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ZAPISNIK
8. seje Odbora za javne finance, proračun in investicije, ki je bila dne 14.12.2015 ob 19. 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, Miran Cigličobčinski svetnik

Predlagani d n e v n i

red:

1. Sprejem zapisnika 7. seje,
2. Proračun občine Cerkno 2015 – predlog rebalansa,
3. Razno.
Predlog dnevnega reda je bil soglasno potrjen.
Ad. 1
Zapisnik 7. seje je bil soglasno potrjen.
Ad. 2
Župan je uvodoma predstavil in podal obrazložitve spremembe proračuna občine za leto 2015, ki jih
ureja predlagani rebalans. Bistvene spremembe so bile pismeno podane v gradivu ob sklicu 8. seje
občinskega sveta.
Po krajši razpravi članov odbora je bil predlog rebalansa potrjen z 5 glasovi ZA. En član odbora se
je vzdržal glasovanja.
V razpravi so člani odbora strinjali, da je sprejemanje rebalansa ob koncu leta ni prava rešitev,
vendar je zaradi okoliščin, ki so nastale zaradi smrti občinskega uslužbenca sprejemljiva. Iz
sprememb je možno zaključiti, da bi se raznim presežkom postavk lahko izognili tudi ob bolj
učinkovitem delu občinske uprave. Priprava in vrednost projektov ni dovolj strokovno ugotovljena
na začetku, izbrani nadzorniki ne nosijo odgovornosti, spremljanje porabe v javnih zavodih poraja
dvome o namenu porabe, zamuja se s sprejemanjem odlokov, izbrani izvajalci zamujajo pri izvedbi,
odziv na pobude in priprava odgovori na vprašanja svetnikov ali članov odborov poteka z
zamudo...itd. Razmisliti bo potrebno o reorganizaciji določenih služb v upravi, da se stanje izboljša.
Predlogov za izboljšanje s strani vodenja ni zaznati, kljub večkratnem pozivu s strani odbora.
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Ad. 3
Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2016
(vrednost točke se ne spreminja). Predlagani sklep potrjen soglasno. Člani odbora so sprejeli še
sklep, da naj občinska uprava za naslednjo sejo (druga polovica januarja) pripravi izhodišča za
razpravo glede razširitve nadomestila na celotno občino.
Predlog sklep o ukinitvi statusa zemljišča javno dobro soglasno potrjen.
Predlog g. Gruma glede zamenjave zemljišč se ne sprejme. Sklep iz 5. seje ostaja.
Odbor se strinja, da naj se naročijo ali pridobijo cenitve za hišo Šinkovec- Cerkno, stavbo bivše
policije, betonarne, objekta KS na Želinu, stanovanja v DU Cerkno, objekta na parkirišču pri Franji,
zemljišče parkirišča nasproti osnovne šole, ki bodo v pomoč pri odločitvah o eventuelnem nakupu v
letu 2016.
Člani so bili seznanjeni s predlogi povprečnin za leti 2016 in 2017, ki bodo bistveno manjši od
pričakovanih za nemoteno delovanje občin.

Zapisal:
Marjan Simonič
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