KRAJEVNA SKUPNOST ŠEMPAS
SVET KRAJEVNE SKUPNOSTI
ŠEMPAS 136
5261 ŠEMPAS
Datum: 7.11.2014

ZAPISNIK
1. redne seje Sveta Krajevne skupnosti Šempas, ki je bila v petek,
07. novembra 2014, ob 19. uri na sedežu KS Šempas
Sejo je otvorila predsednica Sveta KS, Barbara Kante in predlagala naslednji
dnevni red:
1.
2.

3.
4.
5.
6.

Potrditev zapisnika iz KONSTITUTIVNE SEJE KS ŠEMPAS, z dne 27.10.2014
Ureditev pogodb z izvajalci del in storitev za KS Šempas ( g. Čedo, g. Rustja, g.
Gleščič ) ter najemniki ( NK Vodice za igrišče in najemnikom groba na pokopališču –
zamenjava plačnika)
Seznanitev s projektom Odvodnjavanje nogometnega igrišča, projekt Kanalizacija,
projekt nova pot do šole
Logotip za KS Šempas, ki se bo uporabljal na dopisih
Kontejnersko mesto v Draščeku, ograja med vrtcem in OŠ Šempas ( na pločniku)
Razno

Začetek seje ob 19.00 uri.
Prisotni člani sveta: Barbara Kante, Egon Volk, Pavel Ušaj, Ada Troha, Ličen Valentin,
Peršič Katjuša
Povabljeni: Damjana Pavlica
Opravičeno odsotna: Ušaj Alenka
Ob 19.15 uri je bil sprejet predlagan dnevni red in ugotovljena sklepčnost
1.Točka
Potrditev zapisnika iz KONSTITUTIVNE SEJE KS ŠEMPAS, z dne 27.10.2014
Sklep: Potrdi se zapisnik iz KONSTITUTIVNE SEJE KS ŠEMPAS, z dne 27.10.14
2.Točka
Ureditev pogodb z izvajalci del in storitev za KS Šempas ( g. Čedo, g. Rustja, g. Gleščič)
ter najemniki ( NK Vodice za igrišče in najemnikom groba na pokopališču – zamenjava
plačnika)

Člani sveta KS se seznanimo s predlogom pogodbe za pevovodjo - g. Miran Rustja, za
vodenje Mešanega pevskega zbora Lipa, ki jo sklenemo za obdobje enega leta (pogodba
priložena zapisniku).
Sklep: Člani sveta soglasno potrdimo predlagano pogodbo.
V nadaljevanju seje Barbara Kante pove, da pogodba z izvajalcem del (košnje, urejanja
pokopališča) g. Čedom ne obstaja oziroma je že zelo stara. Predlaga, da se naredi popis del in
zbere ponudbe za omenjena dela tudi od drugih izvajalcev: Komunala d.o.o., Želva d.o.o.,
Anton Košuta s.p.. Obvesti se tudi g. Čeda, da poda ponudbo. Člani sveta se strinjamo.
Sklep: Na podlagi ponudb se bo svet KS odločil s katerim ponudnikom podpiše pogodbo.
Barbara Kante pove, da je dogovorjena z g. Mirkom Gleščičem, da bo še naprej sodeloval v
KS Šempas pri organizaciji potrebnega na POKOPALIŠČU IN MRLIŠKI VEŽICI, pri
manjših vzdrževanjih v objektih KS Šempas (na naslovu Šempas 136 »STARA ŠOLA« in
Šempas 29 » DVORANA«). Izrazil pa je željo, da se prične z uvajanjem mlajše osebe.
Sklep: Člani sveta soglasno potrdimo predlagan dogovor
Barbara Kante nas seznani s pogodbo o najemu nogometnega igrišča in plošče, ki jo skleneta
KS in NK Vodice (pogodba priložena).
Sklep: Člani sveta soglasno potrdimo pogodbo o najemu.
V zvezi z dosedanjim najemnikom groba-grobno polje št. 1300035 Konič Darjo je bil
posredovan predlog iz podjetja Komunala, da se odpiše dolg Konič Darju, ki ga ima v zvezi z
neplačevanjem najemnine za omenjeni grob in da se v bodoče zamenja plačnika. Novi plačnik
bo njegov oče Konič Jože.
Sklep: Dosedanji dolg za najemnino za grobno polje št. 1300035, ki znaša cca 170,00 eur
se odpiše in zamenja plačnika, ki bo Konič Jože.
3.Točka
Seznanitev s projektom Odvodnjavanje nogometnega igrišča, projekt Kanalizacija,
projekt Nova pot do šole
Damjana Pavlica pove, da so bili projekti Odvodnjavanje nogometnega igrišča, projekt
Kanalizacija in projekt Nova pot do šole aktualni že v njihovem mandatu. Vsi trije projekti so
v teku. Za odvodnjavanje nogometnega igrišča je zadolženo podjetje Klima 2000 d.o.o., ki
pripravlja potrebno dokumentacijo. Ko bo dokončana, nas bo podjetje z njo seznanilo.
Pripravlja se projekt Kanalizacije v naši KS, ki ga vodi MONG. Ko bo dokončan, nas bodo
podrobno seznanili. Realizacija kanalizacije je predvidena nekje do leta 2017.
Varna pot v šolo je projekt, katerega idejno osnovo je pripravil arhitekt Adrijan Cingerle,
pove bivša predsednica KS Damjana Pavlica. Seznani nas tudi z idejno skico in pove, da so v
teku razgovori z lastniki zemljišč, čez katera bi nova pot potekala. Nova pot do šole in vrtca je

