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Z A P I S N I K 
 

9. redne seje sveta KS Cerkno, ki je bila 11.04.2013 v prostorih Občine Cerkno. 
 
Prisotni: predsednik Marko Močnik, Marko Obid, Vinko Eržen, Franc Tušar, Peter Bevk, Dragomir Kuralt, 
Adelka Vončina. 
Opravičeno odsotna: Bogdan Brus, Marko Trček. 
Neopravičeno odsoten: Peter Bevk. 
Ostali prisotni: župan Miran Ciglič, Valerija Močnik.                              
 
Predsednik KS Cerkno g. Marko Močnik je uvodoma pozdravil navzoče in predlagal naslednji dnevni red: 

 
1. Sprejem zapisnika in sklepov sprejetih na 8. redni seji sveta dne 28.11.2012. 

2. Realizacija proračuna Krajevne skupnosti Cerkno za leto 2012. 

3. Proračun Krajevne skupnosti Cerkno za leto 2013. 

4. Pobude in vprašanja. 

 

AD 1 

Županu Miranu  Cigliču so bila s strani predsednika zastavljena vprašanja, katere je KS pisno naslovila na 
Občino Cerkno, in sicer: 
- 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. 

Župan Miran Ciglič je odgovoril, da je v Čeplezu v načrtu priprava vode z UV žarnico. S strani Elektro 
Primorska, je pridobljeno soglasje za priklop na električno omrežje, čaka se še na pridobitev soglasja Petra 
Bevka, kateri bo dal soglasje za vkop cevi po njegovi parceli. V nadaljevanju je pojasnil, da se bo k ureditvi 
avtobusnih postajališč pristopilo celostno, v sodelovanju z direkcijo za ceste, s katero se bodo natančno 
določili ureditveni pogoji avtobusnih postajališč pri Maruškovcu in v Čeplezu.  Glede ureditve tlaka ter 
količine pitne vode v Podlivc, občina za enkrat ne išče ustrezne rešitve, predlaga da za ustrezno rešitev 
poskrbi krajevna skupnost.  
PredsednikMarko Močnik je predlagal, da se povabi g. Petra Černilogarja iz Komunale Idrija d.o.o. ter g. 
Vinka Eržena, da se problematiko ogleda na terenu ter na podlagi najbolj ugodne rešitve pripravi projekt. 
V okviru zapisnika je dodal še, da je občinska uprava že proti koncu leta 2012 urgirala, da se zamenja 
ogledalo na obvoznici iz smeri Hotela Cerkno. V kolikor do zamenjave še ni prišlo, se bo ponovno 
povprašalo kdaj bo do izvedbe prišlo. 
 
V nadaljevanju je bil na podlagi kratkega povzetka s stani predsednika Marka Močnika soglasno sprejet 
zapisnik 8. redne seje sveta KS Cerkno. 
 
 

AD 2 

 



Po 2. točko dnevnega reda je Valerija Močnik povzela Zaključni račun Krajevne skupnosti Cerkno za leto 
2012.  
KS Cerkno je v letu 2012 poslovala pozitivno. Presežek prihodkov nad odhodki je znašal 13.718,18 EUR.  
 
Prihodki so načrtovane presegli za dobrih 12 %, na račun neplaniranih drugih nedavčnih prihodkov. V tej 
skupini so bili realizirani prihodki iz naslova: 

- preveč plačanega DDV,  
- prispevkov občanov Strane in Planine za izvedbo asfaltacije,  
- odškodnine za zemljišča državne ceste proti Logu, 
- povrnitev stroškov Zavarovalnice Triglav za previtje motorja na ČN Cerkno. 

 
Ostali del realiziranih prihodkov so predstavljali nedavčni prihodki v višini 51 % ter transferni prihodki v 
višini 49 %. 
 
V skupini nedavčni prihodki so prihodki od obresti, najemnin (lekarna, kabelska, grobovi, tržnica) ter 
vodarina. 
 
Kot vsako leto KS iz občinskega proračuna prejela sredstva v obliki dotacij za funkcionalne stroške, urejanje 
javnih površin ter sredstva za pokrivanje stroškov javne razsvetljave v KS. V letu 2012 so redne dotacije 
občine predstavljale 28% vseh prihodkov, ostale dotacije s strani občine pa 21 % vseh prihodkov. 
 
