
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datum: 1.07.2015 
 

 
ZAPISNIK 2. REDNE SEJE ODBORA KRAJEVNE SKUPNOSTI BEGUNJE PRI CERKNICI , KI 
JE BILA DNE 24.06.2015 2015 OB 18 URI, V PROSTORIH GASILSKEGA DOMA BEGUNJE  

 
 

 
DNEVNI RED:  
 
1. Ugotovitev sklepčnosti  
 
2. Poraba finančnih sredstev za leto 2015 
 
3. Razno 
 
 
Prisotni člani odbora: 

- Aleš Košuta 
- Uroš Milavec 
- Barbara Kvaternik 
- Alojzij Švigelj 
- Jože Koščak 
- Franc Turšič  

 
Odsotni člani odbora:  

- Janko Meden, opravičil  
 

Ostali prisotni:  
- Andrej RUPAR, občinska uprava 
- Marko Kranjc, podžupan  

 
Ad1. Ugotovitev sklepčnosti  
Predsednik odbora ks g. Alojzij Švigelj je prisotne pozdravil, ter ugotovil, da je odbor sklepčen, 
prisotnih je šest članov od sedmih. Soglasno se potrdi zapisnik 1. Seje odbora ks Begunje.  
 
Ad2. Poraba finančnih sredstev za leto 2015 
G. Aleš Košuta prosi za finančna sredstva za ureditev družabnega prostora-balinišča, ter 
izgradnja lesene brunarice v vasi Podslivnica. Dejal je, da je v preteklosti balinišče že obstajalo, 
potrebno ga je očistiti (posek grmovja), ter pridobiti pogodbo o najemu. (preveriti lastništvo).  
 
G. Alojzij Švigelj predlaga, da se sredstva namenijo za PGD Begunje za novo gasilsko vozilo. 



 
 
Ga. Barbara Kvaternik prosi za 5 kom panelov ograje pri otroškem igrišču v novem naselju v 
Begunjah, ter tamponski pesek cca 10m3 za ureditev igrišča.  
 
G. Uroš Milavec je podal pismeni predlog ureditev prometne signalizacije  za naselje Dobec 
(predlog se posreduje na SPV Cerknica, Helena Šlajnar).  
 
Po krajši razpravi člani odbora  sprejmejo sledeče:  
 

1. SKLEP: nabavi se 5kom panelov ograje za igrišče v Begunjah. Ga. Kvaternik pripravi 
ponudbo 202,58 eur 

2. SKLEP: preostala sredstva 3.467,42 eur se nakaže na trr PGD Begunje za novo gasilsko 
vozilo 

 
 
Ad3. Razno 
 
Pod točko razno so člani izpostavili sledeče:  
 

- Košnja igrišča v Bezuljaku (kosi se z javnimi deli ob redni košnji) 
- Odstranitev avtodoma na ovinku v Begunjah (ovira preglednost ovinka) 
- Popravilo obzidja na pokopališču v Otavah (podžupan posreduje na JP Komunalo 

Cerknica) 
- Ureditev križišča na začetku Begunj, ter postavitev ležečih policajev (ga. Kvaternik 

Barbara pripravi predlog glede ureditve omenjenega problema, kateri se posreduje na 
SPV). 

 
 
Zapisal: Andrej Rupar                Predsednik odbora ks Begunje      

          Alojzij Švigelj  
 


