
KRAJEVNA SKUPNOST CERKNO 
BEVKOVA ULICA 9 
5282 CERKNO 
 
Datum: 10.12.2012 
 

Z A P I S N I K 
 

8. redne seje sveta KS Cerkno, ki je bila 28.11.2012 v prostorih Občine Cerkno. 
 
Prisotni: predsednik Marko Močnik, Marko Obid, Vinko Eržen, Bogdan Brus, Franc Tušar, Peter Bevk, 
Marko Trček, Dragomir Kuralt. 
Opravičeno odsotna: Adelka Vončina. 
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 7.redni seji sveta dne 24.4.2012. 

2. Realizacija proračuna Krajevne skupnosti Cerkno za obdobje januar –oktober 2012. 

3. Proračun Krajevne skupnosti Cerkno za leto 2013. 

4. Pobude in vprašanja. 

 
AD 1 

V nadaljevanju je bil na podlagi kratkega povzetka s stani predsednika Marka Močnika soglasno sprejet 
zapisnik 7. redne seje sveta KS Cerkno. 
 
Na podlagi zapisnika so se člani sveta strinjali, da se na Občino Cerkno pisno zastavi naslednja vprašanja: 

- Kako napreduje projekt sanacija vodovoda Čeplez? 
- Član sveta KS Cerkno, ki se je na direkciji za ceste pozanimal glede ureditve avtobusne postaje v 

Čeplezu. Rečeno mu je bilo, da so avtobusna postajališča ob državnih cestah v pristojnosti občine. 
Glede na zgornje dejstvo KS Cerkno naslavlja na Občino Cerkno prošnjo naj prične s postopki za 
ureditev avtobusnega postajališča v Čeplezu. 

- Ali občina išče rešitve glede ureditve tlaka ter količine pitne vode v Podlivcu? V letošnjem letu se je  
v sušnem obdobju to večkrat pokazalo. Prve, ki so bili brez vode so bile stanovanjske hiše v 
Podlivcu. 

 
AD 2 

 
Po 2. točko dnevnega reda je Valerija Močnik povzela realizacijo Krajevne skupnosti Cerkno za obdobje 
januar - oktober 2012. Krajevna skupnost je tem obdobju poslovala pozitivno. Prihodki so do tega obdobja 
realizirani v skupni višini 134.407,84 EUR oz. v višini 80 % glede na plan prihodkov za leto 2012. 58% vseh 
realiziranih prihodkov predstavljajo nedavčni prihodki (obresti, najemnine, pristojbine za grobove, vodarina) 
preostali del prihodkov (42 %) pa bilo pridobljeno iz naslova transferov iz občinskega proračuna.  

Konto Naziv konta Znesek EUR 
71 Nedavčni prihodki 78.562,97 
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 32.261,54 

713 Prihodki od prodaje blaga in storitev (vodarina, praznenje 
greznic) 29.303,11 

714 Drugi nedavčni prihodki 16.998,32 



74 Transferni prihodki 55.844,87 
7401 Prejeta sredstva iz občinskega proračuna (javna razsvetljava, 

funkcionalni stroški, urejanje javnih površin, investicijsko 
vzdrževanje) 

55.844,87 
 

 
 PRIHODKI SKUPAJ: 

 
134.407,84 

 
 
Realizacija odhodkov je glede na finančni plan do oktobra 57,6% oz. 120.493,85 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 9.172,48 

4022 Električna energija, ogrevanje, odvoz smeti, telefon, poštnina 37.706,15 
4025 Tekoče vzdrževanje (ceste, vodovod, pokopališče, vzdrževanje 

KDS, zavarovalne premije za objekte - poslovni prostori, čistilna 
naprava) 27.645,79 