Občina je za leto 2012 razdelila 220.000 EUR sredstev med 10 krajevnih skupnosti, po številu prebivalcev 
znotraj posamezne krajevne skupnosti. Za KS Cerkno je pomenilo 40.000 EUR za l. 2012. Ta sredstva je KS 
porabila za: 

- sanacijo obcestnih robnikov 13.788,84 EUR, 
- ureditev fekalne kanalizacije 10.176,80 EUR (fekalna kanalizacija Mostaniška cesta, sanacija 

odtočnih jaškov za Labinjskimi bloki, ureditev meteorne vode v Planini ter Močnikovi ulici pri 
Merkurju), 

- vzdrževanje vodovoda  3.655,75 EUR ( livarna, kmetijska trgovina, pri bloku pred hotelom, pri 
pokopališču, Sedejevem trgu ter Platiševi ulici), 

- vzdrževanje krajevnih cest 1.528,40 EUR, 
- ureditev platoja za ekološki otok Čeplez 1.860 EUR, 
- asfaltacija Planina 8.990,21 EUR. 

 
Realizacija odhodkov je glede na finančni plan znašala 83% oz. 174.847,88 EUR, od tega je bilo za odplačilo 
glavnice kredita porabljenih 2.008,67 EUR.  
 
37.185,77 EUR oz. 22% vseh stroškov je bilo v letu 2012 investicijskih značaja. Ti so bili porabljeni za 
izvedbo asfaltacije v Planini, obnovo Kašče pri objektu Porezen, sanacijo pločnikov v naselju Cerkno, 
ureditev fekalne kanalizacije v Mostaniji, ureditev ekološkega otoka v Čeplezu, nakup klimatske naprave za 
prostor kabelske, priklop javne svetilke pri Celesu ter za pokrivanje stroška priprave idejne zasnove za 
ureditev kanalizacije v Mostaniji. 
 
Ostali del odhodkov so predstavljali  tekoči odhodki: 

- za delovanje KS,  
- za pokrivanje stroškov električne energije, 
- za stroške odvoza odpadkov 
- za tekoča vzdrževanja krajevnih cest, vodovoda, pokopališča in kabelske ter 
- za plačila pogodbenih delavcev.  

 
KS ima v lasti nepremičnine in opremo, ki ji omogoča opravljanje dejavnosti., njena vrednost je bila na dan 
31.12.2012 572.304 EUR. Amortizacija v višini 26.564,85 EUR je bila obračunana skladno s Pravilnikom o 
načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev. Inventurna komisija 
je na dan 31.12.2012 zaradi okvare odpisala klimo Panasonic CU, ki je bila nameščena v prostoru kabelske 
opreme na Platiševi. 



 
Za omogočanje poslovanja krajevna skupnost poseduje denarna sredstva na tekočem računu, stanje teh na 
dan 31.12.2012 je bilo 16.438,79 EUR. Ostala prosta denarna sredstva (31.984,28 EUR) pa so plasirana pri 
Novi KBM. Kratkoročne terjatve iz financiranja v višini (3.044,99 EUR) izkazujejo obresti od kratkoročnega 
depozita pri Novi KBM. Na dan 31.12.2012 je imela 18.101,38 EUR terjatev do plačnikov vodarine, 
grobovine, najema tržnega prostora in kabelske. Od teh jih je za 3.929,12 EUR že zapadlo, ostale pa so 
zapadle v januarju 2013. V izterjavi je za 954,52 EUR terjatev, katere so knjižene kot sporne terjatve. 
Kratkoročne terjatve do občine predstavljajo terjatve za refundacijo javne razsvetljave in stroške porabe vode 
katere so zapadle v januarju 2013. Druge kratkoročne terjatve so iz naslova razlike med začasnim in 
dokončnim odbitnim deležem ter terjatev v višini 960,57 EUR za vračilo razlike med odbitim in 
obračunanim DDV-jem zadnjega tromesečja leta 2012. Med neplačanimi odhodki skupino18 so obveznosti 
do dobaviteljev ter do neposrednih uporabnikov. 
  
Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev v višini 397,86 EUR so zapadle ostalih  24.339,86 EUR obveznosti 
pa je bilo poravnanih v letu 2013. Druge kratkoročne obveznosti predstavljajo obveznosti iz naslova izplačil 
podjemnih pogodb (621,61 EUR), katere so zapadle v januarju 2013 ter obveznost iz naslova republiške 
takse. Kratkoročne obveznosti do neposrednih uporabnikov, ki so zapadle v januarju 2013, predstavljajo 
obveznost do ministrstva za pravosodje in javno upravo za uporabo digitalnega potrdila v višini  8,76 EUR 
ter do UJP 34,83 EUR za stroške provizije.  Obveznosti do občine  v višini 64.940,26 EUR v katerih so zajeti 
rezultati prejšnjih in tekočega leta. 
 
