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Z A P I S N I K 
 

konstitutivne seje sveta KS Cerkno, ki je bila 03.11.2014 v prostorih Občine Cerkno. 

 

Prisotni: Marko Obid, Vanja Zajc, Borut Eržen, Bogdan Brus, Marko Močnik, Borut Pirih, 

Jože Močnik, Marko Trček, Erik Serjun, Franc Tušar. 

Ostali prisotni: Valerija Močnik.                              

 

Sejo je v skladu s 3. členom Začasnega poslovnika Sveta Krajevne skupnosti Cerkno vodil 

dosedanji predsednik KS Cerkno, g. Marko Močnik, ki je uvodoma pozdravil navzoče in 

predlagal naslednji  

 

dnevni red: 

1. Potrditev mandatov. 

2. Izvolitev predsednika in podpredsednika sveta KS Cerkno. 

3. Določitev podpisnikov za razpolaganje s sredstvi na računih KS. 

4. Dogovor o nadaljnjem delu. 

 

AD 1 

Svet je najprej soglasno sprejel Začasni poslovnik Sveta krajevne skupnosti Cerkno.  

V nadaljevanju je predsednik predlagal potrditev mandatov novoizvoljenim članom sveta. 

Mandati so bili soglasno potrjeni. 

 

AD 2 

Marko Močnik je izvoljene člane pozval naj podajo predloge za predsednika.  

Borut Pirih se je javil za predsednika, podprl ga je Marko Trček. 

Borut Eržen je predlagal Bogdana Brusa, ostali člani pa so podporo namenili dosedanjemu 

predsedniku Marku Močniku. 

Za predsednika sveta KS Cerkno je bil s šestimi glasovi izvoljen Marko Močnik. 

Za podpredsednika sveta KS Cerkno pa je bil soglasno izvoljen Borut Pirih. 

 

AD 3 

Za podpisnika za razpolaganje s sredstvi na podračunu KS Cerkno sta bila soglasno določena 

predsednik Marko Močnik in podpredsednik Borut Pirih. 

 

AD 4 

 

Vanja Zajc je vprašala kako se KS Cerkno financira. Valerija Močnik je obrazložila 

financiranje oz. plan prihodkov KS Cerkno. Marko Obid je bil mnenja, da so ljudje premalo 

seznanjeni katere investicije in vzdrževanja pelje in financira KS, mnenju se je pridružila tudi 

Vanja Zajc. 



Predsednik Marko Močnik je člane seznanil s projekti, ki so v teku in se bodo končali, če se 

člani strinjajo. Do naslednje seje pa naj vsak član pripravi svoje predloge za sestavo 

proračuna 2015. 

Borut Eržen je vprašal, če obstajajo načrti za pokritje prostora pred mrliško vežico. 

Predsednik Marko Močnik je povedal, da so si trije arhitekti ogledali, vendar takrat ni 

nobeden imel konkretne rešitve. 

Vanja Zajc je povedala, da pozna nekoga, ki ima izkušnje in da ga bo do naslednje seje 

vprašala, če bi bil pripravljen priti pogledati in podati rešitev. 

Franci Tušar je dodal, da ljudje sprašujejo, če imamo žarni zid, predvsem zaradi vzdrževanja. 

Marko Obid je vprašal, kdo je postavil znake Vi vozite, bil je mnenja, da je na Cvetkovi Cesti 

na neprimerni lokaciji, saj vozniku preusmeri pozornost, ko se tisti znak prižge. 

Na koncu je Franci Tušar rekel, da je potrebno dobiti lokacijo in soglasja, da se postavi še 

tista dva odstranjena kozolca Dobrodošli v Cerknem. 

 

Seja je bila zaključena ob 20.45. 

 

 

    Zapisala:  Predsednik sveta KS: 

Valerija Močnik      Marko Močnik 