zelo pomembna za Šempas, saj bi zelo razbremenila s prometom obremenjene dele vasi, še
posebno ob dnevnih konicah (zjutraj in popoldan).
4.Točka
Logotip za KS Šempas, ki se bo uporabljal na dopisih
Predsednica KS Barbara Kante predlaga, da se izdela uraden logotip za našo krajevno
skupnost. Izdelavo naj bi zaupali podjetju Brida. Člani se strinjamo in sprejmemo.
Sklep: Izda se naročilo za izdelavo uradnega logotipa za Krajevno skupnost Šempas.
5.Točka
Kontejnersko mesto v Draščeku, ograja med vrtcem in OŠ Šempas (na pločniku)
Damjana Pavlica pove, da je bila že pred časom izražena želja krajanov iz zaselka Drašček, da
se na njihovem območju uredi kontejnersko mesto. Mesto, kjer naj bi kontejnerji stali je že
določeno vendar je potrebno odkupiti del zemljišča od zasebnika, del pa je že javno dobro.
Sklep: Člani sveta se strinjamo in sprejmemo sklep, da se bo poskrbelo, da bo zemljišče
odkupljeno in da se bo tam uredilo kontejnersko mesto.
V nadaljevanju seje se seznanimo s problemom parkiranja vozil na pločniku ob osnovni šoli
in vrtcu. Predlaga se, da bi na pločnik namestili količke, ki bi preprečili parkiranje in tako
omogočili otrokom in staršem varno hojo po pločniku. S problemom in predlogom rešitve se
seznani ustrezne službe na Mestni občini Nova Gorica.
Sklep: Člani sveta se strinjamo in sprejmemo sklep, da se bo podalo predlog za ureditev
pločnika na MONG
6.Točka
Razno
6.1.
Pod točko Razno nas Barbara Kante seznani s predlogom Občinskega podrobnega
prostorskega načrta za gospodarsko poslopje Cernatič v Šempasu z namenom izdaje mnenja
na izdelan Predlog OPPN
Sklep: Svet KS se je seznanil s predlogom Občinskega podrobnega prostorskega načrta
za gospodarsko poslopje Cernatič v Šempasu - Predlog OPPN in izjavlja, da nima
zadržkov.
6.2.
Predsednica KS nas seznani, da imamo uraden e-naslov: ks@sempas.si
6.3.
Damjana Pavlica pove, da je na trgu Franca Krašana potrebno urediti še priklop vode, odtok
in kupiti primerno pipo. Stroški naj bi znašali cca 250 eur za priklop vode (Vodovodi In
Kanalizacija Nova Gorica d.d.), za odtok in pipo pa je dogovorjena s podjetjem Gradnje
Slejko, ki pa še ni podal predračuna.

