KRAJEVNA SKUPNOST ŠEMPAS
SVET KRAJEVNE SKUPNOSTI
ŠEMPAS 136
5261 ŠEMPAS

Datum: 30.1.2014
Z A P I S N I K
24. REDNE SEJE SVETA KRAJEVNE SKUPNOSTI ŠEMPAS, DNE 30.1.2014

Z naslednjim dnevnim redom:
1. Ugotovitev sklepčnosti,
2. Pregled sklepov 23. redne seje sveta KS,
3.
4.
5.
6.
7.

Postavitev in ureditev kontejnerskih mest - poročilo,
Odprtje kontejnerskega mesta za kosovne odpadke.
Obnova mostu na Novem zidu- poročilo,
Odločitev najemnika Kmetije Žgajnar glede najema prostora MIP
Predlogi in pobude,

8. Razno.
Začetek seje ob 19.00 uri
Prisotni: Damjana Pavlica, Kristina Mervič, Evgen Pelicon, Mirko Gleščič, Drago Košuta, Joško
Cernatič, Joško Lenščak, Adrijan Cingerle
Opravičeno odsotna: Majda Mesarič
Zapisnik napisala: Kristina Mervič
Ob 19.05 uri je bil sprejet predlagani dnevni red in ugotovljena sklepčnost.
1. Točka (ugotovitev sklepčnosti)
Ugotovi se prisotnost na seji. Na seji so bili prisotni zgoraj navedeni.
2. Točka (pregled sklepov 23. redne seje sveta KS)
Potrjen je zapisnik 23. seje sveta KS.
3. Točka (Postavitev in ureditev kontejnerskih mest – poročilo)

Predsednica pove kje smo kontejnerska mesta uredili in kje se predvideva, da jih še bomo. V
zadnjem času so se s spremembo oz. začasno premestitvijo kontejnerskih mest ob neposredni bližini
pokopališča pojavila nasprotja bližnjih stanovalcev.
Ob 19.20 uri pristopi na sestanek krajan Vinko Cernatič.
KS Šempas je v vednost prejela dopis - peticijo, ki je bil naslovljen na Komunalo Nova Gorica d.d., s
katerim podpisani krajani nasprotujejo večjemu številu kontejnerjev pri pokopališču (dopis je sestavni
del tega zapisnika).
O kontejnerskih mestih se je razvila daljša razprava med prisotnimi.
Pri stari šoli na kontejnerskemu mestu za kosovne odpadke se je pojavil problem z vrati, saj so le-ta
pretežka in visijo v dolino (po pričevanju Vinka Cernatiča so nevarna; to lahko potrdijo tudi delavci
Komunale d.d.) Sprejet je bil
S K L E P:

Na vratih naj se vgradi poseben mehanizem, ki bo omogočal varno zapiranje vrat. Delo opravi
Komunala Nova Gorica.
G.Vinko Cernatič poda predlog, da bi se z g. Valterjem Ušajem dogovorili za odkup oz. zamenjavo
cca. 50m2 zemljišča, na katerem bi se zgradilo nov ekološki otok za kosovne in ostale odpadke.
Člani KS se s predlogom g. Cernatiča ne strinjajo, saj je sedanji ekološki otok že urejen oz. projektno
zaključen.
Pri pokopališču naj bi dokončno uredili kontejnersko mesto v zagrajeni obliki, s tremi zelenimi
kontejnerji za gospodinjske odpadke in ločevalne odpadke, s tem, da bi bil kontejner za plastiko
manjše dimenzije. Kontejnerja za sveče in dva zelena kontejnerja, namenjena za pokopališke
odpadke, bomo postavili na desno stran vhoda na pokopališče iz parkirnega prostora (projektna
skica je sestavni del zapisnika).
Sprejet je bil
S K L E P,
Da se potrdi predlagani projekt.
Z zgoraj navedeno ureditvijo kontejnerskega mesta se strinjajo: Joško Cernatič, Damjana Pavlica,
Evgen Pelicon, Kristina Mervič in Joško Lenščak. Vzdržala sta se: Mirko Gleščič in Drago Košuta.
S prejetim sklepom je seznanjen g. Vinko Cernatič, kot predstavnik krajanov, ki so peticijo podpisali.

