
ZAPISNIK 
sveta članov Krajevne skupnosti Šebrelje, ki je bil dne 3. decembra 2015 s pričetkom ob 18. uri v 
prostorih nad trgovino 
 
Prisotni: Evgen Ozebek – predsednik in člani: Aleksander Kuštrin, Andrej Ozebek, Urška Jereb, Tanja 
Kumar, Marija Lapanja, delu seje pa je prisostvovala tudi Anja Tušar kot predsednica Turističnega 
društva Šebrelje  
 
Opravičeno odsotni: Helena Bevk, Uroš Božič, Katarina Tušar 
 

Na seji je bil obravnavan naslednji dnevni red: 

1. Plan del in nalog za leto 2016. 
2. Tekoča problematika. 
3. Razno. 

Add 1. – Plan del in nalog za leto 2016 

Predsednik sveta KS Evgen Ozebek je vse prisotne najprej seznanil z delom in investicijami, ki so bile 
realizirane v letošnjem letu. Dela so bila izvedena v največji možni meri v skladu s planiranim, bilo pa 
je tudi nekaj posegov izven plana. Dejstvo je, da je iz realizacije del izpadel večji poseg v delo na 
ureditvi širitve cestišča na Črni mlaki, ker so bila sredstva, po informaciji župana, prerazporejena, o 
čemer bo več povedal sam župan, ko bo povabljen na enega naših sestankov, kjer bo tudi pojasnjena 
nujnost – razlog izpada teh sredstev.  

Za leto 2016 ostajajo zagotovljena sredstva v višini cca 32.000 EUR (glavarina kot doslej oz. kritje 
funkcionalnih stroškov iz glavarine), za vsa ostala dela in investicije pa si bo potrebno iz občinskega 
proračuna pridobiti sredstva za naslednja večja dela v KS Šebrelje: 

1. Cca 150 m asfaltacije v Rovt 
2. Nujna ureditev in preplastitev ceste od Krivca do Borovij 
3. Nov vodovod Pustota – uskladitev s strani Komunale, izdelava projekta in izračun stroškov 
4. Ureditev cestišča in zaščitne škarpe v Dolenji vasi pri Pagonovem kozolcu (izpad realizacije v 

letošnjem letu zaradi del na Zgujnščeh) 
5. Ureditev – razširitev cestišča mimo Kožuščeve štale v smeri proti sv. Ivanu 
6. Ureditev odvodnjavanja Pod Čelo in pri Makuc Tonetu 
7. Ureditev jaška kanalizacije (obnovitev – izdelava sifona za pretok fekalij) v Klancu 
8. Ureditev – sanacija iztočne cevi iz rezervoarja v Kurjem vrhu 
9. Rezervacija sredstev za delo ostalih društev in organizacij v KS Šebrelje (2.000 EUR – 

Turistično društvo, Gasilsko društvo, Dedek Mraz, Miklavž; delitev se bo vršila po izkazanih 
rezultatih dela, razen seveda pri donacijah za Dedka Mraza in Miklavža, kjer se bo odločalo o 
fiksnem znesku) 

10. Čiščenje vodohramov, vzdrževanje vodnih zajetij 

 
Zaradi pravilnega razumevanja porabe stroškov in razpolaganja s pravimi podatki v tem delu je 
potrebno pojasniti, da je bilo pri delih v Zgujnščeh s strani prebivalcev hiše 41b vloženo v sanacijo 600 
EUR, s strani hiše 41 c pa 500 EUR, s strani Marjana Kumarja je bilo opravljenih 40 strojnih ur in 30 
delovnih ur, s strani Simona Ozebka 30 delovnih ur dela, s strani Lipužič Tilena pa 20 delovnih ur 
(prostovoljno delo, neplačane ure), pri dovozu Pavšič – Bevk pa je bilo opravljenih po 25 delovnih ur s 
strani vseh stanujočih na tej lokaciji. Vsa sredstva so bila smotrno porabljena za ureditev odseka, ki 
povezuje strani vasi med seboj. In še dodatno pojasnilo, prav tako za pravilno razumevanje, da je 
Primož Vojska (Zabrdarska domačija) pri postavljanju robnikov dela na tem področju opravljal 
prostovoljno in sam ter z lastnimi vloženimi sredstvi. 