4026 Najemnine za objekte – kurilnica, nadomestilo za uporabo stavb. 
zemljišča 254,86 

4027 Druge odškodnine in kazni 500,00 
4029 Plačila po podjemnih pogodbah, sejnine, izdatki za seminarje, 

članarina ZKOS, provizija UJP, drugi operativni odhodki 27.999,22 
403 Plačila domačih obresti 40,70 
4023 Plačila obresti od dolg. kreditov 40,70 
4202 Nakup drugih osnovnih sredstev (klimatska naprava KDS) 21.434,45 
4205 Investicijsko vzdrževanje (asfaltacija Poljane, ureditev 

kanalizacije Praprotnik, sanacija kašče pri objektu Porezen, 
montaža javne luči pri Celesu) 14.681,37 

4208 Načrti in druga projekt. Dokumentacija (popis in ocene stroškov 
za ureditev kanalizacije Bevkova ulica 21, ocena stroškov za 
napravo novega ventilskega jaška in sanacijo prim. vodovoda pri 
razdelilni transf. postaji) 663,76 

 ODHODKI  SKUPAJ: 197.389,25 
 
Sprejet je bil sklep: 
Potrdi se realizacija proračuna Krajevne skupnosti Cerkno za obdobje januar – oktober 
2012. 

 
AD 3 

 
Pod 3. točko dnevnega reda je Valerija Močnik, na kratko povzela predlog proračuna za leto 2013. KS 
Cerkno ima za leto 2013 planiranih 80.641 EUR nedavčnih prihodkov (prihodki od najemnin, vodarine, 
grobovine) ter 132.815,34 EUR transfernih prihodkov s strani Občine Cerkno, ki so na podlagi 
prejšnjega leta za 8% nižji, vključujejo pa redne dotacije (21.754,34), refunadacijo za porabo električne 
energije javne razsvetljave in čistilne naprave (30.162) ter 80.899 EUR za investicijska vlaganja v KS 



Cerkno. KS ima še 50.000 EUR sredstev iz preteklih let. Kar za KS Cerkno za leto 2013 pomeni 263.456,34 
EUR sredstev.  
 
Na odhodkovni strani se planira skupno 263.803 EUR sredstev od tega 64% tekočih, 36% investicijskih, za 
350 EUR transfernih odhodkov ter 2.085 EUR sredstev za odplačilo glavnice in obresti od dolgoročnega 
kredita. 
 
Pred obrazložitvijo odhodkovnega dela predloga proračuna za leto 2013, so člani sveta predlagali: 
 
Franci Tušar  
Ureditev ceste na Škofje, ki je vse bolj prometna zaradi postavitve vremenske postaje s strani padalcev. 
Material bi dobili na Šofji, potreben bi bil samo kopač ter kamion za prevoz.  
V Planini se planiran novogradnja gasilskega doma za PGD Planina-Čeplez. KS se za prihodnje leto prosi, za 
finančni prispevek k projektu.  
Cerkljanski orientacisti – ekipa Gimnazije Jurija Vege Idrija, se bodo v letu 2013 udeležili svetovnega 
prvenstva v orientacijskem teku – Portugalska 2013, da bodo lahko zastopali našo državo, prosijo za 
finančno pomoč. 
 
Marko Trček 
Nujna je asfaltna preplastitev ceste v Labinje od Magajna dalje cca 90m. Potrebno bo urediti povezavo Poče  
-Labinje, za leto 2013 bi se uredil klanec na Peči. 
 
Vinko Eržen 
Sanacija podpornega zidu na cesti v Podlivcu (Gozdarska pot) ter ureditev struge od mostu v Cegnci . 
 
Marko Obid 
Prodajalki sezonskega sadja za trafiko, bi lahko z ureditvijo zelenice za trafiko omogočili boljši prostor.  
 
Peter Bevk 
V Čeplezu so stalno izobešena obvestila o prekuhavanju pitne vode. Potrebna je tudi ureditev ceste, 
kanalizacije ter vodovoda v spodnjem delu vasi. 
 
