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Datum: 13.11.2013 

 

Z A P I S N I K 
 

10. redne seje sveta KS Cerkno, ki je bila 12.11.2013 v prostorih Občine Cerkno. 

 

Prisotni: predsednik Marko Močnik, Marko Obid, Vinko Eržen, Franc Tušar, Dragomir Kuralt, Adelka 

Vončina, Bogdan Brus, Marko Trček. 

Opravičeno odsoten: Peter Bevk. 

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 9.redni seji sveta dne 11.04.2013. 

2. Rebalans proračuna Krajevne skupnosti Cerkno za leto 2013. 

3. Proračun Krajevne skupnosti Cerkno za leto 2014. 

4. Pobude in vprašanja. 

 

AD 1 

Pri pregledu zapisnika je predsednik Marko Močnik povedal članom, da je projekt ureditve tlaka pitne vode 

v Podlivc pripravljen, na zahtevo g. Franca Rutarja je potrebo sklicati še sestanek vseh vpletenih, jih 

seznaniti, da se bo na zemljišču g. Rutarja naredilo jašek, hkrati pa pridobiti podpise vseh, da se jim obstoječi 

priklop pitne vode odklopi in priklopi na javni vodovod.  

 

Kuralt Drago je člane seznanil, da se pri Cankarju, ni uspel dogovoriti, za ureditev ekološkega otoka na 

njihovem zemljišču. Na pobudo KS, sta bila nato dva kontejnerja odstranjena, na kar se je Mavrič Darko pri 

Cankarju dogovoril, da se uredi prostor za postavitev kontejnerja za steklo.  

 

Marko Trček je dodal, da je isti problem tudi v Labinjah, vsi bi radi imeli urejen ekološki otok, zemljišča pa 

nihče ni pripravljen odstopiti. 

 

Vinko Eržen je vprašal ali se zemljišče pri Betni štali res ne da urediti. Predsednik Marko Močnik je 

odgovoril, da so drevesa sami posekali, zdaj pa bo Marko Flander vkopal kamne ter poravnal, potem pa se bo 

še zasejalo.  

 

Po kratki razpravi je bil soglasno sprejet zapisnik 9. redne seje sveta KS Cerkno. 
 

AD 2 

 
Pod drugo točko dnevnega reda je Valerija Močnik na kratko predstavila predlog rebalansa. 

 

Prihodki 
Načrtovani prihodki, ki so bili načrtovani v junijskem rebalansu proračuna se skupno znižajo za 17.532,56 

EUR oziroma za 7%. Na znižanje prihodkov na eni strani vplivajo nedavčni prihodki, od teh predvsem 

prihodki od najemnin za kabelski sistem, saj se iz meseca v mesec povprečno trije naročniki odjavijo od 

naročnine. Prav tako se z rebalansom v novembru planira za 10.000 EUR manj prihodkov iz naslova 

vodarine, ta je predvsem posledica varčevanja pri porabi vode ter izterjavi neplačnikov. Na drugi stani pa so 

na znižanje skupnih prihodkov vplivali za 10% znižani transferni prihodki. 



 
Odhodki 

 
Posledično se zmanjšanju prihodkov zmanjšajo tudi načrtovana sredstva na strani porabe. Na podlagi 
zmanjšanja prihodkov ter devet mesečne realizacije so z  II. rebalansom proračuna načrtovane naslednje 
spremembe med postavkami: 
 
Proračunska postavka 211301 – Tekoče vzdrževanje občinskih cest 

Proračunska postavka 211304 – Investicijsko vzdrževanje cest 

Postavka tekoče vzdrževanje se na podlagi dejanske realizacije zniža za 19.413,76 EUR investicijska pa 
poviša za 16.981 EUR. 
 
Proračunska postavka 211504– Investicijsko vzdrževanje kanalizacije 

Z asfaltacijo dvorišča v Mostaniji se je zaključila 38.744 EUR vredna investicija dograditve primarnega 
vodovoda, z ureditvijo komunalnih priključkov v Mostaniji. S tem se zmanjša planirana sredstva na račun 
tekočega vzdrževanja kanalizacijskega sistema v Cerknem. 
 
Proračunska postavka 211604– Tekoče vzdrževanje vodovodov 

Proračunska postavka 211605– Investicijsko vzdrževanje vodovodov 

Na podlagi načrtovane realizacije do konca leta 2013 se postavka tekoče vzdrževanje zniža na račun 
investicij, in sicer sanacije vodohrana Maln za katero se nameni 17.000 EUR sredstev ter 7.424 EUR 
sredstev (stroške, ki bodo nastali v letošnjem letu) za ureditev tlaka pitne vode v Podlivc. 
 
Proračunska postavka 211609 – Menjava vodomerov 

V skladu z zakonodajo se do konca leta 2013 planira menjava števcev pitne vode v stanovanjskih blokih. 
 
Proračunska postavka 211804 – Investicijsko vzdrževanje KDS - razširitev programov 

Sredstva v višini 9.705 EUR namenjenih za kabelsko posodobitev se črta iz plana, zaradi nerealne izvedbe 
nadgradnje/posodobitve do konca letošnjega leta. 
 
