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ZAPISNIK
10. seje Odbora za javne finance, proračun in investicije, ki je bila dne 21.03.2016 ob 17. uri v
prostorih Občine Cerkno.
Prisotni člani:
predsednik Marjan Simonič, Antonija Dakskobler, Petra Borovinšek, Domen Uršič, Borut Pirih,
Marko Čadež, Marta Deisinger (se opravičila in zapustila sejo predčasno )
Odsotni člani : Ostali prisotni: Jurij Kavčič– župan, Martin Raspet – direktor občinske uprave, Gašper Uršič – v. d.
direktorja LTO, Zdenka Verbič – predsednica zavoda LTO, Stanko Močnik – predsednik GZ
Cerkno,

Predlagani d n e v n i

red:

1. Pregled zapisnika 9. seje, popravek zapisnika. 5 seje
2. Obravnava problematike delovanja LTO Cerkno,
3. Obravnava problematike porabe in planiranja na področju postavk proračuna OBRAMBA IN
UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH,
4. Razno.
Predlog dnevnega reda je bil soglasno potrjen.
Ad. 1
Osnutek zapisnik 9. seje odbora je bil v delu sklepov soglasno potrjen. Na ostalo vsebino je
morebitne popravke potrebno poslati do konca meseca marca.
Ad. 2
Uvodoma sta v.d. direktorja in predsednica zavoda obrazložila poročilo o delovanju LTO v lanskem
letu ter plan dela v letošnjem letu. Oba ugotavljata pozitivne premike na področju promocije
Cerkljanske, število nočitev ponovno raste, zelo pozitivno je tudi, da občina ponovno v večji meri
finančno podpira projekte LTO. Rezultati so vidni tudi v nagradah, ki jih je občina prejela v
preteklosti (najgostoljubnejši turistični kraj 2015, več nagrad za Gozdni selfness). Projekti so bili
nastavljeni in že potekajo, potrebno jih bo nadgraditi v letošnjem letu. Skupno mnenje obeh pa je,
da je samo z enim zaposlenim težko pričakovati večjo učinkovitost.
Razprava :
Ga. Borovinšek ima generalno pripombo, da se za področje turizma namenja premalo občinskih
sredstev. Pogreša izdelavo koledarja prireditev, boljši popis poti na Cerkljanskem, število projektov
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LTO se ji zdi preveliko, da bi se lahko vsi kvalitetno opravili. Projekt INTERBIKE ne daje
rezultatov, ker je lokacija kolesarnice napačna.
G. Pirih pričakuje, da se v bodoči strategiji občine temu področje nameni več pozornosti. Upošteva
naj se domače znanje, potrebno bo kadrovsko okrepiti LTO.
Ga. Deisinger meni, da je LTO v preteklosti zaradi nepreglednega finančnega delovanja izgubil
zaupanje.
V diskusiji o LTO je želela poudariti, da je svet zavoda organ, ki nadzira finančno poslovanje
zavoda in smotrnost in namensko rabo javnega denarja. Tega očitno ni počel, saj je NO ugotovil
številne nepravilnosti v poslovanju, zato smatra, da je soodgovoren in nima kredibilnosti, da bi v isti
sestavi nadaljeval z delom. Predlagala je, da se v svet zavoda LTO imenuje ljudi, ki bodo imeli
znanje in voljo opravljati naloge, ki jih svet zavoda mora opravljati. Da bi svet lahko ocenjeval
uspešnost dela zavoda je potrebno določiti merila s katerimi se bodo merili učinki delovanja oz.
trošenja javnega denarja.
Ga. Dakskobler podpira predloge ostalih članov, kakor tudi delovanje LTO v nespremenjeni obliki,
G. Uršič se strinja z gospo Borovinšek v zvezi s popisom in označitvijo poti na Cerkljanskem. Glede
na govore o učinkovitosti predlaga, da se razmisli o smiselni obliki delovanja LTO Cerkno in o
preoblikovanju glede na pretekle izkušnje in smernice, ki se kažejo drugje.
G. Čadež ugotavlja, da so nekateri produkti dobri, manjka pa kvalitetna ponudba, podpira še več
promocije in pogreša več usklajevanja med ponudniki.
G. Simonič prosi za dodatne predloge glede sestave sveta zavoda do konca meseca. Osnovni
predlog spremembe se pričakuje v sedmih dneh od zavoda. Naslednje leto bomo razpravo o
delovanju opravili že v februarju.
Sklepi :
- delovanje LTO ostaja ,
- predloge za bolj učinkovito delovanja zavoda, naj prvi poda sam zavod
- spremembe organiziranosti oz. statuta naj se izvedejo preko Odbora za malo gospodarstvo,
kmetijstvo in turizem
Ad. 3
Gradivo smo člani odbora prejeli šele na seji. Obrazložitev posameznih postavk proračuna je podal
g. Stanko Močnik.
Razprava :
Ugotovljeno je bilo, da GZ Cerkno nima izdelanih planov porabe za posamezna društva glede na
predlagane proračunske postavke. Na področju investicij GZ ob sodelovanju z ostalimi društvi nima
izdelanega niti kratkoročnega, niti dolgoročnega plana. Kljub lanskem dogovoru , da so investicije
za leto 2016 in 2017 porabljene vnaprej - za večnamenski avto PGD Cerkno, se v letošnjem letu
izkazuje v proračunu potreba podpori gradnji doma v Planini in Ravnah. O tem odbor lansko leto ni
bil niti obveščen, čeprav sta se obe investiciji že pričeli. Projekte bo potrebno najprej predstaviti
odboru. Vsa društva še vedno vodijo računovodske storitve izven občinske uprave, kar ni
racionalno. G. Uršič sprašuje kaj bi pomenilo oz. kakšno bi bilo tveganje v kolikor bi se združevala
operativna območja društev.
Sklepi :
- GZ Cerkno naj pripravi podrobni plan razdelitve postavk proračuna 2016 - glede na
predlagana sredstva v proračunu. Rok : konec maja
- Pripravi naj tudi plan potrebnih vlaganj po letih na področju celotne postavke
proračuna 07. Pričakujemo tudi predlog prioritete. Rok : konec septembra
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-

Odbor pričakuje, da se tekom letošnjega leta finančno poslovanje vseh društev prenese
na občinsko finančno službo. Rok : do konca leta 2016
GZ Cerkno naj predstavi tveganja ob morebitnem združevanju operativnih območij.

-

Pri obravnavi proračuna za 2014 je bilo ob postavki "nakup osebnega vozila"
zahtevano, da je potrebno doseči sofinanciranje gospodarske družbe. Za dogovor za
sofinanciranje gospodarstva sta bila zadolžena predsednik in poveljnik PGD Cerkno.
PGD Cerkno oz. omenjeni odgovorni naj podajo poročilo kolikšen je bil prispevek
gospodarstva in zakaj so se sredstva porabila.

-

Dne 16.6.2014 je bila za dve stanovanji v lasti PGD Cerkno vknjižena lastninska
pravica na Hotel Cerkno.
PGD Cerkno naj pojasni kolikšna je bila kupnina in za kaj so bila sredstva porabljena.

Ad. 4
Odbor pričakuje, da se pripravi predlog obsega del za novo zaposlitev, ki jo moramo
realizirati zaradi zaveze ob podpisu pogodbe o gradnji VCC.
Glede projekta pokrivanja belih lis GOŠO naj se seznani občinski svet. Pričakujemo najprej stališče
oz. oceno smiselnosti vključevanja s strani občinske uprave.

Zapisal:
Marjan Simonič
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