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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 
.. 

11. seje Odbora za javne finance, proračun in investicije, ki je bila dne, 18.04.2016 ob 19. uri v 

prostorih Občine Cerkno. 

 

Prisotni člani:  

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

Marko Čadež, Marta Deisinger  

 

Odsotni člani : - 

 

Ostali prisotni: Jurij Kavčič– župan, Martin Raspet – direktor občinske uprave, Grum Miha - tč. 2, 

Kunič Miha tč.2 - odvetnik,  

 

 

Predlagani   d n e v n i     r e d : 

 

1. Pregled zapisnika 10. seje, 

2. Predstavitev menjave zemljišča g. Grum - občina, 

3. Predlog proračuna - prvo branje, 

4. Razno. 

 

Predlog dnevnega reda je bil soglasno potrjen. 

 

Ad. 1 

 

Zapisnik 10. seje odbora je bil sprejet.  

 

Ad. 2 

 

Uvodoma sta g. Grum in njegov odvetnik predstavila pobudo za sprostitev območja CE16. V OPPN 

občine Cerkno se za to območje predvideva predhodna izdelava PIN, ki za stranko predstavlja oviro. 

Predlog je sicer že obravnaval odbor dne, 20.04.2015. Stranki je bil poslan predlog sporazumne 

menjave  na katerega stranka še ni odgovorila. V razpravi smo hitro ugotovili, da stranka ni pravilno 

razumela našega predloga, ki mu načeloma po ponovni razlagi na seji ne nasprotuje. 

 

SKLEP : Odbor predlaga stranki naj se do našega predloga pismeno opredeli. 

 

 

Ad. 3 

 

Zadnji popravek predloga proračuna je predstavil župan. Bistvene spremembe so, da so KS 

umaknile iz proračuna KS postavke, ki so že financirane na podlagi lokalnih programov. Tudi sicer 

se posamezne postavke v proračunih KS in občine podvajajo za isti projekt. Kontrola nad tako 

porabo je slaba, zato se sredstva lahko porabijo brez ustreznega učinka ali kontrole. Odbor predlaga 
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županu, da postavko sofinanciranje programov KS zaradi  tega rizika v naslednjem letu ukine. 

Višina sredstva v proračunu naj sicer ostane, vendar naj porabo izpeljejo ustrezne občinske službe 

po veljavni zakonodaji. Umikajo se večja sredstva na postavkah sofinanciranja nabave opreme in 

gradnje prizidkov gasilskih domov v Planini in Ravnah nad Cerknim. Umik je v skladu s lanskim 

dogovorom, da teh sredstev v letu 2016 in 2017 ne bo. Namenjajo se sredstva za pričetek ureditve 

ceste Počivalo - Črni vrh in za ureditev turističnih označb. V letošnjem letu se predvideva izdelava 

strategije občine Cerkno. Pred odločitvijo naj uprava pripravi nabor ponudb ter krajšo utemeljitev 

kaj se od le-te pričakuje.  

 

Sklep : Člani odbora so ocenili, da se odlok lahko pošlje v obravnavo občinskemu svetu. 

 

Ad4. ni bilo razprave 

 

 

 

Zapisal:  

Marjan Simonič 

  