Saldo dolgoročnega kredita znaša 6.147,56. Konec odplačila glavnice leta 2015. 
 
Franci Tušar je vprašal, če so poravnani vsi računi krajanov za asfaltacijo v Planini. 
Valerija Močnik, mu je odgovorila, da sta bili na dan 31.12.2012 odprti še dve terjatvi, stanje na dan 
11.4.2013 pa mu bo telefonsklo sporočila. 
 
Sprejet je bil sklep: 

Potrdi se Zaključni račun proračuna Krajevne skupnosti Cerkno za leto 2012. 
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Valerija Močnik je na kratko povzela proračun Krajevne skupnosti Cerkno za leto 2013, predvsem 
spremembe, do katerih je prišlo v času od zadnje obravnave proračuna za leto 2013, na 8. redni seji sveta KS 
Cerkno dne 28.11.2012. 
 
V nadaljevanju je pojasnila, da so se prihodki krajevne skupnosti znižali predvsem zaradi usklajevanja z 
občinskim proračunom, kar vam bo v nadaljevanju pojasnil tudi župan Miran Ciglič. Posledično so se na 
strani odhodkov znižala načrtovana sredstva na tekočem vzdrževanju cest ter vodovoda. Za leto 2013 se 
planira 80.641 EUR nedavčnih prihodkov iz naslova obresti, najemnin (lekarna, grobovi, kabelska tržnica) 
ter vodarine. Ter 123.862 EUR transferjev občine kot redne dotacije (51.916 EUR), ter sredstva za tekoče in 
investicijsko vzdrževanje infrastrukture v KS (71.946 EUR). Poleg letnih prihodkov ima KS še 50.000 EUR 
sredstev iz preteklih let, kar za leto 2013 pomeni skupno 254.503,34 EUR sredstev. Na odhodkovni strani se 
planira poraba skupno 254.503 EUR sredstev. 33% sredstev se planira za investicijska vzdrževanja, ostala pa 
za transferje ter tekoče delovanje in vzdrževanje. Poraba sredstev je podrobno razdeljena v bilanci odhodkov 
ter obrazložena v obrazložitvi proračuna Krajevne skupnosti Cerkno za leto 2013. Oba dokumenta sta priloga 
zapisnika. 
 
V nadaljevanju je bila beseda dana županu Miranu Cigliču.  
Župan Miran Ciglič je naprej obrazložil, da je bila občina prisiljena znižati sredstva tudi krajevnim 
skupnosti, na račun znižane povprečnine s strani države ter izjemne zime, ki je prvotno načrtovane stroške v 
višini 190.000 EUR povečala na 300.000 EUR.  Na tem mestu je izpostavil 14. člen Odloka o proračunu 
Občine Cerkno za leto 2013, ki določa, da se pravni posli, ki jih prevzame krajevna skupnost in presegajo 
6.259 EUR lahko sklepajo le s predhodnim soglasjem sveta krajevne skupnosti in župana, sicer so 
nični. V skladu s tem členom želi, da se za vsa predvsem večja dela oz. investicije predhodno uskladita 



predsednik KS in župan. S strani KS Cerkno, bi bilo potrebno urediti (zatraviti) brežino ob cesti v Labinje, 
asfaltirati na Cesti OF, katere ogled je bil opravljen že lani, v kolikor bi kateri koli drug projekt ne bil 
izvedljiv, bi asfaltirali še cesto v Poljanah, za katero bi morali odšteti od 10.000 do 12.000 EUR sredstev.  
V nadaljevanju je člane sveta obvestil, da je imel sestanek s Hidrotehnikom, ki bo saniral Oresovko, po 
potrditvi projektne dokumentacije ter zagotovitvi sredstev s strani ARSO. Iz popoplavne sanacije 2010 so s 
strani Ministrstva za kmetijstvo in okolje odobrena sredstva za sanacijo plazu v Mostaniji, za sanacijo Rože 
ulice pa odobrenih sredstev še ni. 
 