Ob 20.05 uri sestanek zapusti Vinko Cernatič.
4. Točka (Odprtje kontejnerskega mesta za kosovne odpadke)

Kontejnersko mesto za kosovne odpadke bomo uradno odprli
direktorjem Komunale d.d.

po predhodnem dogovoru z

Z gradbenimi deli v bodočem parku Franca Krašana ob kontejnerskem mestu za kosovni odpad se
nadaljuje.
Soglasno sprejet
S K L E P
Z zgoraj navedenim nadaljevanjem gradbenih dela se strinjajo prisotni, vzdržal se je Mirko Gleščič.
Za kontejnersko mesto na »Novem zidu« se je dogovarjala predsednica z lastnico zemljišča (gospo
Marijo Gleščič). Lastnica je pripravljena zemljišče prodati KS Šempas oz. Mestni občini.
5. Točka (Obnova mostu na Novem zidu- poročilo)

Predsednica pove, da je bila obnova ograje na mostu na Novem zidu zaključena.
6. Točka (Odločitev najemnika Kmetije Žgajnar glede najema prostora MIP)
Predsednica pove, da do danes še nismo prejeli odgovora o odločitvi kmetije Žgajnar glede najema
prostora v bivši mesnici MIP). Kot smo bili z zadnjim mailom obveščeni, bodo verjetno najem
odpovedali z obrazložitvijo, da imajo problem s pridobitvijo dovoljenja za opravljanje njihove
dejavnosti v prostoru.
7. Točka (Predlogi in pobude)
Potrjujemo korespondenčno sprejet z 10.11.2013
SKLEP
Članom sveta KS se izplačajo sejnine za leto 2013 v skladu s Pravilnikom o višini in načinu določanja
sejnin.
Obravnavali smo tudi izplačevanje sejnin za leto 2014 in sprejeli
SKLEP
Članom sveta KS Šempas se izplačajo sejnine v skladu s pravilnikom o višini in načinu določanja za
vsako sejo posebej

Predsednica pove, da je za najem muzejske sobe potrebno z Goriškim muzejem podpisati novo
pogodbo za tekoče leto.
Predsednica obrazloži sprejet proračun za leto 2014 (sestavni del zapisnika).
Soglasno sprejet
SKLEP

S predlaganim proračunom se strinjajo vsi na seji prisotni.
Društvo upokojencev je poslalo prošnjo za brezplačen najem dvorane za praznovanje »dneva žena«
9.3.2014 in martinovanje.
Soglasno sprejet
SKLEP
Prošnji se ugodi.
Pevec Marjan Zgonc je prosil za najem dvorane. Omenjenemu prosilcu se da dvorana v najem za ceno
190,00 EUR. V kolikor se bo Marjan Zgonc za najem dvorane odločil, se z njim o rezervaciji in datumu
dogovori g. Mirko Gleščič
G. Adrijan Cingerle je izdelal idejni načrt nove cestne povezave do Osnovne šole v Šempasu.
Predsednica predlaga, da se z idejnim načrtom seznani pristojne na Oddeleku za okolje in prostor na
MONG. Ta projekt podpira tudi g. Iztok Hoen, ki je član nadzornega sveta OŠ Šempas.
Prejeli smo vlogo g. Hilarija Čermlja z dne 26.1.2014 s prilogo (odločba Ministrstva RS za kmetijstvo in
okolje, Agencije RS za okolje z dne 4.6.2012). Že v eni izmed predhodnih sej je svet KS podal mnenje
imenovanemu in odstopili vlogo na MONG.
Prisotni smo mnenja, da na spornem vodotoku ostane javno dobro, ker je kanaliziran vodotok.
Soglasno sprejet
SK L E P
Prejeto vlogo z dne 26.1.2014 se odstopi v reševanje na MONG.
Seja je bila zaključena ob 22.15 uri.

ZAPISNIK NAPISALA
KRISTINA MERVIČ l.r.

PREDSEDNICA SVETA KS ŠEMPAS
DAMJANA PAVLICA l.r

