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ZAPISNIK
4. seje Odbora za javne finance, proračun in investicije, ki je bila dne 30.03.2015 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 3. seje,
2. Obravnava proračuna Občine Cerkno za leto 2015 – drugo branje
3. Pobude in vprašanja.
Predlog dnevnega reda je bil soglasno potrjen.
Ad. 1
Zapisnik 3. 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. Glavna razlika med prvim in drugim branjem so prepolovljena
sredstva iz naslova 23. člena, zmanjšanje za cca 60.000 EUR. Na prihodkovni strani se je planiral
večji priliv iz naslova nove takse (okvirno 5.000 EUR) ob izdaji informacije o namembnosti, ki je
bila do sedaj brezplačna.
V razpravi so člani zavrnili predlog ga. Deisinger glede zmanjšanja sredstev za financiranje strank
in sejnin svetnikov. Prevladalo je mnenje, da so sejnine racionalno ovrednotene. Porabo se bo sicer
v bodoče spremljalo in spreminjalo v kolikor bo potrebno.
Glede odprtih vprašanj je bilo iz razprave članov odbora zaznati naslednje odločitve :


Pred odločanjem na odboru glede nakupa rabljenih stanovanj naj se oblikuje sklep z navedbo
vseh pridobljenih podatkov pred nakupom (cenitev, potrebna vlaganja, rezervni sklad, druga
vlaganja….).
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GZ Cerkno in PGD Cerkno naj pripravita za potrditev pregled vseh vlaganj v povezavi z
nakupom vozila do registracije (po fazah), pregled vlaganj vseh sodelujočih pri nakupu po
letih, izvor sredstev, roke izvedbe, odgovorne za projekt. Odbor želi še dokument o dosežen
soglasju ostalih PGD v zvezi.
Postavko Prevozi otrok je potrebno analizirati z namenom pocenitve stroškov. Obstaja
dvom, da izvajalec storitev ni konkurenčen v primerjavi z ostalimi storitvami za ostale
naročnike v občini. Uprava naj se pogovori z izvajalcem in pripravi pregled za obravnavo
na odboru do konca meseca maja oz. pred ponovnim razpisom.
Odprta je bila razprava o smiselnosti združevanja finančnih služb javnih zavodov, KS, LTO,
društev…torej tistih, ki jih (so)financira proračun. Uprava naj do naslednje seje predstavi
oceno stroška finančnih služb zavodov, KS, PGD, LTO, društev… ki jih plačuje direktno ali
posredno krije proračun.
Zamenjava zemljišč Grum- Občina. Za naslednjo sejo naj se pripravi gradivo in predlog za
odločanje.

Po razpravi je odbor sprejel naslednji sklep :
Občinskemu svetu občine Cerkno se predlaga, da se Odlok o proračunu občine Cerkno za leto
2015 v drugem branju sprejme.
Ad. 3
Člani odbora so bili obveščeni o prejemu gradiva o svetniški pobudi. Morebitna vprašanja naj se
pošlje predsedniku odbora najkasneje do 14.04.2015. O gradivu bomo razpravljali na naslednji seji,
ki bo 20.04.2015 ob 19. uri.
Zapisal:
Marjan Simonič
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