KRAJEVNA SKUPNOST ŠEMPAS
SVET KRAJEVNE SKUPNOSTI
ŠEMPAS 136
5261 ŠEMPAS

Datum: 2.4.2014
Z A P I S N I K
26. REDNE SEJE SVETA KRAJEVNE SKUPNOSTI ŠEMPAS, DNE 2.4.2014

Z naslednjim dnevnim redom:
1. Ugotovitev sklepčnosti,
2. Pregled sklepov 25. redne seje sveta KS,
3. Ureditev kontejnerskih mest – poročilo,
4. Odprtje kontejnerskega mesta za kosovne odpadke,
5. Poročilu o zaključku del – park pri stari šoli,
6. Obnova kapelice pri Fulovžovih,
7. Sprejetje sklepa o začetku izvajanja del obnova ograje in zidu pri nogometnem igrišču,
8. Predlogi in pobude,
9. Razno
Začetek seje ob 19.20 uri
Prisotni: Damjana Pavlica, Kristina Mervič, Drago Košuta, Joško Cernatič, Joško Lenščak,
Adrijan Cingerle, Emil Batič, Rado Terčič
Opravičeno odsotna: Majda Mesarič
Neopravičeno odsoten: Mirko Gleščič
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 25. redne seje sveta KS)
Potrjen je zapisnik 25. seje sveta KS.
3. Točka (Ureditev kontejnerskih mest – poročilo)
Ponovno se odpre debata o problematiki kontejnerskih mest. Opaža se, da so nekateri dnevi
v tednu kontejnerji polni smeti oz. le-ta odložena kar ob kontejnerjih.
Predsednica prebere e-pošto z dne 2.4.2014 predstavnika Komunale d.d. Uroša Rose (pošta
je sestavni del zapisnika).
Soglasno sprejet
S K L E P
Potrjuje se varianto kontejnerskega mesta št. 4 pri pokopališču.
Emil Batič predlaga, da bi se kontejnersko mesto pri nogometnem igrišču uredilo, predvsem
z ustrezno ograjo, ki bi varovala igrišče pred steklom in smetmi, ki se naberejo po burji.
Predsednica pove, da se bo predlagano varianto morebiti izvedlo v naslednjem letu, saj se
moramo ravnati po razpoložljivih finančnih sredstvih.
4. Točka (Odprtje kontejnerskega mesta za kosovne odpadke)
Uradno otvoritev kontejnerskega mesta za kosovni odpad bomo izpeljali takoj, ko bodo
dokončno urejena še ostala kontejnerska mesta. Ob kontejnerskem mestu pri stari šoli bi
posadili štiri lipe.
Soglasno sprejet
S K L E P
Prisotni člani se strinjajo z izvedbo zgoraj navedenega.
5. Točka (Poročilu o zaključku del – park pri stari šoli)
Park pri stari šoli je delno zaključen, potrebna bi bila še ograja ob vodnjaku, ki bi bila
izvedena v ustreznem stilu in postavljeni še dve luči za osvetlitev.
G. Rado Terčič seznanja KS, da ob cesti poleg parka nekateri parkirajo svoja tovorna vozila.
Predlaga, da bi se na tem mestu postavilo opozorilno tablo - prepovedano parkiranje za vse
vrste vozil.

Celoten nadzor izvedbe del – parka Franca Krašana je opravljal Adrijan Cingerle.
Soglasno sprejet
S K L E P:
G. Adrijanu Cingerleju plača nadzora izvedbe del v znesku 350,00 EUR neto po prejemu
računu.
6. Točka (Obnova kapelice pri Fulovžovih)
Stara kipa dveh svetnikov, ki se hranita v župnišču, bi bilo potrebno pridobiti in predvideti
obnovo le-teh.
Predsednica pove, da kip Marije device obnavlja restavratorka pod strokovnim nadzorom
Spomeniškega varstva in naj bi bila končana v mesecu maju (slike poteka obnove imajo člani
na osebni e-pošti).
G. Emil Batič prebere članek iz zgodovine o obnovljenem vodnjaku Karla I. Ker ima veliko
zbranega gradiva, ga zadolžimo za postavitev slednjega na spletno stran Šempasa.
Umetnika g. Marko Pogačnik in njegova žena ga. Marika sta nam pripravljena podariti
skulpturo, ki bi polepšala trg Franca Krašana in ga dodatno oplemenitila. Njuno gesto smo z
veseljem sprejeli. Ob otvoritvi se jima je potrebno posebej zahvaliti
7. Točka (Sprejetje sklepa o začetku izvajanja del obnova ograje in zidu pri nogometnem
igrišču)
Sredstva, ki so namenjena za obnovo zidu pri nogometnem igrišču so odobrena.
Soglasno sprejet
S K L E P
Izbrana izvajalca lahko začneta z izvedbo del - obnova ograje in zidu pri nogometnem
igrišču.
8. Točka (Predlogi in pobude)
Prejeli smo e-pošto z dne 1.4.2014 ga. Urške Gregorič iz Vogrskega za najem prostora v bivši
MIP mesnici za namene lekarniške dejavnosti.
Soglasno sprejet
S K L E P
Omenjeni prosilki se prostor da najem za ceno 220,00 EUR/ mesec. Njena vlaganja, bi se
upoštevala pri obračunavanju najemnine.

9. Točka (Razno)
Na Pristavi se postavi ustrezna prometna signalizacija »zmanjšanje hitrosti«, označba poti do
OŠ Šempas in ogledalo, kjer je potrebno.
Prejet je bil dopis g. Peršič Venceslava in ostalih krajanov zaselka Drašček z dne 25.3.2014
kot pritožba na osnutek prostorskega plana. Blizu strnjenega naselja naj bi se postavila kros
proga. Krajani iz zaselka Drašček in okolice temu nasprotujejo, saj taka postavitev ne sodi v
urbano okolje. Prosijo nas za podporo. Krajane z dopisom na MONG Oddelek za okolje in
prostor podpremo.
Od MONG smo prejeli dopis z dne 21.2.2014, št. 354-13/2014-2 oz. sklep o določitvi cen za
najem grobnih prostorov in uporabo poslovilnih objektov na območju MONG. Dopis se da v
arhiv KS.
Prejet je bil dopis Komunale d.d. o neplačevanju najemnin za grobove. Po krajši debati med
člani in ostalimi prisotnimi je bil sprejet
SK L E P
Socialno ogroženima gospema: Živki Šestić in Viktoriji Plešej Batič se odpiše odprte
postavke neplačane najemnine grobov do upnice Komunale d.d. oz. KS Šempas.
Nekateri prisotni opozarjajo na problem hitrosti uporabnikov ceste Šempas – Vogrsko
(asfaltirana poljska cesta). Z neprimerno hitrostjo, ki jo uporabniki le-te imajo, ogrožajo
mimoidoče sprehajalce in krajane, ki gredo po cesti na njive. Soglasno se strinjamo, da se na
ustreznih mestih postavi prometna signalizacija - omejitev hitrosti.
Seja je bila zaključena ob 21.50 uri.
ZAPISNIK NAPISALA
KRISTINA MERVIČ l.r.

PREDSEDNICA SVETA KS ŠEMPAS
DAMJANA PAVLICA l.r.