 



Add 2. – tekoča problematika 
 

1. Predsedujoči se je najprej javno zahvalil gasilcem iz Gasilskega društva Šebrelje za ureditev in 
čiščenje poti in vseh vodnih zajetij. Brez pomoči gasilcev bi ta dela ne bila opravljena tako, kot to 
zahtevajo predpisi in kot je za zdravo pitno vodo potrebno. 
 

2. Uradno je urejen naslov oz. sedež Krajevne skupnosti Šebrelje in sicer v soglasju s trgovino oz. 
lastnikom trgovine Kmetijsko zadrugo Idrija tako, da je sedaj uradni naslov: 

Krajevna skupnost Šebrelje, Šebrelje 53, 5282 Cerkno  
 

3. Ponovno se poziva vse krajane KS Šebrelje za dostavo predlogov, pripomb, vprašanj, sugestij, 
kritik etc. Preko nabiralnika, ki je v ta namen postavljen nad nabiralnikom PTT pred vhodom v 
trgovino in ostale prostore v tej stavbi. Vsi prispevki so lahko anonimni, vendar z utemeljeno 
vsebino. 
Tokrat je bilo v njem vprašanje, ki se nanaša na kosovni odvoz – predlog oz. pobuda je bila 
naslovljena na TD in na KS. Povedati je treba, da za organizacija kosovnega odvoza s strani KS ni 
potrebe, ker ima vsakdo, KI REDNO PLAČUJE KOMUNALNE STORITVE kosovni odvoz 
brezplačen, samo na Komunalo je treba javiti datum (dan in uro), kdaj bo kosovni odpad 
pripravljen ter lokacije le-tega (informacija je bila pridobljena v času pisanja zapisnika in po 
dogovoru s predsednikom vnesena v zapisnik !) 

 
Lahko se tudi več uporabnikov komunalnih storitev med seboj domeni za odvoz in nato to 
potrebo javi Komunali. Je pa prvi odvoz vštet v ceno prispevkov komunalnih storitev (en odvoz 
na enega uporabnika, torej poenostavljeno povedano, en odvoz na eno družino/gratis, drugi 
odvoz plačljiv).  

 
4. Precej razprave se je nato razvilo na temo čistilnih naprav, sicer brez sprejemanja kakršnih koli 

odločitev, zgolj v pojasnilo, da občina plačuje ekološko takso za okoljsko obremenitev in da je 
podaljšan rok za ureditev le-te, ko bo obremenitev oz. plačilo ekološke takse (25 kubikov/osebo) 
prešlo na individualno obremenitev. 

 
5. Anja Tušar, predsednica Turističnega društva Šebrelje je podala kratko poročilo o delu društva, o 

vzpostavitvi spretne strani, o tekočem vzdrževanju le-te in zaprosila prisotne za pomoč pri 
vzdrževanju oz. ustvarjanju te strani s podatki o delu KS, sliko sestava KS na enem sestanku ipd. 
ter istočasno obvestila prisotne, da bo na tej strani možno objavljati tudi zapisnike in ostala 
obvestila o delu tega organa in tako ponuditi vpogled vanj širši množici prebivalcev vasi, nakar je 
sledilo še krajše pojasnilo o samem delu TD Šebrelje, kateremu je KS namenila del sredstev za 
pokrivanje stroškov za razglednice in plakat. Dejstvo je, da je postavitev spletne strani dodobra 
izčrpalo sredstva društva, samo vzdrževanje domene pa ne bo več tako velik strošek. 

 
6. Lapanja Janezu v Sjavnci se za pluženje in vzdrževanje ceste Šebrelje-Sjavnca poravna strošek v 

višini sredstev nakupa 200 l nafte.  
 

7. Člani sveta KS Šebrelje so se odločili tudi, da bo enkrat do dvakrat letno sestanek KS odprtega 
tipa tako, da se ga bo lahko udeležil vsakdo, ki bo imel utemeljene predloge, pripombe, 
pojasnila, vprašanja, ki bi jih na sestanku rad sam osebno podal ali postavil vprašanje, na 
katerega bi želel ustrezno pojasnilo članov sveta KS. V kolikor člani sveta KS ne bodo razpolagali z 
ustreznimi podatki ali odgovori, bo predsednik poskrbel, da se bo le-ta od višjih organov v okviru 
občine pridobilo v pisni obliki in ga posredovalo kot povratno informacijo.  

Seja je bila zaključena ob 20.00 uri. 

Zapisala: Marija Lapanja     Predsednik sveta KS Šebrelje: 
        Evgen Ozebek    


