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Z A P I S N I K 
 

8. redne seje sveta KS Cerkno, ki je bila 23.11.2017 v prostorih Občine Cerkno. 

 

Prisotni: predsednik Marko Močnik, Marko Obid, Borut Eržen, Erik Serjun, Franc Tušar, 
Marko Trček, Bogdan Brus, Vanja Zajc, Jože Močnik. 
Opravičeno odsoten: Borut Pirih. 

Ostali prisotni: Valerija Močnik.                              

 

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

 

dnevni red: 

 

1. Sprejem zapisnika 7. redne seje sveta z dne 25.5.2017.  

2. Proračun za leto 2018. 

3. Pobude in vprašanja. 

 

AD 1 

 

Marko Močnik je članom povzel zapisnik 7. redne seje z dne 25.5.2017. 

 

Borut Eržen je dodal, da je g. Ivana Seljaka potrebno vprašati, kaj potrebuje s strani KS 
Cerkno, da prične s pripravami za ukinjanje Kabelskega sistema Cerkno, z istočasno 
možnostjo priklopa obstoječih naročnikov na druge sisteme. 
Pri stanovalcih ulice Pot v Strano, bo preveril možnosti za ureditev ekološkega otoka v tem 
delu. Bil je tudi mnenja, da se ob urejenem asfaltnem parkirišču pri tenis igrišču za 
zagotavljanje varnosti postavi še ograja. 
 

Vanja Zajc je povedala, da je govorila s sorodnikom gradbenikom, ki je pripravljen priti v 

Cerkno in si ogledati ter podati ideje za ureditev mrliške vežice. Potrebno je določiti samo 
termin ogleda. 

 

Marko Močnik je dodal, da si Cerkno vendarle zasluži novo vežico, za kar KS Cerkno nima 
zadostnih finančnih sredstev in tudi ne ljudi, ki bi tak projekt vodili. Kakršno koli vlaganje, 
bilo zaenkrat nesmiselno.  

 

Ostali člani sveta, so se z razmišljanjem predsednika Marka Močnika strinjali. 
 



Erik Serjun je povedal, da so kanale za na cesto v Škofje dobili. V letu 2018 pa bi le te 
vkopali, na dveh odsekih, pa bi bilo cesto potrebno tudi nasuti. KS Cerkno bi prosili za 

pokritje slednjih stroškov. 
 

Sprejet je bil sklep: 

Potrdi se zapisnik 7. redne seje sveta KS Cerkno z dne 25.5.2017. 

 

 

AD 2 

 

Pod drugo točko, je Marko Močnik predal besedo ostalim članom sveta, da predstavijo svoje 
predloge za leto 2018. 

 

Borut Eržen je bil mnenja, da je veliko planiranih del ostalo še iz prejšnjih let. Nujno pa je 
sanirati slabo zafugirane plošče pri cerkvi, ker se že dela škoda.  
 

Vanja Zajc je prosila za postavitev ogledala na stavbi bivšega Celesa, ki bi omogočal pogled 

na prihajajoče avte proti trgovini KGZ Idrija. 
 

Erik Serjun je povedal, da je nujno urediti posedek na cesti proti Čednku ter vkopati par cevi, 
v katere se bo stekala odvečna voda, ki sedaj steka po travniku pod vasjo. 
 

Franci Tušar je prosil, da se v proračun 2018 vključi preplastitev igrišča pri gasilskem domu v 
Planini, postavitev ograje ter koša. 
 

Bogdan Brus je bil mnenja, da je že skrajni čas za novo vežico, čas pa je tudi že za ureditev 

javnega vodovoda na Gorenjski cesti.  

 

Jože Močnik je povedal, da ima objekt v Poljanah nova okna, v letu 2018 pa bi bilo na 

objektu dobro narediti še novo fasado. 
 

Marko Trček je člane seznanil, da bo potrebno urediti nov prostor za volitve v mlekarni v 
Labinjah, saj obstoječi nima dostopa za invalide. Istočasno bi se uredilo tudi pot do objekta. 

Z Flander Markom, je že dogovorjeno, da se v letu 2018 uredil posedek na cesti v Labinje od 
križišča z Ralne 90m proti Labinjam.  
 

Sprejet je bil sklep: 

Najkasneje do 8.12.2017 naj vsak član sveta na KS še sporoči svoje predloge, ki se bodo 

vključili v predlog proračuna za leto 2018. 
 

AD 3 

 

Jože Močnik je člane seznanil s predlogom župana Jurija Kavčiča o morebitnem nakupu hiše 
Pr Mušu v lasti Oblak Venceslava. Ker hiša ovira pluženje in dostop gasilcem, bi občina to 
hišo odkupila in porušila. 
 

Sprejet je bil sklep: Svet KS Cerkno se strinja s predlogom in daje Občini Cerkno 
pozitivno mnenje za odkup hiše Pr Mušu v lasti Oblak Venceslava. 
 

Franc Tušar je vprašal, kako je z dostopom do zemljišča betne štale. 



Z Marko Trčkom sta bila mnenja, da če Grumovi še vedno ne pustijo dostopati, se jim za 
uporabo zemljišča (parkirišče za stroje) zaračuna najemnina. 
 

Vanja Zajc in Marko Trček sta bila v nadaljevanju še mnenja, da se na pokopališču v sklopu 
prostora za raztros pepela tlakuje tisti del, do katerega se dostopa za prižig sveč. 
 

Vanjo Zajc je še zanimalo, če se je kaj uredilo z uporabnikom zemljišča v Logu.  

 

Marko Močnik je odgovoril, da se na občini pripravlja pogodba. 
 

Seja je bila zaključena ob 20.30. 

 

 

    Zapisala:  Predsednik sveta KS: 

Valerija Močnik      Marko Močnik 
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