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ZAPISNIK
3. seje Odbora za javne finance, proračun in investicije, ki je bila dne 02.03.2015 ob 19. uri v
prostorih Občine Cerkno.
Prisotni člani:
predsednik Marjan Simonič, Antonija Dakskobler, Petra Borovinšek, Domen Uršič, Borut Pirih,
Marta Deisinger, Marko Čadež
Odsotni člani : Ostali prisotni: Jurij Kavčič– župan, Martin Raspet – direktor občinske uprave, Mojca Sedej –
svetovalka,

Predlagani d n e v n i

red:

1. Pregled zapisnika 2. seje,
2. Obravnava proračuna Občine Cerkno za leto 2015,
3. Pobude in vprašanja.
Predlog dnevnega reda je bil soglasno potrjen.
Ad. 1
Zapisnik 2. 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 novosti. V razpravi so člani odbora predlagali še nove aktivnosti ter odprli
nova vprašanja s katerimi se bo v bodoče ukvarjal odbor.
PRIHODKI :
Po sestavi predloga proračuna je Občina prejela obvestilo, da bo primerna poraba v II. Polletju leta
2014 v višini 500,83 EUR/prebivalca, kar pomeni še za cca 78.000 nižje prihodke.
ODHODKI :
 Manjko sredstev se pokrije z črtanjem postavke Nakup traktorja v višini 40.000 EUR,
razliko še pri modernizaciji cest,
 Glede ocene stanovanj ni novih podatkov oz. prodajalci vztrajajo pri cenah blizu cenitev.
Eno cenitev se še čaka, potem sledi končni predlog. Predlog naj vsebuje tudi podatke o
vlaganjih in rezervacijah v skladih po posameznem stanovanju, če bistveno vplivajo na ceno
nakupa.
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Glede odprtih vprašanj je bilo iz razprave članov odbora zaznati naslednje usmeritve :












Porabo električne energije vseh porabnikov v okviru občinskega proračuna je potrebno
analizirati oz. preveriti možnosti enotnega cenejšega nakupa,
Iz proračuna je razvidno , da naraščajo stroški iz naslova porabe el. energije, ogrevanja ter
komunalnih storitev. Predlog, da se najkasneje po preteku pol leta pripravi poročilo po
porabnikih, nato bodo sledile morebitne nadaljne aktivnosti.
Članom odbora naj se pošlje spisek stvarnega premoženja občine,
Ugotoviti je potrebno smiselnost združevanja finančnih služb javnih zavodov, KS,
društev…torej tistih, ki jih (so)financira proračun,
ZPM Idrija občina sofinancira v višini 5.000 EUR letno, je možna drugačna, učinkovitejša
poraba teh sredstev – naj se najprej dostavi poročilo ZPM,
Dejavnost gasilske zveze – plača predsednika, kdo skrbi za zakonitost izplačila plače in
ostalih prejemkov predsednika iz naslova pravic ter dolžnosti iz delovnega razmerja
(dnevnice, kilometrine, nagrajevanje, spremljanje prisotnosti na delu, koriščenje letnega
dopusta…) Kako je urejeno morebitno napredovanje. Odgovor na naslednji seji odbora.
Stroški prevoza otrok - je pričakovati spremembe, je možna racionalnejša organiziranost ?
Odbor za razpravo pričakuje mnenje občinske uprave.
Preveriti zakaj se sredstva KS in občine ne združujejo - uskladijo (npr. KS Cerkno planira
pločnik v Mostaniji, občina ima pa pripravljen projekt na Gorenjski cesti).
Pri pripravi gradiva za OS ni bilance stanovanjskega sklada, zato se predlaga naknadna
dostava gradiva. Predlagamo tudi razčlenitev postavke 131890 Ohranjanje in obnova
kulturne dediščine.
Za naslednji odbor naj se pripravi razčlenitev postavk 130603 Materialni stroški občinske
uprave, 131409 LTO – materialni stroški, 131803 – Mestna knjižnjica – materialni stroški ,
131905 – OŠ Cerkno – materialni stroški, 131915 – Glasbena šola – materialni stroški

Po razpravi je odbor sprejel naslednji sklep :
Občinskemu svetu občine Cerkno se predlaga, da se Odlok o proračunu občine Cerkno za leto
2015 v prvem branju sprejme.
Ad. 3
Člani odbora so bili obveščeni o pobudi svetniških skupin. Celotna pobuda v prilogi, ker se nekatere
zahteve podobne oz. se ponavljajo tudi v razpravi odbora.
Zapisal:
Marjan Simonič
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