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ZAPISNIK
14. seje Odbora za javne finance, proračun in investicije, ki je bila dne, 27.02.2017 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,

Predlagani d n e v n i

red:

1. Pregled zapisnika 13. seje,
2. Obravnava predloga proračuna Občine Cerkno za leto 2017 – prvo branje,
3. Razno
Predlog dnevnega reda je bil soglasno potrjen.
Ad. 1
Zapisnik 13. seje odbora je bil potrjen z 6 ZA.
Ad. 2
Predlagatelj proračuna župan, g. Jurij Kavčič je uvodoma podal obrazložitev proračuna v prvem
branju. Poudaril je, da je bila priprava predloga terminsko vezana na izdelavo investicijskega
elaborata energetske obnove OŠ Cerkno, ki je hkrati glavna predlagana investicija v letošnjem
proračunu. Investicija bi se izvajala v dvoletnem obdobju, ker je za izvedbo možno izvajati le v času
počitnic. Iz tega razloga je investicija v NRP razdeljena na dvoletno obdobje. Terminski plan
izvedbe bo pripravljen naknadno. Povprečnina letos znaša 530 EUR/prebivalca, planirani
proračunski prihodki so višji za cca 350.000 EUR v primerjavi z letom 2016. Zadolževanje ni
predvideno, razen za potrebe 23. člena, kjer je najem kredita smiseln, ker je brezobresten.
V razpravi so člani odbora večji del časa namenili glavni investiciji. S potrditvijo te investicije bi se
prostorsko načrtovanje sprememb v kompleksu osnovne šole zaključilo na sedanjem stanju.
Dodaten riziko za povečanje stroška te investicije predstavlja stara streha, katere točno stanje se bo
lahko ugotovilo šele ob izvedbi. Kljub temu člani podpirajo obnovo, moteča pa je hitrost
sprejemanja odločitve.
Člani odbora predlagajo obravnavo predloga proračuna v prvem branju na seji OS.
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Ad3.
Ni bilo vprašanj.

Zapisal:
Marjan Simonič
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