Franci Tušar je vprašal, če je možno kje dobiti prostor, kjer bi prevozniki pakirali kamione. Župan Miran 
Ciglič mu je odgovoril, da so prevozniki dolžni za svoja vozila poskrbeti sami. Drago Kuralt, je dodal da so 
dolžni tudi počistiti za sabo (po skladanju lesa na ulici ni počistil za sabo). Župan Miran Ciglič je še dodal, 
da je več takšnih primerov npr. gozdna cesta na Otavnik, pa v Novakih, ko s spravilom večjih količin lesa ob 
neprimernih vremenskih razmerah uničujejo ceste. Občani smo tisti, ki videno prijavimo. Že v letošnjem letu 
bo to mogoče inšpekcijsko redarski službi Idrija – Cerkno, katero sta ustanovili občini Idrija in Cerkno. 
Trenutno na Občini Idrija pripravljajo razpis, s katerim bomo tudi v občini Cerkno dobili inšpektorja. 
 
Franci Tušar je vprašal kako je z zemljiščem bivše betonarne, ali bi ga bilo možno odkupiti in urediti 
deponijo za sol. Župan Miran Ciglič je odgovoril, da je bilo z Direkcijo za ceste vse dogovorjeno za ureditev 
deponije, vendar je bila cena za odkup previsoka. V prvem branju proračuna so bila planirana sredstva za 
ureditev deponije v Trebenčah, vendar se je na račun zimske službe, postavko v drugem branju izvzelo iz 
proračuna. 
 
Župan Miran Ciglič je prisotne seznanil tudi s postavitvijo petih stojnic na trgu pred fontano, ki so bile 
sofinancirane iz projekta podeželje ima več LAS za razvoj. Stojnice so namenjene izključno kmetijskim 
proizvodom. Da bo tržnica čimprej zaživela 2 do 3 na teden bosta poskrbela LTO Laufar Cerkno in ICRA 
d.o.o. Idrija. V tem sklopu se načrtuje sanacija zidu ob cerkvi Sv. Ane ter zidu pri Domu upokojencev ob 
Močnikovi ulici. V okviru projekta INTERBIKE pa so v proračunu rezervirana sredstva za ureditev 
Gabijelovega vrta s postavitvijo kolesarnice, ureditvijo kanalizacije in elektrike ter sanacijo zidu in 
postavitvijo stopnic iz Močnikove ulice.  
 
Predsednik Marko Močnik je člane obvestil, da je investicija dograditve primarnega vodovoda s hidrantnim 
omrežjem in ureditvijo komunalnih priključkov na Mostaniški cest 33-25 ter 13 -23 že v teku ter da bo prišlo 
do manjših odstopanj glede postavitve dodatnega hidranta. V letošnjem letu, naj bi se zgradilo nov krak 
vodovoda, fekalno in meteorno kanalizacijo ter asfaltiralo ulico v kolikor bodo še razpoložljiva sredstva. 
Vino Eržen je dodal, da se je pred asfaltacijo nujno dogovoriti s stanovalci, kje bodo priključki v posamezne 
objekte. Župan Miran Ciglič ter predsednik Marko Močnik sta predlagala naj se najprej skupaj s Komunalo 
Idrija d.o.o., ki je projekt pripravila razčisti, glede najboljših možnosti priklopov posameznih stanovanjskih 
objektov, potem pa skliče sestanek s stanovalci, katerim se možnosti priklopa pojasni. 
 
Franci Tušar je vprašal: Ali Občina Cerkno sofinancira preplastitev cest do stanovanjskih hiš. Župan Miran 
Ciglič odgovarja, da Občina Cerkno ne prevzema asfaltacij do posameznih hiš. Predsednik Marko Močnik je 
predlagal, da se iz proračuna KS lahko pomaga s kamionom peska, predlogu se je pridružil tudi župan.  
 
Po koncu razprave je bil sprejet sklep: 
Potrdi se proračun Krajevne skupnosti Cerkno za leto 2013. 
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Pod točko razno je predsednik Marko Močnik najprej povedal, da gradnja mHE Cerknica III, ne bo 
potekala čez parcelo Krajevne skupnosti Cerkno, saj mu vkop cevi na tisti strani Cerknice vodarji 
niso dovolili. 
 



Drago Kurtal sprašuje koliko od predlaganega s strani članov sveta bomo tudi dejansko realizirali. 
Predsednik Marko Močnik mu je odgovoril, da lahko večino, ob pomoči in sodelovanju vseh članov sveta 
KS Cerkno. 
 
Drago Kuralt je nadaljeval, da je prebivalcem Podlivca končno treba povedati, kako se bo reševal pritisk in 
količina vode v Podlivcu, da so stopnice na Brce nevarne ter da bi bilo na nevarnost potrebno opozoriti z 
opozorilno tablo. Uporabnikom kabelske TV pa v doglednem čas povedati, kaj mislimo za v bodoče, 
izboljšati kvaliteto kabelske oz. jim svetovati drugega ponudnika. 
 
