
KRAJEVNA SKUPNOST CERKNO 
BEVKOVA ULICA 9 
5282 CERKNO 
 
Datum: 25.4.2012 
 

Z A P I S N I K 
 

7. redne seje sveta KS Cerkno, ki je bila 24.4.2012 v prostorih Občine Cerkno. 
 
Prisotni: predsednik Marko Močnik, Marko Obid, Vinko Eržen, Bogdan Brus, Franc Tušar, Adelka 
Vončina, Peter Bevk. 
Opravičeno odsotna: Marko Trček, Dragomir Kuralt. 
Ostali prisotni: Valerija Močnik.                              
 
Predsednik KS Cerkno g. Marko Močnik je uvodoma pozdravil navzoče in predlagal naslednji dnevni red: 

 
1. Sprejem zapisnika in sklepov sprejetih na 6. redni seji sveta dne 30.11.2011. 

2. Zaključni računa proračuna Krajevne skupnosti Cerkno za leto 2011. 

3. Proračun Krajevne skupnosti Cerkno za leto 2012. 

4. Pobude in vprašanja. 

 
AD 1 

V nadaljevanju je bil na podlagi kratkega povzetka s stani predsednika Marka Močnika soglasno sprejet 
zapisnik 6. redne seje sveta KS Cerkno. 
 

AD 2 
 

Po 2. točko dnevnega reda je Valerija Močnik povzela poslovno poročilo Krajevne skupnosti Cerkno za leto 
2011. 
Krajevna skupnost je v letu 2011 poslovala pozitivno. Prihodki KS Cerkno so bili v letu 2011 realizirani v 
skupni višini 199.590,63 EUR oz. v višini 106% planiranih prihodkov. 41% vseh realiziranih prihodkov 
predstavljajo nedavčni prihodki, 59% pa je bilo transfernih prihodkov prejetih iz občinskega proračuna. 
Dosežena 106 % realizacija prihodkov je predvsem posledica transfernih prihodkov za namene javne 
razsvetljave, s katerimi KS pokriva stroške javne razsvetljave.  
 

Konto Naziv konta Znesek EUR 
71 Nedavčni prihodki 82.479,29 
710 Udeležba na dobičku in prihodki od premoženja (prihodki od 

obresti, najemnine Lekarne Cerkno, naročnin na KDS, pristojbin 
za grobove, najemnin MV ter najemnin tržnega prostora 39.920,57 

713 Prihodki od prodaje blaga in storitev (vodarina, praznenje 
greznic) 40.864,56 

714 Drugi nedavčni prihodki 1.694,16 
74 Transferni prihodki 117.111,34 
7401 Prejeta sredstva iz občinskega proračuna (javna razsvetljava, 

funkcionalni stroški, urejanje javnih površin, investicijsko 
vzdrževanje) 117.111,34 

 
 PRIHODKI SKUPAJ: 

 
199.590,63 

 
 



Realizacija odhodkov je glede na finančni plan znašala 86% oz. 199.378,03 EUR. 3.156,73 EUR 
investicijskih odhodkov je bilo porabljenih za nakup opreme (stojalo za žalno knjigo, podstavek 
za žare, monitor, okrasni kozolci). Ostali del investicijskih odhodkov pa za izgradnjo dela 
kanalizacije Cvetkova cesta. V letu 2011 je KS za obnovo vodovoda Planina, kot investicijski 
transfer občini prispevala 5.400 EUR oz. 3 % vseh odhodkov. Ostali del odhodkov so predstavljali 
tekoči odhodki, katerih največji del so bili namenjeni za tekoče vzdrževanje in plačila po 
podjemnih pogodbah. V odhodke 2011 pa je všteto tudi odplačilo dolga v višini 1.988,78 EUR. 
 

Konto Vrsta odhodka: Znesek EUR 
402 Izdatki za blago in storitve 169.208,52 
4020 Pisarniški mat., čistilni mat., časopisi, revije, računalniške 

storitve, str. oglaševalskih storitev, založniške in tiskarske 
storitve 10.661,53 

4022 Električna energija, ogrevanje, odvoz smeti, telefon, poštnina 43.348,92 
4023 Drugi prevozni in transportni stroški  568,96 
4024 Stroški prevoza v državi 48,10 
4025 Tekoče vzdrževanje (ceste, pokopališče, licenčna programska 

oprema, zavarovalne premije za objekte - poslovni prostori, 
čistilna naprava) 79.255,70 

