
                                              ZAPISNIK 

 

seje sveta KS Šebrelje , dne 11.9.2015. 

Seja je potekala v prostorih Zadružnega doma Šebrelje. Pričetek ob 19.30 uri. 

Prisotni: 

Evgen Ozebek, Andrej Ozebek, Helena Bevk, Aleksander Kuštrin, Uroš Božič, Marija Lapanja , 

Katarina Tušar 

Opravičeni: Tanja Kumar, Urška Jereb 

 

Dnevni red: Pregled realizacije  2015 

                    Pobude in predlogi 

                    Razno 

AD1. 

 Predsednik KS je podal poročilo o realizaciji del v letu 2015. 

           Cesta čez Zgujnšče je asfaltirana. Skupna vrednost je malenkost presegla 20.000 eur.          

           Cesta  do hiš Pavšič in Bevk asfaltirana. Plačnik v večini občina Cerkno, nekaj manj kot   

polovico je prispevala krajevna, zemeljska dela so opravili stanovalci sami. 

            Kamion gramoza za posip ceste do hiše št. 4. 

            Gasilci so očistili vodohrane in dostopne poti do zajetij. 

            Občina je plačala razbremenilni ventil. Vrednost je 1200 eur. 

             Pokrovi za vodna zajetja -2500 eur. 

             Popravilo asfalta Šebrelje -Stopnik je plačano. 

             Izvedena asfaltacija ceste pri Jerebu v dolžini 150 m ter izgradna 6 novih propustov. 

Investicijo je v celoti pokrila občina Cerkno 

             Plačani in naročeni 2 tabli in prometni znaki na relaciji Stopnik-Šebrelje. Plačnik občina. 

             Komunala Idrija je pripravila ponudbo za sanacijo zajetja vode v Šebreljah. Cena sanacije 

znaša 10.719,02 eur.  Izvedba bo drugo leto. Plačnik je občina. 

            Popravilo ovinka na Črni mlaki je z izvajalcem del podpisana. Dela naj bi se začela še letos, 

potekalo bo v 2 fazah. 

             Otoki za kontejnerje so urejeni. 

              Glede financiranja društev bo v prihodnjem letu potrebno v proračunu urediti posebne 

postavke. 

              Glede popravila podpornega zidu v dolenji vasi predsednik pove, da v letošnjem letu to ne 

bo prišlo na vrsto. Poudari pa, da se lastnik zemljišča strinja s popravilom in dovoli izvedbo. 

               Dbutlsi imajo vaje v prostorih zadružnega doma. Glede na to, da uporabljajo elektriko, jih 

zanima, kdo poravnava stroške in če  lahko še naprej gostujejo v istih prostorih. Svet KS se je 

soglasno odločil, da imajo še naprej lahko vaje prostorih kot do sedaj, plačnik elektrike je KS. 

                KS potrebuje uradni naslov. Ker je zgradba zadružnega doma v lasti KGZ Idrija, je 

potrebno pridobiti pisno soglasje za uporabo naslova . 

 

AD2. 

Predlog Aleksandra Kuštrina je, da bi pri gasilskem domu postavili javno razsvetljavo, po možnosti 

solarno svetilko. 

 Problem smradu iz kanalizacije na lokaciji Makuc Toneta in Zvonke. Smrad prihaja iz smeri 

srednje vasi. 

Velika količina meteorne vode pri križišču  ceste za Vrščak in Podčelo. Sanacija bo potrebna v 

prihodnosti. 

 

AD3. 

Pod točko razno ni bilo razprave. 

 

Seja zaključena ob 20.30 uri. 



Zapisnik napisala: Katarina Tušar                                  Predsednik: Evgen Ozebek 

 

 

     

    

             

 

 

 


