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ZAPISNIK
12. seje Odbora za javne finance, proračun in investicije, ki je bila dne, 06.06.2016 ob 19.30 uri
v prostorih Občine Cerkno.
Prisotni člani:
predsednik Marjan Simonič, Antonija Dakskobler, Domen Uršič, Borut Pirih, Marko Čadež, Marta
Deisinger
Odsotni člani : Petra Borovinšek - opravičena
Ostali prisotni: Jurij Kavčič– župan, Martin Raspet – direktor občinske uprave, Jožica Lazar,
Mateja Bizjak - ICRA

Predlagani d n e v n i

red:

1. Pregled zapisnika 11. seje,
2. Predlog naročila za pripravo strategije občine Cerkno,
3. Možnosti glede energetske sanacije objektov,
4. Umeščanje večnamenske dvorane v šolski kompleks,
5. Seznanitev s stanjem na področju delovanja LTO
6. Razno.
Predlog dnevnega reda je bil soglasno potrjen.
Ad. 1
Zapisnik 11. seje odbora je bil pregledan, člani lahko pripombe podajo še naknadno do naslednje
seje.
Ad. 2
S strani dir. Jožice Lazar – ICRA in Mateje Bizjak je bilo uvodoma predstavljena utemeljitev zakaj
občina potrebuje tak dokument. Poleg zahteve, da je strategija obvezni dokument, ki spremlja
kandidature za evropska sredstva ali druge razpise, naj bi tak dokument občini predvsem podal
usmeritve za premik kazalcev razvoja navzgor. Ker je sedaj več kazalcev negativnih je za izdelavo
potrebno vključiti čim več zainteresiranih občanov. Pričakuje se sodelovanje občinske uprave,
svetniških skupin, predstavnikov gospodarstva , družbenega življenja in ne nazadnje predvsem
občanov. Predlaga, da bi animacija potekala preko anket in javnih predstavitev, tudi po KS cele
občine. Ocenjen čas vsaj pol leta. Dokument pomeni šele začetek, uspeh bo odvisen od konsenza
sodelujočih pri pripravi in občanov.
V razpravi je g. Uršič podvomil v izvedbeni čas, ker so pred nami poletni meseci in vse poteka
običajno počasneje. Pogreša tudi alternativne ponudbe.
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Ga. Deisinger pogreša strateški svet občine in se sprašuje zakaj še ni ustanovljen.
Vsi sodelujoči v razpravi pa so se strinjali, da bo usmeritve potrebno upoštevati pri pripravi
proračunov.
SKLEP : Odbor ni potrdil predloga naročila izdelave strategije pri razvojni agenciji ICRA,
ker mu niso bile dostavljene ostale alternativne ponudbe za izdelavo. Trije člani ZA, trije
PROTI.
Ad3. Na razpisih za energetsko sanacijo je letos pričakovati le 40% nepovratnih sredstev. Možno bi
jih bilo koristiti le za sanacijo celotne šole, kjer pa se občinski svet še ni odločal o bodoči celostni
ureditvi.
SKLEP : občina do odločitve o urejanju celotnega območja osnovnošolskega kompleksa ne
kandidira za ta sredstva. Za odločitev bo potrebno pripraviti tudi ekonomske izračune
upravičenosti.
Ad4.
SKLEP : občina naroči projektno nalogo bodoče ureditve šolskega kompleksa. Ocenjena
vrednost je cca 10.000 EUR.
Ad5.
V.d. direktorju g. Gašperju Uršiču je potek mandat, prav tako svetu zavoda, stanje slabo.
Predlaganih sprememb statuta zavoda s strani vodstva LTO niso bila poslana.
SKLEP : odbor je mnenja, da naj občina imenuje dva predstavnika v svet zavoda, svet naj
izvoli predsednika in objavi razpis za direktorja. Morebitne spremembe pristojnosti in
delovanja LTO je možno pričakovati šele po izvedbi teh korakov.

Ad6.
SKLEP : odbor se strinja z ukinitvijo javnega doba v Novakih (402/14, k.o. Dolenji Novaki).
Župan je predstavil problematiko plazu nad Poljanami. Izvaja se odmera zemljišč za rezervni
dostop v kolikor bi plaz zaprl cesto. Montiralo se bo merilce premika.
Zapisal:
Marjan Simonič
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