4026 Najemnine za objekte – kurilnica, nadomestilo za uporabo stavb. 
zemljišča 306,93 

4029 Plačila po podjemnih pogodbah, sejnine, izdatki za seminarje, 
članarina ZKOS, drugi operativni odhodki 35.018,38 

403 Plačila domačih obresti 96,28 
4023 Plačila obresti od dolg. kreditov 96,28 
412 Transferi neprof.org. in ustanovam 1.250,00 
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 21.434,45 
4202 Nakup drugih osnovnih sredstev (UPS, klimatska naprava) 21.434,45 
432 Investicijski transferi prorač. uporabnikom 5.400,00 
4320 Invseticijski transveri občinam (sanacija zajetij vodovoda 

Planina) 5.400,00 
 ODHODKI  SKUPAJ: 197.389,25 
 
Sprejet je bil sklep: 
Potrdi se zaključni račun proračuna Krajevne skupnosti Cerkno za leto 2011. 
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Pod 3. točko dnevnega reda je Valerija Močnik, na kratko povzela proračun za leto 2012. KS Cerkno ima za 
leto 2012 planiranih 76.987 EUR nedavčnih prihodkov (prihodki od najemnin, vodarine, grobovine) ter 
91.061,03 EUR transfernih prihodkov s strani Občine Cerkno, ki vključujejo redne dotacije, refunadacijo 
za porabo električne energije javne razsvetljave in čistilne naprave ter 40.000 EUR za investicijska vlaganja 
v KS Cerkno. KS ima še 43.387,51 EUR sredstev iz preteklih let. Kar bi za KS Cerkno za leto 2012 pomeni 
211.390 EUR sredstev.  
 
Na odhodkovni strani se planira skupno 209.382 EUR sredstev od tega 75% tekočih, 25% investicijskih, za 
700 EUR transfernih odhodkov ter 2.008,54 EUR sredstev za odplačilo glavnice in obresti od dolgoročnega 
kredita. 
 
Odhodki so prerazporejeni po naslednjih postavkah: 
Proračunska postavka 210202 – Provizija UJP 
Proračunska postavka 210203 – Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča 
Znotraj postavk so planirana sredstva za plačilo bančnih storitev Upravi za javna plačila in ter sredstva za 

plačilo nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča. 



 

Proračunska postavka 210402 – Poslovni prostori KS 
V letu 2011 se planirana sredstva za stroške, ki so vezani na poslovne prostore krajevne skupnosti 

(ogrevanje, zavarovanje, najemnine ter manjša tekoča vzdrževanja). 

 

Proračunska postavka 210601– Materialni stroški KS Cerkno 
Proračunska postavka 210602 – Dejavnosti sveta KS Cerkno 
Proračunska postavka 210603 – Delo po pogodbi in preko štud. Servisa – KS Cerkno 
Znotraj podprograma je zajeto pokrivanje materialnih stroškov KS (pisarniški material, poštnina, čistilni 

material, računalniške storitve, telefon, strokovno izobraževanje), stroškov sejnin članom sveta ter stroškov 

dela preko podjemne pogodbe za čiščenje te delo predsednika KS. 

 

Proračunska postavka 210701– Vzdrževanje hidrantov in hidrantne mreže 
Sredstva so planirana za PGD Cerkno za letno vzdrževanje hidrantov in hidrantnega omrežja v KS Cerkno. 

 
Proračunska postavka 211202 – Elektrika – javna razsvetljava 
Proračunska postavka 211203 – Elektrika KDS 
Proračunska postavka 211204 – Električna energija čistilna naprava 
Sredstva v višini 29.740,00 EUR so planirana za pokrivanje stroškov elektrike javne razsvetljave (13.870 €), 

KDS (2.370 €) in čistilne naprave (13.500 €). 

 

Proračunska postavka 211301 – Tekoče vzdrževanje občinskih cest 
Proračunska postavka 211304 – Investicijsko vzdrževanje cest 
Proračunska postavka 211308 – Sanacija zidov ob cerkvi sv. Ane 
Znotraj podprograma se nameni 36.704 EUR sredstev za tekoče vzdrževanje cest (betonske cevi, cement, 

propusti, tampon, asfaltno krpanje…), 11.171 EUR za asfaltacijo vaških cest ter 5.623 EUR za sanacijo 

zidov ob cerkvi sv. Ane. 

 

Proračunska postavka 211402– Poletje v Cerknem 
Sredstva v višini 5.467 EUR se rezervira za izvedbo Poletja v Cerknem. 

 

Proračunska postavka 211501– Odvoz odpadkov 
Proračunska postavka 211505 – Ureditev ekoloških otokov 
8.000 EUR sredstev se nameni za odvoz odpadkov, 1.000 EUR sredstev za postopno ureditev obstoječih in 

novih ekoloških otokov v KS Cerkno. 

