
KRAJEVNA SKUPNOST CERKNO 

BEVKOVA ULICA 9 

5282 CERKNO 
 

Datum: 18.12.2013 

 

Z A P I S N I K 
 

11. redne seje sveta KS Cerkno, ki je bila 17.12.2013 v prostorih Občine Cerkno. 

 

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

Trček. 

Opravičeno odsotna: Adelka Vončina, Bogdan Brus. 

Neopravičeno odstoten: 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 10. redni seji sveta dne 12.11.2013. 

2. Predlog proračuna Krajevne skupnosti Cerkno za leto 2014 – prvo branje. 

3. Pobude in vprašanja. 

 

AD 1 

Pri pregledu zapisnika je predsednik Marko Močnik je člane seznanil, da se je pri Cankarju pridobilo 

soglasje za postavitev še dveh kontejnerjev.  

 

Kuralt Drago je dodal, da je še kar nekaj del ostalo, in sicer: 

- posek suhih dreves v parku pred blagovnico, 

- ureditev pločnika od banke proti bazenu ter na obvoznici, 

- odvodnjavanje vode iz državne ceste v Podlivcu,  

- ureditev strehe pred MV – potrebno je iskati najugodnejšo rešitev,  

- glede kabelske je ljudem čim preje treba povedati, kakšna je njena prihodnost. 

 

Marko Močnik je dodal, da bi bilo najbolje kabelsko oceniti, poiskati pravnika in ljudem izplačati njihove 

deleže. Bodo pa do konca leta tudi še sestanki na temo kabelske posodobitve in  vzdrževanja in se bo potem 

lažje odločilo o najprimernejši rešitvi. 

 

Po kratki razpravi je bil soglasno sprejet zapisnik 11. redne seje sveta KS Cerkno. 
 

AD 2 

 
Pod drugo točko dnevnega reda je Valerija Močnik na kratko predstavila predlog proračuna Krajevne 

skupnosti Cerkno za leto 2014 v prvi obravnavi. 

 

Prihodki 

 

Predlog prihodkov za leto 2014 znaša skupno 200.237,33 EUR, od teh je 35 % nedavčnih 

prihodkov iz naslova najemnin ter prihodkov od vodarine. Nedavčni prihodki so planirani na 

podlagi ocenjene realizacije v proračunskem letu 2013.  

 

Ostali večji del prihodkov v višini 64 % pa predstavljajo transferni prihodki Občine Cerkno. 

49.126,44 EUR sredstev v obliki redih dotacij, za funkcionalne stroške (13.177,58 EUR), javne 



površine (6.401,32 EUR) in refundacijo stroškov javne razsvetljave in porabe elektrike čistilne 

naprave (29.547,54). Planirane so vrednosti  iz sprejetega rebalansa II v novembru. Ostali del 

sredstev občina nameni za investicijska vzdrževanja v KS. Ta sredstva predstavljajo sorazmerni 

delež glede na število prebivalcev v KS. Predlog teh sredstev za leto 2014 zanaša 79.940 EUR. 

 

Odhodki 

 
Na odhodkovni strani se za leto 2014 planira 198.187 EUR sredstev za tekoče stroške, sredstva za tekoča in 

investicijska vzdrževanja ter 2.049 EUR sredstev za odplačilo kredita. Sredstva v višini 198.187 so 

prerazporejena 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 2014 se planirana 1.986 EUR sredstev 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 
Znotraj podprograma je v višini 12.776,73 EUR zajeto za pokrivanje materialnih stroškov KS (pisarniški 
material, poštnina, čistilni material, računalniške storitve, telefon, strokovno izobraževanje, plačilo 
pogodbenih delavcev) ter 393,26 EUR za pokrivanje stroškov sejnin članom sveta.  
 
Proračunska postavka 210801– ZŠAM 
Transfer v višini 380 EUR se nameni Združenju šoferjev in avtomehanikov za dežurstva opravljena na prvi 
šolski dan, v sklopu zagotavljana prometne varnosti. 
 
Proračunska postavka 211202 – Elektrika – javna razsvetljava 
Proračunska postavka 211203 – Elektrika KDS 
Proračunska postavka 211204 – Električna energija čistilna naprava 
Sredstva v višini 33.35700 EUR so planirana za pokrivanje stroškov elektrike javne razsvetljave (16.500 €), 
KDS (2.600 €) in čistilne naprave (14.257 €). 
 

Proračunska postavka 211301 – Tekoče vzdrževanje občinskih cest 
Proračunska postavka 211304 – Investicijsko vzdrževanje cest 
Znotraj podprograma se skupno nameni 27.555,85 EUR sredstev za tekoče vzdrževanje cest   (makadamska 
cesta v Škofje), asfaltno krpanje krajevnih cest ter za izgradnjo podpornega zidu v Ralnah v dolžini 10-15 m 
v vrednosti cca. 20.000 EUR. 
 
Proračunska postavka 211403– Veseli december 
Sredstva postavke se namenijo za stroške( gledališka predstava, pogostitev otrok, oglaševanje na radiu…) 
povezane z organizacijo prihoda dedka mraza. 
 
