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ZAPISNIK
2. seje Odbora za javne finance, proračun in investicije, ki je bila dne 16.02.2015 ob 18. uri v
prostorih Občine Cerkno.
Prisotni člani:
predsednik Marjan Simonič, Antonija Dakskobler, Petra Borovinšek, Domen Uršič, Borut Pirih,
Marta Deisinger
Odsotni člani : Marko Čadež, opravičen
Ostali prisotni: Jurij Kavčič– župan, Martin Raspet – direktor občinske uprave, Mojca Sedej –
svetovalka, GZ Cerkno Stanko Močnik, PGD Cerkno Bogdan Brus, Jurij Čuk

Predlagani d n e v n i

red:

1. Pregled zapisnika 1. seje,
2. Obravnava proračuna Občine Cerkno za leto 2015,
3. Pobude in vprašanja.
Predlog dnevnega reda je bil soglasno potrjen.
Ad. 1
Zapisnik 1. seje odbora je bil soglasno potrjen.
Ad. 2
S strani župana ga. Jurija Kavčiča in svetovalke ga. Mojce Sedej so bile glede sestave letošnjega
proračuna predstavljene sledeče novosti, aktivnosti ter odprta vprašanja, ki jih bo potrebno razrešiti
do prvega branja :
PRIHODKI :
Pričakovati je proračun v višini cca 5, 5 mio EUR, sestava za prvo branje bo predvidoma končana v
tednu dni. Glede na prejšnjo sejo odbora je novost, da lahko občina pričakuje sredstva za
popoplavno sanacijo v višini 90.000 EUR.
ODHODKI :
 Občina se še pogaja za nakup treh stanovanj oz. se čaka še na eno cenitev.
 Energetsko sanacijo šole je smiselno vključiti v proračun in NRP. Na razpolago bodo
sredstva švicarskega sklada ali sredstva kohezije. Predhodno se bomo morali odločiti za
kakšno varianto se bo OS odločil. Ko bo gradivo pripravljeno, se bomo odločali.
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Sredstva tako imenovanega 23.člena bi vložili v popravilo odseka Jesenica – Orehek. Z
občino Tolmin se dogovarja za skupno popravilo ceste Zakojca – Hadajužna, del sredstev se
bo namenilo za razširitev odseka v Šebrelje. Predloge bo seveda obravnaval pristojen odbor.
Išče se primerna rešitev za sofinanciranje pihalne godbe, ki je v težavah po odpovedi
sodelovanja z ETA d.o.o., za delovanje potrebujejo cca 15.000 EUR.
Potekajo razgovori o menjavi zemljišč v centru Cerknega(g. Grum).
Pobuda Direkcije za ceste za pomoč pri menjavi zemljišča na Reki.

S strani GZ Cerkno (predsednik g. Stanko Močnik) ter PGD Cerkno( predsednik g. Bogdan Brus in
poveljnik g. Jurij Čuk) je bila predstavljena investicija v višini 340.000 EUR za nabavo rabljenega
vozila. V predstavitvi investicije je bilo opozorjeno, da je društvo glede na veljavno tipizacijo
nezadostno opremljeno, ki bi se mu z nabavo takega kombiniranega vozila bistveno približalo.
Sledila je izčrpna tehnična predstavitev predloga nakupa in okvirna finančna konstrukcija. Poteka
tudi razpis, ki bo zaključen 16.03.2015. Iščejo možnosti leasinga.
Glede odprtih vprašanj je bilo iz razprave članov odbora zaznati naslednje usmeritve :
Glede nakupa stanovanj se je potrebno dogovoriti za nižjo ceno od cenitvenega zneska.








Ko bodo znani rezultati razpisa naj GZ Cerkno in PGD Cerkno pripravita končni predlog
financiranja za novo vozilo, ki ga bomo obravnavali na odboru. Investicija ima podporo
članov v kolikor bo strokovno pripravljena. Glede priprave gradiva velja sklep od 1. seje
odbora.
Za odločanje o nakupu traktorja za potrebe komunalne dejavnosti je potrebno pripraviti
utemeljitev glede stroškov, oceno prihranka, ponudbe in predlog organiziranja komunalne
službe v tem primeru.
Menjavo zemljišča v centru Cerknega (nasproti starega gasilskega doma) podpiramo, vendar
je smiselna samo v primeru, da se zamenja zadostno površino, ki bi jo lahko občina kasneje
uporabila za druge potrebe. Pred zamenjavo naj uprava pripravi pismeni predlog za
odločanje.
Dodatno financiranje pihalne godbe je potrebno uskladiti s pravilniki in ostalimi
proračunskimi porabniki na tem področju.
Menjava zemljišča na Reki za potrebe razširitve regionalne ceste ne podpiramo. Občina bi
izgubila strateški prostor za razvoj turistične dejavnosti v navezavi z Divjimi babami.

Ad. 3
Članom odbora je bil dostavljen pregled realizacije iz naslova odvajanja turistične takse ter pregled
medobčinskega inšpektorata o opravljenih kontrolah. Kršitev ni bilo ugotovljenih. Odbor predlaga
inšpektoratu, da kontrolo opravi v času zimskih počitnic.
Na pobudo ga. Dakskobler naj se oceni možnost sodelovanja občine z Medgeneracijskim centrom
Idrija.
Odbor se sestane ponovno, ko bo pripravljeno gradivo, sklic seje in gradivo samo v elektronski
obliki.
Zapisal:
Marjan Simonič
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