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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 
 

13. seje Odbora za javne finance, proračun in investicije, ki je bila dne, 12.12.2016 ob 19.00 uri 

v prostorih Občine Cerkno. 

 

Prisotni člani:  

predsednik Marjan Simonič, Antonija Dakskobler, Domen Uršič, Borut Pirih,  Marko Čadež, Marta 

Deisinger, Petra Borovinšek 

 

Odsotni člani : - 

 

Ostali prisotni: Jurij Kavčič– župan, Martin Raspet – direktor občinske uprave,  predstavniki GZ 

Cerkno 

 

 

Predlagani   d n e v n i     r e d : 

 

1. Pregled zapisnika 12. seje, 

2. Obravnava predloga GZ Cerkno glede nadaljnih investicij, obravnava zahtevanih poročil po 

sklepih sprejetih na 10. seji odbora, 

3. Razprava o rebalansu proračuna občine Cerkno za leto 2016, 

4. Predstavitev izhodišč proračuna 2017, 

5. Razno. 

 

Predlog dnevnega reda je bil soglasno potrjen. 

 

Ad. 1 

 

Zapisnik 12. seje odbora je bil soglasno potrjen.  

 

Ad. 2 

 

S strani predsednika GZ Cerkno g. Stanka Močnika  ter nekaterih članov predsedstva in poveljstva 

GZ je bil predstavljen osnutek razvojne strategije razvoja GZ Cerkno za leti 2017 in 2018. 

Dokument se pripravlja na nivoju predsedstva oz. poveljstva zveze,  zato so pri pripravi aktivno 

vključena vsa prostovoljna gasilska društva. Po izdelavi kratkoročnega plana (2017-18) nameravajo 

pripraviti še dolgoročni plan za obdobje 2019-2022. V obeh primerih gre za obširen pregled 

trenutnega stanja s primerjavo minimalnih izhodišč, ki jih zvezi in posledično občini nalagajo 

predpisi na področju osebne in skupne zaščitne opreme ter prevoznih sredstev. Dokument dodatno  

predstavlja tudi stanje gasilskih domov po posameznih društvih. Predstavljena je bila tudi trenutna 

situacija na že odprtih investicijah. Prejeli smo tudi informacijo, da je bilo s strani Uprave RS za 

zaščito in reševanje odobreno 146.177,42 EUR,  kot pomoč pri sanaciji škode, ki je nastala ob  

intervencijah v času odprave posledic žledu v letu 2014. GZ Cerkno predlaga, da se poraba teh 

sredstev vključi v rebalans proračuna za leto 2016 po razdelilniku, ki je bil soglasno potrjen na seji 
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GZ Cerkno dne, 04.11.2016. Izražena je bila tudi želja, da se dodatna sredstva nameni tudi v 

proračunih za leto 2017 in 2018(predlog 50.000 EUR) s katerimi bi se večinoma zaključile že odprte 

investicije. Občinskemu svetu se tudi predlaga, da za parcelne št. K.O. Otalež, 1089/1 in 1089/3 

sprejme sklep o soglasju, da se namenijo za lokacijo novega gasilskega doma PGD Plužnje. 

Sklep potrebuje PGD Plužnje zaradi pridobivanja dokumentacije. 

 

V razpravi so člani odbora izrazili pohvalo pripravljeni dokumentaciji in izrazili podporo 

predlaganim sklepom GZ.  

 

GZ Cerkno naj pripravi končno verzijo dokumenta za obravnavo na občinskem svetu. Od GZ 

pričakujemo še odgovore na vprašanja z 10. seje odbora. Ko bodo znana sredstva proračuna 2017 

naj pripravijo plan in obrazložitev porabe za vse postavke proračuna pod zaporedno številko PU07 

OBRAMBA IN ZAŠČITA. 

 

Ad3. Župan g. Jurij Kavčič je predstavil glavne spremembe proračuna, ki so zajete v predlaganem 

rebalansu (priloga v gradivu za sejo občinskega sveta). Po razpravi so člani odbora potrdili predlog 

rebalansa.   

SKLEP : predlog rebalansa je bil potrjen (4 glasovi ZA, 2 proti, 1 vzdržan). 

 

Ad4. 

 

Župan kot predlagatelj napove obravnavo proračuna v začetku januarja. Pred predstavitvijo na 

občinskem svetu je članom odbora v presojo ponudil več večjih investicij oz. izhodišč, ki bodo 

podlaga za pripravo proračuna.  

Člani odbora smo se odločili, da jih obravnavamo na svetniških skupinah in podamo pismeno 

mnenje do 22.12.2016. 

 

SKLEP : mnenje svetniških skupin se dostavi v pismeni obliki do 22.12.2016. 

 

 

Ad5. Razno 

 

1. 

Direktor občinske uprave g. Martin Raspet je predstavil možnost obračuna komunalnega prispevka. 

Podlaga je že v veljavni državni zakonodaji, zato člani odbora podpirajo izvajanje od 01.01.2017 

dalje. 

SKLEP :obračun komunalnega prispevka se izvaja od 01.01.2017 dalje. 

  

2. 

Prošnja Močnik d.o.o.za odkup parcel v k.o. Novaki (pred gostiščem Gačnik). 

SKLEP : mnenje svetniških skupin glede prodaje v pismeni obliki do 22.12.2016. 

 

3. 

Prošnja za sofinanciranje odvodnjavanja na Rožni ulici, Cerkno 

SKLEP : mnenje svetniških skupin glede prodaje v pismeni obliki do 22.12.2016. 

 

 

 

Zapisal:  

Marjan Simonič 

  