Proračunska postavka 211402– Poletje v Cerknem 
Sredstva v višini 4.000 EUR se rezervira za izvedbo Poletja v Cerknem ( ansambel, ozvočenje, oder…) 
 
Proračunska postavka 211501– Odvoz odpadkov 
Znotraj postavke so v višini 5.700 EUR rezervirana sredstva za pokritje stroškov odvoza odpadkov. 
 
Proračunska postavka 211503– Vzdrževanje ČN 



Sredstva postavke se bodo namenila za zavarovanje čistilne naprave Cerkno in tekoče vzdrževanje na ČN. 
 

Proračunska postavka 211506– Praznenje greznic 
V postavki so zajeta sredstva za pokrivanje stroškov praznenja greznic. 
 
Proračunska postavka 211504– Investicijsko vzdrževanje kanalizacije 
Sredstva v višini 17.940 EUR se rezervira za sanacijo puščanja v Čeplezu ter druge sanacije, ki se bodo 
pokazale tekom leta. 
Proračunska postavka 211604– Tekoče vzdrževanje vodovodov 
Sredstva na postavki so namenjena za tekoča vzdrževanja (popravilo puščanj vodovoda), popis števcev, 
tiskanje položnic ter poštnino le teh. 
 

Proračunska postavka 211605– Investicijsko vzdrževanje vodovodov 
Znotraj postavke so planirana sredstva 10.000 EUR za dokončanje ureditve tlaka v Podlivc. 
 
Proračunska postavka 211609 – Menjava vodomerov 
V skladu z zakonodajo se do konca leta 2014 planira menjava števcev pitne vode. 
 
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 ureditev parkirišča pred Logom, katerega lastnik je KS. 
 

Proračunska postavka 211602– Vzdrževanje pokopališča 
Postavka zajema 6.258,37 EUR sredstev za urejanje pokopališča in sicer za plačilo pogodbenega delavca, ki 
tedensko ureja pokopališče. 466 EUR sredstev se nameni za tiskanje in poštnino položnic pristojbine za 
grobove, 2.660 EUR sredstev pa za nakup raznega drobnega materiala (orodja) za pomoč pri vzdrževanju 
ter jesensko in pomladno zasaditev pokopališča. 
 
Proračunska postavka 211611– Mrliška vežica Cerkno 
Znotraj postavke so planirana sredstva za nakup novih svečnikov. 
 

Proračunska postavka 211613– Ureditev otroškega igrišča 
V okviri izgradnje javnega otroškega igrišča, bo potrebno umakniti zračne električen kable in jih vkopati. 
Sredstva za pokritje nastalih stroškov so rezervirana znotraj postavke.  
 
Proračunska postavka 211608 - Novoletne okrasitve 
Sredstva 2.500 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 211805 – Članarina – Združenje kabelskih operaterjev Slovenije 
Sredstva postavke se nameni za plačilo članarine Združenju kabelskih operaterjev Slovenije. 
 

Proračunska postavka 211809 – KDS Cerkno 



Ker je delovanje kabelske iz dneva v dan slabše, se sredstva postavke rezervira za pokritje stroškov cenitve 
kabelskega sistema, stroškov odvetnika ter sredstva za odkup deležev. V primeru ugodne rešitve nadgradnje 
siestema, pa se sredstva preusmeri na investicijsko vzdrževanje in izboljšave. 
 

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 36 EUR se nameni za plačilo obresti od dolgoročnega kredita najetega leta 1996 za 
modernizacijo čistilne naprave. Kredit bo izplačan v letu 2015. 
 
Drago Kuralt je predlagal, da se v enem proračunskem letu preasfaltira en odsek in tako reši za nekaj let, ker 

se z asfaltnim krpanjem reši za zelo malo časa, stroški pa vseeno niso majhni. 

 

Vinko Eržen je dodal, da večletne sanacije puščanj vodovoda in kanalizacije kažejo na to, da se je potrebno 

sanirati obstoječe trase, dograditi nove, potem pa preasfaltirati določene odseke. 

V nadaljevanju je vprašal, kaj vključuje postavka odvoz odpadkov. 

 

Valerija Močnik je obrazložila, da postavka vključuje odvoz odpadkov iz pokopališča, in sicer odvoz 

odpadnih nagrobnih sveč ter dveh velikih kontejnerjev za odpadno cvetje, poleg tega pa KS mesečno plačuje 

še po kvadraturi za prostore KS. 

 

Marko Trček je dodal, da prebivalci Goriške ceste še vedno odlagajo smeti v veliki kontejner pri 

pokopališču. Tako Komunali Idrija d.o.o. gre mesečno plačilo družine po osebi, ta namesto, da bi o četrtkih z 

rednim odvozom postavila kontejner, odnese na pokopališče katerega odvoz plača še KS. 

 

Drago Kuralt in Vinko Eržen menita, da bi se v turističnem kraju moralo tudi do Hotela Cerkno okrasiti z 

novoletnimi lučkami. Večji del Cerkna je lepo okrašen, na območje okrog hotela pa se je zgleda pozabilo. 

 

Sprejet je bil sklep: Potrdi se predlog proračuna Krajevne skupnost Cerkno za leto 2014 – v prvem 

branju. 
 

AD 3 

 
Ni bilo pobud in vprašanj. 

 

Seja je bila zaključena ob 18.50. 

 

    Zapisala:  Predsednik sveta KS: 

Valerija Močnik      Marko Močnik 

 


