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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 
 

17. seje Odbora za javne finance, proračun in investicije, ki je bila dne, 05.02.2018 ob 19.00 uri 

v prostorih Občine Cerkno. 

 

Prisotni člani:  

predsednik Marjan Simonič, Marko Čadež, Petra Borovinšek, Antonija Dakskobler, 

 

Odsotni člani : Domen Uršič, Borut Pirih, Marta Deisinger - opravičili 

g. Domen Uršič se je seje udeležil kasneje. 

 

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

 

 

Predlagani   d n e v n i     r e d : 

 

1. Pregled zapisnika 16. seje, 

2. Pregled odprtih predlogov in pobud s prejšnjih sej odbora 

3. Obravnava predloga proračuna Občine Cerkno za leto 2018 – prvo branje, 

4. Razno 

 

 Predlog dnevnega reda je bil soglasno potrjen. 

 

Ad. 1 

 

Zapisnik 16. seje odbora je bil potrjen soglasno. 

 

Ad. 2 

 

Članica odbora ga. Petra Borovinšek je pred sejo odbora pripravila pregled odprtih zahtev odbora : 

 
3. seja odbora – 02.03.2015 
 

 Porabo električne energije vseh porabnikov v okviru občinskega proračuna je potrebno analizirati 
oz. preveriti možnosti enotnega cenejšega nakupa 
Odgovor : 
Občinska uprava smatra, da je smiselno ostati porabnik pri EP, ker se sodelovanje prepleta tudi s 
predhodnimi dogovori.  

 Iz proračuna je razvidno, da naraščajo stroški iz naslova porabe električne energije, ogrevanja ter 
komunalnih storitev. Predlog, da se najkasneje po preteku pol leta pripravi poročilo po porabnikih, 
nato bodo sledile morebitne nadaljne aktivnosti. 
Odgovor : 
Pregled porabe bodo pripravili do naslednje seje odbora. 
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 ZPM Idrija občina sofinancira v višini 5.000 EUR letno, je možna drugačna, učinkovitejša poraba teh 
sredstev – naj se najprej dostavi poročilo ZPM. 
Odgovor : 
Poročilo za leto 2015 in 2016 je bilo dostavljeno, poročilo 2017 prejmemo, ko ga dostavi ZPM. 

 
4. seja odbora – 30.03.2015 
 

 Odprta je bila razprava o smiselnosti združevanja finančnih služb javnih zavodov, KS, LTO, 
društev…torej tistih, ki jih (so)financira proračun. Uprava naj do naslednje seje predstavi oceno 
stroška finančnih služb zavodov, KS, PGD, LTO, društev,…, ki jih plačuje direktno ali posredno 
proračun. 
Odgovor : 
Simulacijo oz. pregled pripravijo do 15/3/2018. 

 
10. seja odbora – 21.03.2016 
 

 Pripravi naj plan potrebnih vlaganj po letih na področju celotne postavke proračuna 07. Pričakujemo 
tudi predlog prioritete. Rok: konec septembra 2016. 
 

 Odbor pričakuje, da se tekom letošnjega leta finančno poslovanje vseh društev prenese na občinsko 
finančno službo. Rok: do konca leta 2016. 
 

 GZ Cerkno naj predstavi tveganja ob morebitnem združevanju operativnih območij. 
 
Odgovor : 
Pristojne službe morajo pripraviti plane porabe do obravnave predloga proračuna v prvem branju na 
občinskem svetu. 

 

 

Ad. 3 

 

Predlog proračuna v prvem branju za leto 2018 je predstavil župan.  

V vmesnem času med sejama odbora je prvi predlog proračuna obravnaval OS in ga zavrnil. 

Glede na pobude na tej seji so bili večji projekti predstavljeni na posebnem sestanku.  

Svetniške skupine so pismene predloge posredovale na občino, kakor je bilo dogovorjeno. 

Vse predloge so župan in strokovne službe obravnavale ter nekatere vključile v predlog proračuna v 

prvem branju.  

Sledila je obrazložitev nove zaposlitve v LTO Cerkno (g. Novakovič). Člani odbora pričakujejo še 

dodatno obrazložitev postavke proračuna 07 Obramba in reševanje. 

  

Po krajši razpravi so člani odbora sprejeli sklep : 

Člani odbora s 4 glasovi za potrjujejo predlog proračuna v prvem branju. En član odbora se 

je glasovanja vzdržal. 
 

Ad 3. 

Predlog o ukinitvi zemljišča javno dobro. S strani direktorja občinske uprave je bila podana 

obrazložitev predloga : 

1.Člani odbora podpirajo predlog ukinitve javnega dobra na parceli 1289/5 k.o. Bukovo 

ter na parceli 1289/7 k.o. Bukovo. KS Bukovo je že podala pozitivno mnenje. 

 

 

Zapisal:  

Marjan Simonič 