 

Proračunska postavka 211503– Vzdrževanje ČN 
Sredstva postavke se bodo namenila za zavarovanje čistilne naprave Cerkno in za 2/3 stroška poročila o 

obratovalnem monitoringu za leto 2011. 

 
Proračunska postavka 211506– Praznenje greznic 
Sredstva v višini 1.000,00 EUR se namenijo za praznenje greznic v KS Cerkno. 

 

Proračunska postavka 211504– Investicijsko vzdrževanje kanalizacije 
Rezervirana so sredstva za projektantski popis obnove dotrajane infrastrukture v Mostaniji ter 7.684 EUR 

sredstev za nujna obnovitvena dela na kanalizaciji Cerkno. 

 
Proračunska postavka 211510– Akcija »Očistimo Slovenijo« 
500 EUR sredstev se rezervira za stroške, ki bodo nastali pri izvedbi čistilne akcije. 

 

Proračunska postavka 211604– Tekoče vzdrževanje vodovodov 
Postavka zajema 17.042 EUR sredstev za razna nujna vzdrževalna dela, ki se pojavijo tekom leta na 

vodovodu Cerkno, ter 2.372 EUR sredstev za tiskanje in poštnino mesečnih položnic za vodarino. 

 

Proračunska postavka 211605– Investicijsko vzdrževanje vodovodov 



Planirana sredstva so sredstva za investicijko vzdrževanje za  izdelavo prevezave na obstoječi 

primarni vodovod s ciljem, da se v primeru potrebe naselje Mostanija in staro Eto oskrbi s pitno 

vodo s smeri Cerknega. 
 

Proračunska postavka 211608 - Novoletne okrasitve 
Sredstva 4.000 EUR se namenijo za prednovoletno okrasitev Cerknega.  

 

Proračunska postavka 211601– Urejanje parkov, trga, zelenic, pokopališča 
Postavka zajema sredstva za urejanje parkov in zelenic v Cerknem in sicer za plačilo pogodbenih  delavk, ki 

redno skrbita za pletje in urejanje parkov, zelenic in pokopališča. Znotraj postavke se rezervira tudi sredstva 

za pomladansko in jesensko zasaditev pokopališča. 

 
Proračunska postavka 211602– Vzdrževanje pokopališča 
Postavka zajema sredstva za urejanje pokopališča in sicer za plačilo pogodbenega delavca, ki tedensko 

ureja pokopališče. 430 EUR sredstev se nameni za tiskanje in poštnino položnic pristojbine za grobove, 600 

EUR sredstev pa za nakup raznega drobnega materiala (orodja) za pomoč pri vzdrževanju. 

 

Proračunska postavka 211808 – Sofinanciranje društev 
Sredstva se nameni društvom delujočim na področju ljubiteljske kulture za izvedbe prireditev, koncertov… 

Proračunska postavka 211802 – Kabelska televizija – tekoče vzdrževanje 
Postavka vključuje sredstva za vzdrževanje licenčne programske opreme ter kabelske napeljave. 

 
Proračunska postavka 211803 – Retransmisiranje RTV programov 
Sredstva so namenjena za plačilo nadomestila za javno predvajanje glasbe Zavodu IPF, licenčnine 

programov Discovery in Eurosport, paketa Total TV ter licence za urejanje avtorskih in povezanih pravic za 

sočasno nespremenjeno in neskrajšano prenašanje TV programov javnih RTV organizacij Zavodu AIPA. 

 
Proračunska postavka 211804 – investicijsko vzdrževanje KDS - razširitev programov 
Sredstva v višini 9.980 EUR se namenja za kabelsko/brezžično (MMDS) distribucijo TV in radijskih 

programov, interneta in telefonije. 

 
Proračunska postavka 211805 – Članarina – Združenje kabelskih operaterjev Slovenije 
Sredstva postavke se nameni za plačilo članarine Združenju kabelskih operaterjev Slovenije. 

 
Proračunska postavka 212001 – Financiranje društev – pomoč duševno prizadetim 
KS vsako leto društvu Sožitje pokrije en račun za stroške prevoza. 

 
Proračunska postavka 212201 – Obresti od dolgoročnega kredita - ČN 
Sredstva v višini 76,39 EUR se nameni za plačilo obresti od dolgoročnega kredita najetega leta 1996 za 

modernizacijo čistilne naprave. Kredit bo izplačan v letu 2015. 

 

Peter Bevk 
Velik del stroška je poraba električne energije čistilne naprave Cerkno. 
 
