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ZAPISNIK
5. seje Odbora za javne finance, proračun in investicije, ki je bila dne 20.04.2015 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 4. seje,
2. Obravnava poročil in pobud svetniških skupin
3. Projekti proračuna 2015
4. Pobude in vprašanja.
Predlog dnevnega reda je bil soglasno potrjen.
Ad. 1
Zapisnik 4. seje odbora je bil soglasno potrjen.
Ad. 2
Razprava na dostavljena poročila o izvajanju proračuna oz. nekaterih postavk v preteklih letih.
Obsežno gradivo bodo svetniške skupine pregledale in podale dodatne zahteve glede poročil, ki je
bo še potrebno pripraviti v bodoče. Odbor bo še obravnaval poročila na eni od naslednjih sej, ko
bodo svetniške skupine posredovale eventuelne zahteve po dopolnitvah poročil. Skupno mnenje
članov odbora pa je bilo, da je potrebno za VCC takoj pripraviti pregled reklamacij, ugotovljenih
nepravilnosti in poročati o odpravi le-teh.
Ga. Deisinger je predlagala, da se pripravi pregled podjemnih pogodb, pregled pavšalnih
nadomestil. Pregled premoženja, ki je bil dostavljen članom je potrebno urediti po skupinah.
Sklepi :
- po dostavljenih pripombah svetniških skupin se zahtevek za dopolnitev poročil pošlje
občinski upravi,
- pripravi se pregled podjemnih pogodb in pogodb o pavšalnem nadomestilu za obdobje 2012 2015, pripravi se pregled katerega izvajalca občina kontrolira preko GPS,
- pregled premoženja naj se razdeli po skupinah (objekti, zemljišča….).
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Ad. 3
Članom odbora je bil predstavljen pregled stroškov glede nakupa rabljenih stanovanj.
Sklep : Predlog nakupa je bil potrjen. Članica odbora ga. Petra Borovinšek se je iz glasovanja
izločila zaradi povezanosti s prodajalcem.
Člani odbora so potrdili investicijo o nakupu gasilskega vozila za reševanje iz višin.
Razprava o stroških prevozov otrok je bila zaključena s sklepom, da se pripravi analiza prevozov.
Člani odbora pričakujejo, da se bo uprava za naslednje obdobje dogovorila z izvajalcem za cenejšo
izvedbo. Odboru bo uprava še poročala.

Ad. 4
Odbor je obravnaval možne variante nakupa, zamenjave, delne zamenjave med občino in družino
Grum. Sklep : Odbor je bil mnenja (5ZA), da je za občino sprejemljiva varianta B.
g. Uršič Domen sprašuje ali so dela pri zunanjem igrišču končana. Naj se preveri predvsem stanje
elektrike, ki je po njegovem mnenju nestrokovno zaključena.

Zapisal:
Marjan Simonič
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