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OBČINA CERKNO 

 OBČINSKI SVET 

 Odbor za javne finance, proračun in investicije 

 

 www.cerkno.si, e: obcina@cerkno.si 

 Bevkova ulica 9, 5282 Cerkno 

 t: 05 373 46 40, f: 05 373 46 49 

 

Z A P I S N I K 
 

1. seje Odbora za javne finance, proračun in investicije, ki je bila dne 02.02.2015 ob 18. uri v 

prostorih Občine Cerkno. 

 

Prisotni člani:  

predsednik Marjan Simonič, Antonija Dakskobler, Petra Borovinšek, Domen Uršič, Borut Pirih 

 

Odsotni člani : Marta Deisinger, Marko Čadež, oba opravičena 

 

Ostali prisotni: Jurij Kavčič– župan, Martin Raspet – direktor občinske uprave, Mojca Sedej – 

svetovalka  

 

 

Predlagani   d n e v n i     r e d : 

 

1. Predstavitev prihodkovne strani občinskega proračuna, 

2. Tekoča problematika in pobude župana, 

3. Pobude in vprašanja. 

 

Predlog dnevnega reda je bil soglasno potrjen. 

 

Uvodoma je bilo dogovorjeno, da se vse bodoče seje sklicuje le po elektronski pošti. V zapisniku se 

podajajo samo bistveni podatki in sklepi z roki. 

 

Ad. 1 

 

Ga. Mojca Sedej je predstavila prihodkovno stran proračuna. Obseg primerne porabe se za vse občine 

določi na približno enak način. Najpomembnejši vpliv ima število stalnih prebivalcev (upoštevajo se 

stalni in tujci s stalnim prebivališčem). Kot osnovo za izračun se za leto 2015 se uporabi stanje na 

dan 01.01.2014. V našem primeru je to število 4916, ki se množi z priznano – dogovorjeno porabo, ki 

je za I. polletje leta 2015 525 EUR, za drugo pa je predlog 500,80 EUR/prebivalca. Upošteva se še  

površina občine, število priznanih km občinskih cest, delež prebivalstva nad 65 let in delež do 15 let. 

Na ta način se izračuna obseg primerne porabe za občine, kar za leto 2015 za našo občino predstavlja 

3.597.000 EUR oz. le 3.518.000 EUR v kolikor bo obveljal predlog za II. polletje. Leta 2014 je bil 

znesek 3.674.000 EUR. 

Če znesek pobrane dohodnine ne doseže teh zneskov, občina prejme finančno izravnavo. V letu 2015 

bomo tako po dolgem času prejeli cca 612.000 EUR izravnave. 

Pomemben prihodek proračuna so koncesijske dajatve iz naslova iger na srečo, ki pa se zmanjšujejo 

iz leta v leto. V letu 2015 naj bi občina prejela le še 280.000 EUR, pred leti tudi že preko 500.000 

EUR. 

Znesek iz naslova nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča predstavlja cca 180.000 EUR. 

S strani Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo, tako imenovani 23.člen, se pričakuje 

znesek v višini 128.000 EUR, lani 114.000 EUR. Razlika do končne številke proračuna se oblikuje še 
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glede na zmožnosti prodaje občinskega premoženja in v veliki meri še uspešnost pri pridobivanju 

transfernih prihodkov. 

Generalno pa obstaja tendenca vlade, da naj bi občine same zagotavljale sredstva za delovanje.  

V razpravi smo pregledali in ocenili še zakonske možnosti občine za povečanje prihodkov. 

 

Povzetek : 

- Podpiramo uvedbo plačila vodarine, kanalščine…za celotno občino. Osnutek prenovljenega 

odloka naj bi OS obravnaval v I. polletju tega leta. 

- Uvedba plačila nadomestila za uporabo stavnega zemljišča ni smiselna, ker vlada pripravlja 

uvedbo davka na nepremičnine še v tem letu, 

- Podpiramo sprejem odloka o komunalnem prispevku. Uprava naj pripravi terminski plan 

sprejema. 

- Osnutek proračuna bo predstavljen na naslednji seji odbora. 

 

  

Ad. 2 

 

S strani župana so bile predstavljene naslednje pobude : 

 

1. Nakup treh stanovanj, eno privatno in dve od Hotela Cerkno, uradne cenitve pripravljene 

Sklep : pred potrditvijo nakupa naj se poskuša dogovoriti za nižjo ceno od cenitvenih 

zneskov. 

2. S strani PGD Cerkno in OGZ prejeta pobuda za nakup vozila z lestvijo v ocenjeni višini 

340.000 EUR. 

Sklep : zainteresirana stran naj pripravi pismeno gradivo o poteku investicije do končne 

registracije vozila. Glede na pričakovan velik znesek se pričakuje celotna predstavitev 

projekta, predstavitev (ne)soudeležbe pri sofinanciranju s strani gospodarstva ali ostalih 

morebitnih udeležencev. Gradivo naj vsebuje predstavitev rokov izvedbe in stroškov po 

fazah (nakup osnove, nadgradnja, ostali stroški…..), vire financiranja po fazah in odgovorne 

osebe. 

3. Nakup traktorja za potrebe komunalne dejavnosti 

Predlog temelji na ideji, da bi s takim vozilom lahko ceneje zagotavljali zimsko službo za 

nekatere odseke, ki jih sedaj izvajajo zunanji izvajalci. Uporabnost se lahko razširi tudi na 

letno vzdrževanje cest. 

Sklep : svetovalna služba naj pripravi pregled stroškov za te relacije in oceno prihranka v 

primeru nakupa ter ponudbe za nakup. 

 

 

 

Ad. 3 

 

g. Pirih je v imenu Hotela Cerkno dal pobudo za sodelovanje z občino na področju turizma. 

  

 

 

 

Zapisal:  

Marjan Simonič 

  


