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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 
 

7. seje Odbora za javne finance, proračun in investicije, ki je bila dne 22.06.2015 ob 20. uri v 

prostorih Občine Cerkno. 

 

Prisotni člani:  

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

Marko Čadež 

 

Odsotni člani : Marta Deisinger – opravičena 

 

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

 

 

Predlagani   d n e v n i     r e d : 

 

1. Sprejem zapisnikov 5. In 6. seje, 

2. Pridobljena sredstva za energetsko sanacijo OŠ, 

3. Ukrepi po naravnih nesrečah, 

4. Tekoča problematika in pobude ter vprašanja. 

 

Predlog dnevnega reda je bil soglasno potrjen. Seja je bila sklicana na predlog župana. 

 

Ad. 1 

 

Zapisnik 5. In 6. seje sta bila soglasno sprejeta.  

 

Ad. 2 

 

Župan je predstavil novo možnost koriščenja sredstev glede energijske sanacije OŠ Cerkno. 

Ponujata se dve možnosti in sicer : 

- cca 40.000 EUR + stroški montaže za okna v vrtcu. Ocenjuje se, da bi zamenjava vseh oken 

stala nekaj več, vendar bi z omenjenim zneskom do konca avgusta zamenjali večino oken. 

Rok za prijavo je 01.07.2015. 

- cca 40.000 EUR + stroški montaže za delno zamenjavo radiatorjev v OŠ, ker je ena izmed 

občin odstopila od prijave. Rok izvedbe prav tako konec avgusta. Rok za prijavo:01.07.2015 

 

Obe možnosti sta se ponudili nenadoma in jih žal ni mogoče združiti v en projekt. Udeležba občine 

se ocenjuje na cca 30.000 EUR. 

Po razpravi so člani odbora strinjali, da naj se občina prijavi na oba projekta. Spremembo bo 

verjetno po potrebi naknadno urediti še z rebalansom proračuna. Po izvedbi naj se pripravi finančno 

poročilo za odbor. 
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Ad. 3 

 

Članom odbora je bila predstavljena potreba po obnovitvi mostu na cesti Zakojca – Hadajužna. 

Poleg že dodeljenih 30.000 EUR v proračunu je smiselno dodati še 30.000 EUR za obnovo mostu. 

Predlog potrjen.  

Pred kratkim obnovljena cesta Reka – Orehek je zaradi posledic poplav ogrožena v krajšem delu. 

Zaradi preprečitve večjih poškodb bi bilo smiselno čimprej zgraditi varovalni podporni zid v 

ocenjeni vrednosti cca 15.000 EUR. 

Predlog potrjen. 

Obnova mostu proti SA Cerkno je nujna. Člani odbora podpirajo prerazporeditev proračunskih 

sredstev, vendar naj občina odboru predhodno predstavi ponudbo(e) celovite obnove. 

Odbor se je seznanil s stanjem večjega plazu nad Poljanami in s stanjem ponovne aktivnosti plazu v 

zaledju Bolnice Franje. 

 

Ad. 4 

 

Občina je uspela pridobiti iz naslova sanacije po žledu sredstva v višini 57.000 EUR za popravilo 

ceste Dolenji Novaki – Razpotje (pri domačiji Špik). Odločitev glede sredstev za popravilo dela 

ceste križišče Jazne – Sovodenj občina še čaka odgovor pristojnega ministrstva. 

 

 

Zapisal:  

Marjan Simonič 

  


