izpeljati, merila za naprej pa so določena. Servis za občane na 

razpršenih območjih pa bo občini dalo podporo tudi gospodarstvo. Glede prioritet na področju 

modernizacije cest in kriterijev je dejal, da so prioriteta kategorizirane ceste in tista, kjer potekajo 

šolski prevozi.  

Domen Uršič je obvestil občinski svet, da je v šoli danes počila še dodatna cev.  

Jurij Kavčič je dejal, da je ena pomembnejših zadev občine sprememba prostorskih aktov, ki so se 

pričela že v prejšnjem mandatu, predvsem hitri postopki, ko gre npr. za Zdravstveno postajo, trgovino 

itd.  

Župan Gašper Uršič je dejal, da so vse zadeve v teku. 

Antonija Dakskobler je vprašala kaj je s cesto čez Kladje, glede na to, da se zapira Zala. Nadalje je 

vprašala kako je z izgradnjo pločnika. Glede prioritet, ki so bile navedene ni nikjer slišala, da so to tudi 

starejši. 

Župan Gašper Uršič je dejal, da je v stalnem kontaktu z ga. Verbič, ki ima tudi vse informacije kar se 

tiče podpore za starejše s strani občine. V naslednjem letu se npr. vzpostavlja tudi prevoz v sklopu 

projekta Sopotnik.  

Antonija Dakskobler je dejala, da ima predlog glede projekta Sopotnik in sicer, da bi lahko v okviru 

projekta Starejši za starejše, upokojenci po vaseh tudi na tem projektu delali ter bi se jim plačalo, če bi 

koga pripeljali.  

Župan Gašper Uršič je dejal, da je najprej potrebno preveriti odgovornosti, ki spadajo zraven. 

Potrebno je preveriti še več možnih rešitev, je pa problem zagotoviti dovolj ljudi, ki bodo to delali. 

Sicer pa se kažejo potrebe tudi npr. za dostavo hrane ipd.  saj je dejstvo, da starejši nočejo biti v breme 

mlajšim. Sicer pa občina na področju za starejše ne spi, razlika je mogoče samo v tem, da se okrog 

mladih več sliši, tudi iz razloga aktivnosti na socialnih omrežjih.  



Antonija Dakskobler je dejala, da so trendi socialnih omrežij zanimivi, saj je vse več starejših na 

Facebooku.  

Župan Gašper Uršič je glede ceste čez Kladje dejal, da je bil dogovor glede sanacije dve oz. treh 

odsekov, kjer so posedki. Kar se tiče pločnika pa so določena sredstva umeščena v proračun.  

Jožica Ortar je glede šolskih prevozov dejala, da avtobus, ki vozi iz Kladja nima povezave nato dalje 

v Idrijo, in npr. je problem dijakov, ki hodijo v šolo v Idrijo.   

Jožica Lapajne je dejala da bi bilo potrebno govoriti z Nomagom, ki usklajuje prevoze. Sicer pa gre 

za šolske prevoze.  

Mojca Mavri je dejala, da ima pobudo in sicer, da se prispevek za stavbno zemljišče umakne tudi za 

Cerkljane, da bo za vse občane v občini enako.  

Župan Gašper Uršič je dejal, da gre za tak prihodek, za katerega lahko reče, da si bodo skopali veliko 

luknjo, če ga umaknejo in te stvari bi morali predvsem še širiti, če hočejo zagotavljati sredstva za 

vlaganje. Ni pa še seznanjen v taki meri, da bi lahko komentiral zakaj tega še ni po vaseh. Je pa to 

prihodek občine, ki se mu nikakor ne sme odpovedati.    

Mojca Mavri je vprašala kako je s časopisom.  

Župan Gašper Uršič je dejal, da je časopis v delu in se končuje izdaja le tega. 

Mojca Mavri je vprašala kako je z uredniškim odborom.  

Župan Gašper Uršič je pojasnil, da je za prvo izdajo poskrbela ga. Damjana Peternelj, za naprej pa je 

uredniški odbor nujno potrebno imenovati.  

Mojca Mavri je vprašala, kako je z otroškim igriščem v Mostaniji za kar je v proračunu namenjenih 

1.000 €.  

Župan Gašper Uršič je dejal, da se še preverja možnost parcel, kjer bi lahko bilo igrišče.  

Marko Čadež je vprašal, če bo občina dobila inšpektorja in kdaj, kjer tudi gre za prihodke, ki jih 

občina lahko ustvari.  

Župan Gašper Uršič je dejal, da se je za ta del zadolžil župan iz Idrije, kdaj pa bo to zagotovljeno še 

nima informacije.  

