Krajevna skupnost Šempas
Šempas 136, 5261 Šempas

Datum: 22. 06. 2016
Zapisnik 5. redne seje Sveta krajevne skupnosti Šempas iz
dne 22. junija 2016
Prisotni:
Valentin Ličen, Pavel Ušaj, Alenka Ušaj, Egon Vovk, Ada Troha, Katjuša Peršič
in Barbara Kante
Opravičeno odsotni: nihče
Začetek seje: ob 20.00 , zaključek seje: ob 22.00
Predlagani dnevni red:
1.
2.
3.
4.
5.

Potrditev zapisnika iz 4. SEJE KS ŠEMPAS, z dne 23.03.2016
Seznanitev – plan dela za sanacijo prostorov za NK Vodice
Seznanitev – plan dela za zahodno krilo ( 1.nadstropje) Kulturnega doma
Klima za klubsko sobo
Razno

Ob 20.05 uri je bil sprejet predlagan dnevni red in ugotovljena sklepčnost.
1. Točka: Potrditev zapisnika iz 4. SEJE KS ŠEMPAS, z dne 22.03.2016
Potrjen sklep iz 4. seje.
Sklep: Potrdi se zapisnik iz 4. seje KS Šempas
2. Seznanitev – plan dela za sanacijo prostorov za NK Vodice
Prostori, ki jih uporablja nogometni klub NK Vodice so potrebni prenove.
Sklep: Svet KS Šempas se strinja s prenovo.
3. Seznanitev – plan dela za zahodno krilo ( 1.nadstropje) Kulturnega
doma
Predstavitev plana dela za prenovo v 1. nadstropju –zahodno krilo
Kulturnega doma
Sklep: Svet KS Šempas se strinja s prenovo.
4. Klima za klubsko sobo
Ker se prostor oddaja v najem je klima potrebna.

Sklep: Svet KS Šempas se strinja.
3. Razno:
3.1. seznanitev
3.1.1. Prostor bivši MIP je obnovljen.
3.1.2. - 13.6.16 je bilo oddano poročilo na MONG o delu v KS Šempas v
prvem polletju
3.1.3. na MONGu je bila predstavitev glede plinovoda, Šempas se dotika
samo v enem majhnem delu
3.2. Obnovi se priročno kuhinjo v dvorani Kulturnega doma
Pridobi se ponudbe za pult, omarice, hladilnik, kuhalno ploščo,...
Svet KS Šempas se strinja.
3.3. potrebna je sanacija – popravilo na strehi objekta na plošči
Pridobljen je predračun.
Svet KS Šempas se strinja.
3.4. potrebno je postavit znak ŠOLA, poslat prošnjo in sporočit, da je
plačnik KS ŠEMPAS
Sklep: Svet KS Šempas se strinja.
3.5. potrebno je sanirat otroško igrišče.
Dogovorjena dela z izvajalcem so: ureditev podloge, servis igral in
brušenje ter barvanje igral.
Sklep: Svet KS Šempas se strinja.
3.6. V teku je projekt Tabori. V Šempasu imamo tudi stari del – tabor,
kamor spada Skuzava hiša, ki pa trenutno še vedno ni v naši lasti – še
na sodišču, zato ne moremo kandidirat na tem razpisu. Na tej hiši bi
bila nujno potrebna obnova strehe – je v zelo slabem stanju.
3.7. 29.6.2016 bo ob 18.00 uri v Kulturnem domu sestanek za krajane,
zaradi seznanitve s postavitvijo komunikacijskega objekta mobilne
telefonije na območju k.o. Šempas.
Zapisnik napisala: Katjuša Peršič
Predsednica sveta KS Šempas
Barbara Kante l.r.

