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ZAPISNIK
6. seje Odbora za javne finance, proračun in investicije, ki je bila dne 08.06.2015 ob 20. uri v
prostorih Občine Cerkno.
Prisotni člani:
predsednik Marjan Simonič, Antonija Dakskobler, Domen Uršič, Borut Pirih, Marta Deisinger,
Marko Čadež
Odsotni člani : Petra Borovinšek – opravičena
Ostali prisotni: Jurij Kavčič– župan, Martin Raspet – direktor občinske uprave, Vanja Mavri Zajc –
svetovalka, Valerija Močnik – finančna služba

Predlagani d n e v n i

red:

1. Obravnava predloga zapisnika 5. seje,
2. Predstavitev elaborata vodooskrbe, odvajanja, čiščenja…,
3. Obravnava pobud in predstavitev s strani župana,
4. Pobude in vprašanja.
Predlog dnevnega reda je bil soglasno potrjen.
Ad. 1
Zapisnik 5. seje odbora je bil obravnavan kot predlog in bo potrjen na eni naslednjih sej. Predlogi
svetniških skupin na temo poročil iz obdobja 2010 - 2014 se pričakujejo do konca tega tedna.
Ad. 2
Predstavljena sta bila predloga Elaborata o oblikovanju cene oskrbe s pitno vodo in Elaborat o
oblikovanju cen odvajanja in čiščenja odpadnih voda v občini Cerkno.
Razprava v nadaljevanju je pokazala, da predloga nista primerna za nadaljno obravnavo. Člani
odbora sicer podpirajo ureditev tega področja, vendar naj se obremenitev občanov uvede
postopoma. Ne glede na ta predlog, pa je potrebno elaborat popraviti, ker je razmerje med
amortizacijo in stroški upravljanja nerazumno preveliko v korist stroškov upravljanja. Ob
sprejemanju teh sprememb je potrebno obstoječe organiziranja režijskega obrata organizirati na bolj
učinkovit način. Neučinkovita organiziranost je razvidna iz dejstva, da omenjena služba v vseh letih
ni uspela pridobiti omembe vrednih sredstev iz drugih virov, sposobnost priprave novih projektov je
minimalna, vodenje investicij v preteklosti ni bilo učinkovito. Večino strokovnih del je občina
oddala zunanjim izvajalcem, kar še dodatno postavlja vprašanje smiselnosti ter predvsem
racionalnosti take organiziranosti. Razen cenitve vodovodov ni pripravljen noben pomemben
dokument o razvoju te za občino in občane pomembne dejavnosti.
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Sklep : Odbor predlaga, da se najprej pridobi še mnenje oz. sklepe obravnave na Odboru za
infrastrukturo, okolje in prostor. Upoštevaje razprave na obeh odborih naj občinska uprava
predstavi možnosti popravkov elaboratov in organiziranosti tega dela javnih gospodarskih služb.
Plan in prioritete za obdobje 2015 - 2018 morata biti priloga pri sprejemanju elaboratov.
Ad. 3
Župan je članom odbora predstavil oz. obvestil o najnovejši problematiki :
- ogroženost ceste skozi Orehovško grapo,
- problematiko zaledja Franje,
- cesta Zakojca - Hadajužna, nova porušitev mostu,
- plaz Poljane
- udor in sanacija mostu proti SA Cerkno
Za nekatere bo potrebna sprememba postavk že v letošnjem proračunu - rebalansu.
Ad. 4
g. Čadeža zanima kdo je investitor del na poteh pod Poreznom. Ali je občina soudeležena ?
Prosi za pismen odgovor.

Zapisal:
Marjan Simonič

2

