OBČINSKI SVET
Odbor za javne finance, proračun in investicije
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ZAPISNIK
9. seje Odbora za javne finance, proračun in investicije, ki je bila dne 14.03.2016 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 8. seje, popravek zapisnika. 5 seje
2. Razprava o proračunu – prvo branje za leto 2016,
3. Predlog ukinitve javnega dobra,
4. Ustanovitev stavbne pravice v korist LD Porezen,
5. Razno.
Predlog dnevnega reda je bil soglasno potrjen.
Ad. 1
Zapisnik 8. seje odbora je bil soglasno potrjen. Sprejet je bil popravek zapisnika 5. seje.
Ad. 2
Razpravo o proračunu je pričel župan g. Jurij Kavčič s predstavitvijo pomembnejših postavk, ki
vplivajo na prihodkovno ali odhodkovno sestavo proračuna v prvem branju. Navajam samo
pomembnejše ugotovitve :
Na prihodkovni strani ugotavlja, da ima največji vpliv odločitev vlade, da znaša povprečnina za leto
2016 le 522 EUR /prebivalca (po predhodnih izhodiščih bi morala biti min. 536 EUR). Ob dejstvu,
da se je znižalo tudi število prebivalcev v občini posledično pomeni izpad prihodkov okrog 500.000
EUR. Občina je bila tudi že obveščena, da v letošnjem letu ni pričakovati sredstev za energetsko
sanacijo, zato se planira le projektiranje. Sredstva iz 23.člena so znižana, vendar Ministrstvo za
regionalni razvoj hkrati ponuja brezobresten kredit za dve leti, ki bi ga bilo smiselno vzeti.
Na odhodkovni strani se planira manjša poraba za plačo župana zaradi prehoda v nižji razred,
predlaga se izdelava strategije, odkup Šinkovčeve hiše ob cesti proti Novakom, planira se nakup
rabljenega stanovanja. Na področju vodnih virov se planira sanacija vodo hramov Planina in Ravne,
popravila vodovodov Zakriž, Jazne in Jesenica, sredstva se namenjajo tudi za ureditev priprave vode
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z UV žarki. Ponovno se uvaja podpora primarni proizvodnji v kmetijstvu in pomoč pri izrabi
gospodarske vrednosti gozdov. V letošnjem letu se nadaljuje prenova javne razsvetljave, planira se
ureditev trga pred cerkvijo. Na področju občinskih cest bodo glavna dela potekala na cesti križišče
Jazne – Gorenje Jazne, večji projekt je tudi obnova mostu pri SA Cerkno.
Na področju kulture in športa se planira prenova prostorov knjižnice in ureditev športne dvorane v
Orehku. Sredstva se namenjajo tudi za projekt umestitve športne dvorane ob šolskem kompleksu in
projektu energetske sanacije šole. Žal se zapira podružnica osnovne šole v Novakih. Planira se
sanacija zaledja PB Franja.
Sredstva za pomoč na domu se povečujejo zaradi povečanega zanimanja. Odprto ostaja vprašanje
sredstev iz naslova popotresne obnove, kjer je občina že leta 2008 prijavila škodo na starem
gasilskem domu, zbiralnici na Kladju in zadružnem domu v Otaležu.
Zaradi zaveze ob pridobitvi evropskih sredstev za VCC se planira zaposlitev za določen čas v
skladu s pogodbo. Za dobo enega leta se zaposluje tudi svetovalec na področju komunalne in cestne
infrastrukture.
Ga. Mojca Sedej je predstavila Odlok o potrditvi zaključnega računa proračuna 2015.
V razpravi članov odbora so bila izpostavljena glavna vprašanja :
Antonija Dakskobler, Domen Uršič in Petra Borovinšek želijo dodatna pojasnila glede planiranih
sredstev za zaščito in reševanje, delovanje GZ Cerkno ter odgovor zakaj so planirana sredstva za
obnovo gasilskih domov. Sredstva za ta namen so bila v lanskem letu porabljena tudi za leto 2016 in
2017 ob skupni zavezi vseh društev. Odbor bo problematiko posebej obravnaval naslednji seji.
Vsi člani odbora so glede delovanja LTO dvomili o učinkovitosti organiziranja na tem področju,
zato je bil sprejet sklep, da se pred sprejemanje pregleda smiselnost takega organiziranja. Odbor bo
problematiko obravnaval na naslednji seji.
Ga. Marko Čadež ugotavlja, da KS niso enakovredno zastopane, predvsem ni podatka o naslednjih
vlaganjih v razvoj internetnega omrežja,
Ga. Domen Uršič sprašuje kakšna bo odgovornost novo zaposlene oseba pri VCC oz. kakšna dela
bo sploh opravljala. Pri pripravi strategije naj se čim bolj vključi domače znanje, da bo dokument
imel uporabno vrednost. Predlaga tudi, da glede na dejstvo, da ima občina v lasti več stavb, raznih
domov ali podobnega premoženja, da bi bilo smiselno pripraviti načrt upravljanja le-teh. Znesek za
izdajo občinskega glasila bi moral biti nižji.
Ga. Deisinger ugotavlja, da proračun ni razvojno naravnan in da se ga sprejema z zamudo.
Ugotavlja, da se investicijska sredstva zmanjšujejo in da ne upoštevajo možnosti pridobivanja
evropskih sredstev. Preseneča jo zmanjšanje prihodkov iz naslova turistične takse. Občina na
prihodkovni strani ne izkoristi zakonskih možnosti (komunalni prispevek, sklad stavbnih ….). Prosi
za poročilo o izplačanih sredstvih iz naslova delovne uspešnosti in nadur. Strošek šolskih prevozov
bi glede na ceno energentov moral biti nižji. Sprašuje kdo bo pokril izgubo v OŠ Cerkno.
G. Pirih se strinja z ugotovitvami predhodnikov glede LTO. Podpira izdelavo strategije in izdelavo
projekta šolskega kompleksa.
Ga. Petra Borovinšek podpira predloge, da se pred sprejemanjem proračuna razčisti odprta
vprašanja v predhodni razpravi. Sprašuje kako bo z vlaganjem občine na cesti proti SC Cerkno.
Sklepi :
- odbor se ponovno sestane dne, 21.03.2016 ob 17. uri,
- pripravi se dodatno gradivo glede delovanja zaščite in gasilstva (zaporedna številka
proračuna 07),
- na sejo se povabi predsednico zavoda LTO in v.d. direktorja. Članom naj se dostavi poročilo
o delovanju v lanskem letu in plan 2016,
- sprejet je bil sklep, da se občinskemu svetu predlaga sprejem Odloka o potrditvi zaključnega
računa proračuna za leto 2015. Smiselna obravnava na seji OS le ob hkratni predložitvi
poročila Nadzornega sveta občine.
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Ad. 3
Člani odbora smo soglasno potrdili sklep o ukinitvi statusa javno dobro na parceli 401/5 k.o.
2341 Dolenji Novaki.

Ad. 4
Člani odbora smo soglasno sprejeli sklep o ustanovitvi neodplačne stavbne pravice v korist LD
Porezen za dobo 50 let na parceli 360/0 in 873/8 k.o. 2344 Cerkno.
Ad. 5
Glede predloga, da se občina vključi v projekt pokrivanja belih lis GOŠO pričakujemo najprej
stališče oz. oceno smiselnosti vključevanja s strani občinske uprave.

Zapisal:
Marjan Simonič
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