Župan Miran Ciglič je pojasnil, da je Občina Cerkno skupaj s KS Cerkno, po izpadu vseh severno primorskih 
občin na razpisu široko pasovnih povezav, iskala možne rešitve za izboljšanje kvalitete TV, interneta in 
telefonije v Občini Cerkno.  Pojavila sta se dva komercialna ponudnika, ki bi prebivalcem občine ponudila 
paket TV, internet in telefon. Glede na to, da objave razpisa za vstop v frekvenčno območje občine Cerkno s 
TV signalom, ni bilo, se je g. Darka Laharnarja prosilo za izdelavo ponudbe, ki bi izboljšala kvaliteto TV 
programov v Cerknem. Prav tako se je s predstavniki Telekoma d.d., ki bo v letošnjem letu postavil centralo 
v Planini, dogovarjalo o različnih možnostih sodelovanja. V bližnji prihodnosti se bo povabilo še g. Bogataja 
za pridobitev dodatnega nasveta, v katero smer zapeljati posodobitve. 
 
Adelka Vončina je izpostavila problem starih, razpadajočih hiš v Cerknem, ki postajajo nevarne za 
mimoidoče. Župan Miran Ciglič ji je odgovoril, da glede na to, da občina nima pristojnosti posegati v 
privatno lastnino, se zadeve prijavlja gradbeni inšpekciji Idrija.  
Adelka Vončina je člane Sveta KS Cerkno pozvala, naj do naslednje seje razmislijo, kako motivirati ljudi za 
opravljanje prostovoljnega dela v korist bivanja krajanov. Župan Miran Ciglič je dodal, da je ena prilika pred 
vrati, in sicer čistilna akcija, takšne prilike pa so se skozi dolgo zimo kazale tudi s kidanjem snega. 
 
Župan Miran Ciglič je člane seznanil tudi z organizacijo Poletja v Cerknem. Glede na to, da je bila želja KS 
imeti en dan prireditve eno soboto prej, smo se na podlagi znanih terminov prireditev v okoliških krajih 
odločili, da termin ostane od 26.- 28.7. 2013. Letošnje Poletje v Cerknem organizira LTO Laufar Cerkno, kot 
leta prej. Na podlagi podpisanega dogovora z gostinci bo letošnje petkovo prizorišče pred Hotelom Cerkno, 
sobotno pa na Glavnem Trgu. 
 
Vinko Eržen je predlagal, da bi bilo potrebno urediti skladiščni prostor na Platiševi ulici, kjer ima KS 
shranjene šanke, skladišče pa uporabljajo tudi druge organizacije. Predsednik Marko Močnik je odgovoril, da 
se je pred časom že dogovarjalo, da bi komunalni delavec občine prevzel skrb za tisti prostor in od 
najemnikov pobiral simbolično najemnino. 
 
Franci Tušar je vprašal, kdo ima v upravljanju občinski šotor. Župan Miran Ciglič mu je odgovoril, da ima 
Gabijel d.o.o. nadzor ter izposojo ostalim društvom, vključno s postavitvijo, za katero se tudi zaračuna. 
 
Drago Kuralt je mnenja, da je pri Cankarju nujno urediti ekološki otok, za kar bo potrebno še enkrat stopiti k 
lastnikom zemljišča. Dogovorilo se je, da župan Miran Ciglič in Drago Kuralt stopita do lastnikov in se 
dogovorita za rešitev ureditve ekološkega otoka. Drago Kuralt je nadaljeval, da je nujno osveščati ljudi o 
ločevanju in čistoči na ekoloških otokih. Župan Miran Ciglič je predlagal, da se skupaj s Komunalo Idrija 
d.o.o. dogovori o pripravi letakov na temo ločevanja odpadkov in skrbi za čistočo ekoloških otokov in jih na 
stroške občine oz. KS raznosi po vseh gospodinjstvih. 
 
Drago Kuralt je bil tudi mnenja, da je potrebno najti rešitev za pokritje prostora pred mrliško vežico. Marko 
Močnik je dodal, da si je zadevo ogledalo že kar nekaj arhitektov, vendar od danes nismo našli ustrezne 
rešitev. Župan Miran Ciglič je na povedano dodal, da se za idejo povpraša še ga. Tejo Savelli iz PROARC 
d.o.o. Nova Gorica, ki je projektirala za VCC Cerkno. 
 
Seja je bila zaključena ob 21.00. 
 
    Zapisala:  Predsednik sveta KS: 
Valerija Močnik      Marko Močnik 