6.4.
Obravnava se izplačilo sejnin za mandatno obdobje. Člani sveta KS soglašajo z izplačilom
sejnin.
Sklep: Članom sveta krajevne skupnosti se izplačajo sejnine v skladu s pravilnikom.
6.5.
V vaški cerkvi se nahaja Marijin kip, katerega je potrebno ustrezno obvarovati. Potrebno je
pridobit mnenje pri ustreznih institucijah za rešitev problema.
Sklep: Pridobi se mnenje ustreznih institucij.
6.6.
Barbara Kante pove, da je v ponedeljek, 10.11.2014 predviden sestanek na MONG-u pri
Svetovalki za pravno-premoženjske zadeve ga. Suzani Rusjan glede želje podjetja Mercator,
da se vpiše kot lastnik nad prostori trgovine Mercator, Šempas 29, na zemljišču dostave in
parkirnimi prostori, na osnovi pogodbe iz leta 1979 in sledečih aneksov iz 1993 in 1999.
Člani KS se strinjamo, da so objekt in zemljišča last KS.
Sklep: Pridobi se še dodatno pravno mnenje
6.7.
1.11.2014 je svet krajevne skupnosti speljal sprejem in pogostitev delegacije Društva
prijateljstva Slovenije in Azerbajdžana in delegacije veleposlaništva Azerbajdžana, ki je
položila venec pred spomenik heroju Mihajlu v Šempasu.

Zapisnik napisala: Peršič Katjuša
Zaključek seje ob 22.44 uri

Predsednica sveta KS Šempas
Barbara Kante l.r.

KRAJEVNA SKUPNOST ŠEMPAS
SVET KRAJEVNE SKUPNOSTI
ŠEMPAS 136
5261 ŠEMPAS

Šempas, dne 7.11.2014

Zadeva: sklep

Svet KS Šempas je na svoji 1.seji obravnaval izplačilo sejnin za mandatno obdobje in sprejel
SKLEP:
Članom sveta KS Šempas se izplačajo sejnine v skladu s pravilnikom.

Krajevna skupnost Šempas
Predsednica sveta:
Barbara Kante

KRAJEVNA SKUPNOST ŠEMPAS
SVET KRAJEVNE SKUPNOSTI
ŠEMPAS 136
5261 ŠEMPAS

Šempas, dne 7.11.2014

Zadeva: sklep

Svet KS Šempas je na svoji 1.seji obravnaval zadevo v zvezi z dosedanjim najemnikom grobagrobno polje št. 1300035 Konič Darjo, za katerega je bil posredovan predlog iz podjetja
Komunala, da se mu odpiše dolg, ki ga ima v zvezi z neplačevanjem najemnine za omenjeni
grob in da se v bodoče zamenja plačnika. Novi plačnik bo njegov oče Konič Jože.
Svet KS Šempas je sprejel

SKLEP:
Dosedanji dolg za najemnino za grobno polje št. 1300035, ki znaša cca 170,00 eur se
odpiše in zamenja plačnika, ki bo Konič Jože.

Krajevna skupnost Šempas
Predsednica sveta:
Barbara Kante

KRAJEVNA SKUPNOST ŠEMPAS
SVET KRAJEVNE SKUPNOSTI
ŠEMPAS 136
5261 ŠEMPAS

Šempas, dne 7.11.2014

Zadeva: sklep
Svet KS Šempas je na svoji 1.seji bil seznanjen s predlogom Občinskega podrobnega
prostorskega načrta za gospodarsko poslopje Cernatič v Šempasu z namenom izdaje mnenja
na izdelan Predlog OPPN .
Svet KS Šempas je sprejel
SKLEP:
Svet KS se je seznanil s predlogom Občinskega podrobnega prostorskega načrta za
gospodarsko poslopje Cernatič v Šempasu - Predlog OPPN in izjavlja, da nima
zadržkov.

Krajevna skupnost Šempas
Predsednica sveta:
Barbara Kante

