KS SELA ŠUMBERKU
Sela pri Šumberku, 3
8360 ŽUŽEMBERK
OBČINA TREBNJE
Goliev trg 5,
8210 TREBNJE
Datum: 12.8.2010

Zadeva: POROČILO DELA KS V OBDOBJU 2006 – 2010
Ks Sela Šumberk leži na skrajnem jugozahodu občine Trebnje in meji na občino Žužemberk
in Ivančno Gorico. Področje obsega 17 km2 in združuje 11 vasi v katerih živi 330
prebivalcev. Središče KS je Sela pri Šumberku z farno cerkvijo in gostilno. Področje je
izrazito kraško s slabimi pogoji za kmetovanje, v zadnjih letih je izrazito opuščanje
kmetovanja. V KS deluje manjše število obrtnikov ostali krajani pa so zaposleni od Novega
mesta do Ljubljane.
V mandatu, ki se izteka so se na področju prostovoljnega dela v javno korist posebno izkazali;
Zupančič Anton z družino, Strmec Franc, Selan Franc in člani kulturnega drušva, ki so v kraj
vnesli nov veter na področju kulturnih prireditev.

Projekti 2006;
•
•
•

Ureditev ceste do Zupančiča Gorenji Podšumberk; vrednost 3,095 €.
Gradnja doma krajanov; nabava oken, vrat, keramike, napeljava elektrike, vode,
centralne kurjave, omet, pleskanje, fasada…. ; vrednost 42,817 €.
Preplastitev lokalne ceste Sela Šumberk proti Orlaki v dolžini 280 m

Slika: Dom krajanov Sela Šumberk

Projekti 2007;
•
•
•
•

Popravilo ceste Replje – Vrtače in Replje – Arčelca; vrednost 11.286,24 €
Oprema doma krajanov; vrednost 7.797,02 €
Ureditev parkirišča pri pokopališču (preden smo izvedli odkup - dogovor z župnikom);
vrednost 4.492,8 €
Obnova ceste Bič – Žužemberk (do odcepa za Babno goro)

Slika: Parkirišče pri pokopališču na Sela pri Šumberku

Projekti 2008;
•
•
•
•
•
•

Vračilo upravičencem za vlaganje v telekomunikacijsko omrežje (1.000 € na
upravičenca).
Oprema doma krajanov; vrednost 7.576 €
Sofinanciranje izgradnje obzidja cerkve v Arčelci; vednost 4.977,71 €
Nabava 15 hidrantov; vrednost 5.945,4 €
Izdelava avtobusnih postajališč; 2x na Babni gori in 1x v Gorenjem podšumberku;
vrednost 10.485,14 €
Obnova ceste Bič – Žužemberk (od odcepa za Babno goro do občinske meje z občino
Žužemberk)

Slika: Nadzemni hidrant

Slika: Avtobusno postajališče Gorenji Podšumberk

Projekti 2009;
•
•
•
•
•
•

Asfaltiranje ceste Kocjančič-Log, Kopač-Sela Šumberk, preplastitev Sela ŠumberkSrebotnice; vrednost 25.995,53 €
Popravilo poti do spominskega obeležja v Kremenjeku; vrednost 1.600 €
Geodetske meritve parkirišče pri pokopališču in Zaletelj; vrednost 2.820,21
Izdelava avtobusnega obračališča na Babni gori; vrednost 2.040 €
Odkup zemljišča Kocjančič; vrednost 8.846,22 €
Razširitev ceste Gorenji Podšumberk – Sela Šumberk (ob parcelah Kocjančiča);
vrednost 7.500 €

Slika: Cesta Sela Šumberk - Srebotnice
Zaradi urejanja lastništva zemljišče bomo planirana dela na cestnem področju iz leta 2009
izvedli v tekočem letu 2010.
Navedeni so ključni projekti, ki smo jih realizirali v obdobju 2006-2010. Največji zastoj je
nastal na projektu izgradnje mrliške vežice (ni prostorskega plana), pojavile so se nove
pobude in želje, skratka izivov in dela v novem mandatu ne bo manjkalo??!!
Izkoriščam priložnost, da se zahvalim vsem krajanom KS Sela Šumberk in delavcem občinske
uprave, ki ste kakorkoli pripomogli, da naš kraj sledi potrebam sodobnega časa.
Hvala!
Lep pozdrav!

Predsednik KS
SELA ŠUMBERK
Selan Franc