Predsednik Marko Močnik je članom povedal, da se župan trudi, da bi v frekvenčno območje občine Cerkno 
s svojo storitvijo, ki bo prosto na trgu ter konkurenčna ostalim ponudnikom (SIOL, T2 TOTAL …) vstopil 
ponudnik iz Gorenje vasi, vendar se že dobre dve leti zatika pri objavi razpisa za podelitev koncesije. Eden 
izmed predlogov reševanja kabelskega sistema župana in KS je, da se obstoječi zastarel sistem na katerem se 
dnevno pojavljalo različne motnje oceni ter nato izplača solastnikom. Druga možnost pa bi bila posodobitev 
sistema z vložkom cca. 30.000 EUR, vendar pri tej rešitvi zmeraj znova ostaja odprto vprašanje: Ali bo 
potem sistem brezhibno deloval? 
Člani sveta KS Cerkno so bili soglasni, da se oceni stroške ene in druge variante, potem pa se bo potrebno 
odločiti in rezervirati sredstva. 
 
Sprejet je bil sklep: Potrdi se predlog II rebalansa proračuna Krajevne skupnosti Cerkno za leto 2013. 

 

AD 3 

 
Pod tretjo točko je predsednik Marko Močnik povedal, da se izvajajo dela na cesti na Manše, da je po planu 
ostala še ureditev pločnika do Hotela Cerkno d.o.o. ter ureditev prostora za kontejner pri Cankarju, ki bo 
bremenila proračun za leto 2014.  
 
Drago Kuralt je povedal, da so iz njegovih predlogov za proračun za leto 2012 in 2013 ostala nerealizirani 
naslednji predlogi:  

- zamenjava ogledala na obvoznici ter obrez drevja, 
- sanacija jaškov pri mostu proti pokopališču, 
- ureditev vode iz glavne ceste v Podlivcu v kanal, 
- stopnice na Brce, 



- ureditev strehe pred mrliško vežico. 
 
Valerija Močnik je članom sveta povedala, da je v soboto obilno deževje zalilo mrliško vežico. Voda je vdrla 
iz novega dela pokopališča čez podporni zid v mrliško vežico. 
 
Marko Trček je rekel, da je za mrežo pokopališča jašek, kateri je zasut. Vinko Eržen je predlagal, da bi bilo 
potrebno prevrtati podporni zid v strugo in položiti cev z večjim premerom, ker se obstoječe stanje zaradi 
premajhnega pretoka hitro zamaši. 
 
Marko Trček je prosil za ponovno finančno podporo za organiziranje miklavževanja v Labinjah pri 
Miklavževem turnu. Adelka Vončina se je strinjala, da se prireditev podpre, predvsem z vidika načina 
obdarovanja, kjer vsak otrok, pa tudi odrasli iz pletenih košev dobi simbolično darilce (mandarine, 
čokoladico, suho sadje…) Ostali člani so se strinjali, da se v okviru lanskih stroškov podpre tudi letošnje. 
 
Franci Tušar je kot predlog za leto 2014 dal postavitev javne razsvetljave na avtobusnem postajališču v 
Planini. Glede na to, da gre za postavitev ob državni cesti, se na občini vpraša, kakšne so možnosti in 
postopki postavitve. 
 
Valerija Močnik je v imenu celotnega ženskega pevskega zbora Cerklanke prosila za finančno pomoč za 
organizacijo koncerta ob 10 obletnici delovanja zbora. Člani sveta so predlagali, da se v okviru lanskega 
pokritja stroškov podpre tudi letošnje. 
 
Marko Trček je člane seznanil, da je bil v torek 12.11.2013 na sestanku, na katerem se je obravnavala 
problematika poseka trajnic pri Bratinovi Zorki. Na sestanku v Labinjah na temo vodooskrbe, so županu 
zastavili vprašanje zakaj se v Labinje v letu 2013 ni obkosilo ceste. Župan jim je odgovoril, da zaradi zimske 
službe, ki je zahtevala veliko sredstev, denarja za košnjo vseh cest ni, da pa bi bil pripravljen financirati 
nakup hidranta, v primeru da krajani Labinj sami obkosijo cesto Cerkno – Labinje. Za problematični odsek 
pri Bratinovih, pa se bo sam dogovoril z njimi. 15.9.2013 so krajani Labinj, tudi pri Bratinovih, brez 
predhodnjega opozorila lastnikov in župana požagali trajnice, ki so segale čez rob podpornega zidu. Marko 
Trček pove, da v primeru, da jih on sam ne bi zadržal, bi krajani požagali trajnice tudi za podpornim zidom 
glede na to, da se na dopise iz občine in krajevne skupnosti niso odzvali.  
 
Ker je takšnih primerov v občini veliko ter z namenom, da se podobna ravnanja v prihodnosti nebi več 
dogajala, so člani sveta so predlagali, da bi bilo potrebno sprejeti odlok, ki bi omejeval zasaditve živih mej 
ter njihovo vzdrževanje. V primeru nespoštovanja, pa bi se občane ustrezno sankcioniralo. 
 

AD 4 

 
Ni bilo pobud in vprašanj. 
 
Seja je bila zaključena ob 19.00. 
 
    Zapisala:  Predsednik sveta KS: 
Valerija Močnik      Marko Močnik 
 