Drago Kuralt 
- Zamenjava cestnega ogledala na obvoznici, pri izvozu za Hotel Cerkno Zaradi rosenja in zamrzovanja.  
- Pri pokopališču bi bilo zaradi varnosti potrebno označiti še en prehod za pešce. 
- Sanacija pločnikov (asfaltacija)  ter robnikov na obvoznici  ter od Nove KBM do bazena 
- Izravnati tlakovce in robnike dostopne poti na Brce. 
- Izboljšati dobavo vode v Podlivc, ker je v sušnem obdobju motena dobava vode (nizek tlak). 
- Potrebno je izdelati podporni zid od mostu na obvoznici do stanovanjske hiše Jeram Anton in delno pri 

Razpet Dušanu.  
- Ureditev ekoloških otokov – skrb za obstoječe ter postavitev novega na območju Strane. 
- Ureditev cestnega odvodnjavanja  od Podlivca do Gantarja. 
- Ureditev KDS , stalno se pojavlja slaba kvaliteta sprejema slike. 
- Urediti streho pri mrliški vežici. 
- Ohranite v hiš za Maksom. 
- Pomoč Društvu upokojencev Cerkno pri sanaciji kašče. 
 
Sprejeta sta bila sklepa: 
1. Cerkljanskim orientacistom – ekipi Gimnazije Jurija Vege Idrija, se za udeležbo na svetovnem 

prvenstvu v orientacijskem teku – Portugalska 2013 finančno pomaga s 500,oo EUR. 
2. Društvu upokojencev Cerkno se kot pomoč pri sanaciji kašče, pomaga s plačilom materila, za 

izvedbo pa poskrbi društvo. 
 
Ostali predlogi predstavnikov so po finančnih zmožnostih in možnosti realne izvedbe v letu 2013 vključeni 
po postavkah. 



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 2013 se planirana sredstva za stroške, ki so vezani na poslovne prostore krajevne skupnosti 
(ogrevanje prostorov KS, zavarovanje prostora lekarne, najemnina kurilnice ter plačilo vzdrževalca 
kurilnice v času kurilne sezone). 
 
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 v višini 3.598 EUR zajeto za pokrivanje materialnih stroškov KS 
(pisarniški material, poštnina, čistilni material, računalniške storitve, telefon, strokovno 
izobraževanje), 410 EUR za pokrivanje stroškov sejnin članom sveta ter 9.655 EUR za kritje 
podjemih pogodb za čiščenje ter predsednika KS. 
 
Proračunska postavka 211202 – Elektrika – javna razsvetljava 
Proračunska postavka 211203 – Elektrika KDS 
Proračunska postavka 211204 – Električna energija čistilna naprava 
 
Sredstva v višini 32.232,00 EUR so planirana za pokrivanje stroškov elektrike javne razsvetljave 
(15.905 €), KDS (2.070 €) in čistilne naprave (14.257 €). 
 
Proračunska postavka 211301 – Tekoče vzdrževanje občinskih cest 
Proračunska postavka 211304 – Investicijsko vzdrževanje cest 
Znotraj podprograma se skupno nameni 43.115 EUR sredstev za vzdrževanje cest na naslednjih 
odsekih: 

- cesta Škofje 
- cesta Labinje (od Magajna 90m- asfaltna preplastitev) 
- cesta Labinje  - Poče (predpriprava ter asfaltacija klanca Na Peči) 
- cesta Podlivc 
- cesta Gozdarska pot 
- ureditev odvodnjavanja Podlivc-Gantar 
- sanacija pločnika z dostopom za invalide (od Nove KBM do bazena, obvoznica). 
 

Proračunska postavka 211402– Poletje v Cerknem 
Sredstva v višini 5.467 EUR se rezervira za izvedbo Poletja v Cerknem ( ansambel, ozvočenje, oder 
…) 
Proračunska postavka 211501– Odvoz odpadkov 
Proračunska postavka 211505 – Ureditev ekoloških otokov 
V primerjavi z realizacijo v letu 2012, se za leto 2013 za odvoz odpadkov, glede na leto 2012, 
nameni 16% manj sredstev oz. 6.733 EUR. 1.000 EUR sredstev pa ostane rezerviranih za ureditev 
ekološkega otoka Pot v Strano ter Podlivc. 
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 2012. 
 