Marko Čadež je dejal, da ima še eno pripombo in sicer je bil brez vednosti Odbora za gospodarstvo in 

kmetijstvo, objavljen razpis državnih pomoči za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva in 

podeželja v občini Cerkno. Vprašal je, če tudi pri razdelitvi sredstev ne bo potreben odbor. 

Župan Gašper Uršič je dejal, da mora biti za to ustanovljena komisija, saj odbor o tem ne sme 

odločati za kar je svoje mnenje podala notranja revizija in sicer ker so odborniki politično telo.  

Marko Čadež je bil mnenja, da bi bilo pa mogoče prav, da se vpraša odbor glede same vsebine razpisa 

in zato bi bilo prav, da se odbor za naprej na to temo tudi sestane.   

Župan Gašper Uršič je dejal, da predlaga, da on kot predsednik sam večkrat skliče odbor in te zadeve 

tudi obravnavajo.  

Marko Čadež je dejal, da mora biti pobuda dana tudi s strani župana. 

Nikolaj Ozebek je vprašal kakšna je situacije glede vodovodov. 

Župan Gašper Uršič je pojasnil, da mediacija poteka – treba se je zavedati, da je nastal konflikt, ker 

imajo občani občutek, da je lastništvo teh zasebnih vodovodov občinsko, kar pa ni res – občina je 

upravljavec in ne lastnik. Dolgoročno gledano, občina  ne bi smela sama urejati vodooskrbe, saj je za 

občino to prevelika odgovornost in gre tudi za prevelike investicije. Zadevo bi morala dati zunanjemu 

izvajalcu oz. dati možnost občanom, da upravljajo sami. Na dolgi rok bo to tudi zagovarjal, saj samo 

nekdo, ki ima zadaj dovolj strokovnega in tehničnega kadra lahko to pelje kot je treba.  

Nikolaj Ozebek je dejal, da so krožile tudi informacije, da bo občina vse to odkupila. 

Župan Gašper Uršič je dejal, da informacija ni prava, saj občina nima toliko kapitala.  

Silvo Jeram je dejal, da občina kot taka tudi ne sme vlagati v zasebne vodovode.  

Župan Gašper Uršič je dejal, da glede na število zaposlenih v režijskem obratu in na občini je to 

prevelika odgovornost, ki bi jo občina lahko nosila na dolgi rok. 

Aleš Zajc je vprašal, če se že kaj ve komu bi to predali ter da je pri tem potrebno preveriti tudi 

cenovno plat. 

Župan Gašper Uršič je dejal, da glede na to da je občina soustanovitelj Komunale bi to lahko bila 

tudi Komunala, lahko pa je tudi kdo drug. Bi pa najprej pozval ljudi, da bi videl kake so informacije iz 

terena. Kar se pa cene vodarine tiče, je občina Cerkno še vedno med najcenejšimi.  



Urška Lahajnar Ubajiogu je vprašala kako je z pobudo glede vpisa Laufarije na UNESCOV seznam 

nesnovne dediščine.  

Župan Gašper Uršič je dejal, da aktivnosti v zvezi s tem tečejo ni pa nič novega. 

Urška Lahajnar Ubajiogu je vprašala še kakšno je stanje z zaledjem in pobočji nad bolnico Franjo, 

glede na neurja, ki jih je trenutno po Sloveniji veliko.  

Župan Gašper Uršič je dejal, da na tem področju trenutno ni bil nič aktiven, lahko pa se preveri pri 

sodelavcu g. Peternelu. 

Stanko Močnik je dejal, da je že opozoril na to, da je potrebno narediti oz. očistiti pregrade. Nadalje je 

dejal, da ga zanima kako je s kolesarsko potjo.  

Župan Gašper Uršič je dejal, da je s strani ICRE predlagana pobuda za Svet regije, kjer bi sredstva 

premaknili iz odseka med Želinom in Reko na del proti Cerknem. Direkcija za ceste in projektanti se 

slabo odzivajo ter so z informacijami zelo skopi. Je pa dejstvo, da že med Ministrstvom in direkcijo ta 

vlaganja niso bila usklajena in zato tudi še ni točne informacije ali bo možno del teh sredstev 

preusmeriti.  

Stanko Močnik je dejala, da bi prosil, če se informacije lahko pridobijo.  

 

Župan Gašper Uršič se je na koncu zahvalil za sodelovanje in sejo zaključil ob 19.15 uri. 

 

 

 

            Zapisala:                                                                                                    Župan: 

          Katja Lapanja                                                                                          Gašper Uršič 


