
KRAJEVNA SKUPNOST CERKNO 

BEVKOVA ULICA 9 

5282 CERKNO 

 

 

Datum: 11.9.2015 

 

 

Z A P I S N I K 
 

3. redne seje sveta KS Cerkno, ki je bila 10.9.2015 v prostorih Občine Cerkno. 

 

Prisotni: predsednik Marko Močnik, Marko Obid, Vanja Zajc, Borut Eržen, Jože Močnik, 

Erik Serjun, Franc Tušar. 

Opravičeno odsoten:, Bogdan Brus, Marko Trček, Borut Pirih. 

Ostali prisotni: Valerija Močnik.                              

 

Predsednik Marko Močnik, ki je uvodoma pozdravil navzoče ter predlagal naslednji  

 

dnevni red: 

 

1. Sprejem zapisnika 2. redne seje sveta z dne 23.4.2015. 

2. Realizacija proračuna Krajevne skupnosti Cerkno za leto 2015 do 31.8.2015. 

3. Predlogi članov sveta KS Cerkno za realizacijo proračuna za leto 2015. 

4. Pobude in vprašanja. 

 

AD 1 

 

Marko Močnik je članom povzel zapisnik 2. redne seje z dne 23.4.2015. 

Povedal je da se je ogledalo cesto v Labinje ter ugotovilo, da bo najprej potrebno urediti 

brežino, da se bo ustavil posedek, potem pa se bo preasfaltiralo. V Labinjah se preveri tudi, če 

je možna montaža hidranta. 

Na zapisnik je dodal še, da se pripravlja projekt ureditve površine od cerkve proti fontani, kjer 

bo najprej potrebno urediti kanalizacijo. Uredilo se bo tudi dostop za invalide ter saniralo 

stopnice. 

Vanja Zajc je člane seznanila, da naj bi študenti arhitekture prišli enkrat v oktobru. Potrebno 

bi jim bilo pripraviti projekte, za katere bodo pripravili načrte. Poskrbeti bo potrebno tudi za 

namestitev in hrano. 

V nadaljevanju je Marko Močnik povedal, da stanovalci Platiševe ulice 43, 46, 48, 50, 52 

soglašajo z izgradnjo pločnika, kar pomeni, da se lahko pločnik gradi na njihovih zemljiščih. 

Sledil bo popis del ter pridobitev ponudb. 

Erik Serjun je bil mnenja, da bi Občina Cerkno in KS morali vztrajati pri zamenjavi zemljišč 

z Grum Mihom, ker parkirišč v Cerknem, glede na izstavljene kazni inšpektorja, primanjkuje. 

 

Sprejet je bil sklep: 

Potrdi se zapisnik 2. redne seje sveta KS Cerkno z dne 23.4.2015. 

 



 

AD 2 

 

Valerija Močnik je pod drugo točko na kratko podala realizacijo proračuna  do konca avgusta 

2015. V nadaljevanju pa je predstavila tudi predlog sprememb, katere bi bilo potrebno 

vključiti v rebalans proračuna za leto 2015. 

Povečajo se postavke: 

 ogrevanje poslovnih prostorov za 427 EUR, 

 dejavnosti sveta KS Cerkno za 721 EUR, 

 sofinanciranje gasilskih društev za 7.559 EUR, 

 električna energija črpališče Podlivc za 200 EUR, 

 veseli december 2014 za 308 EUR, 

 ureditev ekoloških otokov za 3.300 EUR, 

 zavarovanje ČN za 37 EUR, 

 tekoče vzdrževanje vodovodov za 255 EUR, 

 menjava vodomerov za 1.133 EUR, 

 tekoče vzdrževanje pokopališča za 21 EUR, 

 obresti kredita za 5 EUR, 

na račun njih pa se zmanjšajo postavke: 

 tekoče vzdrževanje cest za 659 EUR, 

 poletje v Cerknem za 5.000 EUR, 

 praznjenje greznic za 452, 

 urejanje parkov in zelenic za 3.643 EUR, 

 materialni stroški za 4.196 EUR, 

 financiranje društev za 16 EUR. 

 

V nadaljevanju je bil sprejet sklep: 

Kot informacija se potrdi realizacija proračuna ter predlog sprememb za rebalans 

proračuna Krajevne skupnosti Cerkno za leto 2015. 
 

 

AD 3 

 

Marko Močnik je članom povedal, da se je v teh dneh zaključila gradnja podpornega zidu v 

Ralnah. Do konca leta 2015 pa se predvideva: 

 sanacija podpornega zidu pri mrliški vežici, 

 prestavitev ekološkega otoka pri gasilskem domu ter pri stanovanjskih blokih na Cesti OF, 

 ureditev ekološkega otoka pri Bajtu na Poljanah, 

 ureditev poti na Manše. 

 

Erik Serjun je povedal, da bi bilo od glavne ceste proti Šemcu ter na ovinku za Šemcem, ko 

gre cesta do parcel Podobnikovih, potrebno zgraditi podporni zid.  

 

Člani so se strinjali, da se podporna zidova zgradi in pokrije stroške izgradnje, če se bosta 

lastnika med seboj dogovorila oz. se s tem predlogom strinjata. 

 

Borut Eržen je opozoril, da je iz Gozdarskega vrta v planu odvoziti 500 m3 lubadarjevih 

smrek, kar bo ogrozilo cesto po kateri se bo les spravljalo. Čim prej je potrebno sanirati tudi 

vodovodno traso v Maln. 



 

Marko Močnik je povedal, da bi bilo pri Debeljaku na Močnikovi ulici potrebno narediti 

daljši jašek, ker je obstoječi stalno nepropusten.  

 

Marko Obid je bil mnenja, da je kmečka tržnica premalo opazna, potrebno bi bilo dati vsaj 

napis. Pri vstopu na tržnico preko stopnic, pa je nujno urediti tudi razsvetljavo.  

 

Marko Močnik je za konec člane seznanil, da je za delovanje KS potrebno polno ur in poti z 

osebnim avtomobilom, kar čez celo leto pomeni kar nekaj stroškov. 

Člani so bili soglasni, da se predsedniku pripravi pogodba o začasnem in občasnem delu, na 

podlagi katere se mu preko ur izplača opravljene ure in potne stroške.  

 

Jože Močnik je prosil, če bi se lahko seje KS sklicevalo v parnih tednih, ko je on dopoldne v 

službi. 

Marko Močnik je odgovoril, da v kolikor bo le možno, se bo predlog upošteval. 

 

AD 4 

 

Brez razprave. 

 

Seja je bila zaključena ob 20.40. 

 

 

    Zapisala:  Predsednik sveta KS: 

Valerija Močnik      Marko Močnik 