Proračunska postavka 211506– Praznenje greznic 
Glede na realizacijo prejšnjih let, se postavka praznenje greznic glede na leto 2011 in 2012 poveča 
iz 1.000 EUR na 1.400 EUR. 
 
Proračunska postavka 211504– Investicijsko vzdrževanje kanalizacije 
Na podlagi popisa del so sredstva v višini 46.000 EUR rezervirana, za dograditev primarnega 
vodovoda s hidrantnim omrežjem in ureditev komunalnih priključkov v Mostaniji. 
 
Proračunska postavka 211510– Akcija »Očistimo Slovenijo« 
500 EUR sredstev se rezervira za stroške, ki bodo nastali pri izvedbi čistilne akcije pomladi 2013. 
 
Proračunska postavka 211604– Tekoče vzdrževanje vodovodov 
V letu 2012 se je pojavilo večje število nujnih vzdrževalnih del, zato za leto 2013 na kontu tekoče 
vzdrževanje rezervira 34.581 EUR. Postavka zajema tudi sredstva za tiskanje in poštnino mesečnih 
položnic za vodarino. 
 
Proračunska postavka 211605– Investicijsko vzdrževanje vodovodov 
Znotraj postavke so planirana sredstva 10.000 EUR za obnovo vodovoda Malnarca, 3.900 EUR 
sredstev 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 ter 2.100 za ureditev tlaka v 
Podlivcu. 
 
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. 454 EUR sredstev se nameni za tiskanje in poštnino položnic pristojbine za grobove, 500 
EUR sredstev pa za nakup raznega drobnega materiala (orodja) za pomoč pri vzdrževanju. 
 
Proračunska postavka 211611– Mrliška vežica Cerkno 
Znotraj postavke so planirana sredstva za nakup novih svečnikov. 
 
Proračunska postavka 211613– Ureditev otroškega igrišča 
V primeru ureditve javnega otroškega igrišča s strani občine, bo KS namenila 10.000 EUR za 
nakup igral. 
Proračunska postavka 211608 - Novoletne okrasitve 
Sredstva 4.000 EUR se namenijo za prednovoletno okrasitev Cerknega.  
 
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 
Sredstva postavke so namenjena društvu Sožitje, kot pomoč pri prevoznih stroških  ter obdarovanju ob koncu 
leta. 
 
Proračunska postavka 212201 – Obresti od dolgoročnega kredita - ČN 
Sredstva v višini 56 EUR se nameni za plačilo obresti od dolgoročnega kredita najetega leta 1996 za 
modernizacijo čistilne naprave. Kredit bo izplačan v letu 2015. 
 
 

AD 4 
 
Valerija Močnik je članom predlagala odpis sredstev naslednjih dolžnikov: 

1. Mravlje Milan, Cesta OF 8 - na podlagi prošnje za odpis v kateri navaja socialne, zdravstvene in 
finančne razmere. 

2. Havelka Ljudmila, Avstrija – na podlagi vrnjenih računov za pristojbino za grob iz Avstrije. 
Preverilo se je, če bi obstajali sorodniki, ker je ta gospa že pokojna, vendar daljnih sorodnikov ni 
bilo moč najti. 

3. Podobnik Srečko, Čeplez 5 – na podlagi znanih dejstev iz preteklih let, ter dejstva da je žena po 
smrti Srečka Podobnika vse račune naslovljene na njeno ime poravnala. 

  
Soglasno je bil sprejet sklep: 
Na podlagi znanih dejstev in obrazložitev se dolžnikom Mravlje Milanu, Havelka Ljudmili ter 
Podobnik Srečku, odpiše zapadle terjatve. 
 
Seja je bila zaključena ob 20.15. 
 
 
    Zapisala:  Predsednik sveta KS: 
Valerija Močnik      Marko Močnik 
 
 