Franci Tušar 
Ali čistilna naprava deluje optimalno? Na Eti Cerkno imam sodelavca, ki se na zadevo razume in bi lahko ob 
priliki pogledal delovanje ČN Cerkno. 
 
Člani sveta so se soglasno strinjali naj se ČN Cerkno s strani poznavalca ogleda. 
 
Marko Močnik 
Planirana sredstva na postavki Sanacija zidov o cerkvi sv. Ane, so bila zaradi predloga župana, da se okolica 
cerkve celostno uredi, porabljena za obnovo kašče ob objektu Porezen.  
 
Do danes smo v KS opravili naslednja dela: 



- Izdelava kanalizacije pri Praprotniku. 
- Popravilo kanalizacije v Mostaniji (Platiševa ulica) ter Pr Padkejc. 
- Opravil se je ogled za znižanje pločnikov oz. robnikov. 

 
Drugih pripomb na proračun KS Cerkno za leto 2012 ni bilo. 
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Peter Bevk 
Ali se v bližnji prihodnosti planira sanacija vodovoda Čeplez?  
 
Valerija Močnik 
Za leto 2012 so v proračunu Občine Cerkno planirana sredstva za pripravo dokumentacije, v letu 2013 pa naj 
bi prišlo do izvedbe. 
 
Peter Bevk 
V Čeplezu, bi se moralo poskrbeti za streho pri čakanju na avtobus. 
 
Glede na to, da gre za avtobusno postajališče ob državni cesti bo Franci Tušar povprašal o možnostih 
nadzornega na Direkcijo za ceste. 
 
Adelka Vončina 
Krajani KS Sprašujejo, kako daleč so aktivnosti z ureditvijo javnega igrišča za otroke. 
 
Marko Močnik 
Ker KS o ureditvi javnega igrišča za otroke ni nič konkretno obveščena, se vprašanje naslovi na Občino 
Cerkno. 
 
V nadaljevanju so bile predstavljene prošnje Krajevni skupnosti za finančno pomoč. 

1. Prošnja Župnije Cerkno za finančno pomoč pri gradnji župnijskega doma v Cerknem. 
Sprejet je bil sklep: Župnijo se obvesti, da se bo z rebalansom proračuna KS Cerkno ugotovilo kolikšna bo 
lahko znašala pomoč KS. Le ta bo v obliki plačila računa za določeno izvedbo del in ne kot dotacija za 
gradnjo župnišča. 
 

2. Prošnja za finančno pomoč pri asfaltaciji ceste Poljane 11 
Glede na to, da bo cesta v korist večjemu številu občanov in ne na samo stanovalcem Poljane 11, je bil 
sprejet sklep: KS Cerkno se je na podlagi prejetih ponudb odločila, da bo pokrila 1/3 stroškov, kar bo 
pomenilo cca.  3.300 EUR. Račun za omenjeno tretjino se izstavi KS Cerkno. 
 

3. Prošnja pobudnika Tomaža Lapanja za finančno pomoč izvedbe druge Bendologije 
Cerkljanske, ki bo 15. in 16.junija 2012 

Brez razprave je bil sprejet sklep: KS pokrije v obliki plačila računa za določene stroške v višini cca. 300 
EUR. 
 

4. Prošnja prebivalke stanovanjskega bloka Cesta OF 4 za postavitev ograje za blokom, ki bo 
služila varnosti otrokom, ki se tam igrajo.  

Po krajši razpravi, so člani sprejeli sklep: Do naslednje seje se problematiko ogleda na teranu potem pa 
sprejeme sklep o nameravanih aktivnostih. 
 

5. Prošnja za povišanje prispevka za delovanje LTC Cerkno ter za pomoč pri nakupu nove 
opreme. 

Po krajši razpravi je bil sprejet sklep: Ko bodo videne dodatne aktivnosti LTC Cerkno, bo tudi svet KS 
Cerkno razmislil o povišanju prispevka za objavo mesečnih prispevkov na LTC. 
 



Za konec je bila kot informacija predstavljena tudi prošnja g. Leban Gabrijela županu Miranu Cigliču, za 
sanacijo poškodovanega podpornega zidu ob vozni poti do njegove nepremičnine. Člani so se strinjali s 
predsednikom KS, ki si je zadevo ogledal na terenu, da KS podporni zid ne sanira, pač pa uredi zamakanje 
meteorne vode pri Mehajnu. 
 
Seja je bila zaključena ob 21.40. 
 
 
    Zapisala:  Predsednik sveta KS: 
Valerija Močnik      Marko Močnik 
 
 


