KRAJEVNA SKUPNOST ŠEMPAS
SVET KRAJEVNE SKUPNOSTI
ŠEMPAS 136
5261 ŠEMPAS

Datum: 28.8.2013
Z A P I S N I K
20. REDNE SEJE SVETA KRAJEVNE SKUPNOSTI ŠEMPAS, DNE 28.8.2013

Z naslednjim dnevnim redom:
1. Ugotovitev sklepčnosti,
2. Pregled sklepov 19. redne seje sveta KS,
3. Obnova vodnjaka Brida in možnost gradnje zaščitnega zidu – poročilo,
4. Urejanje nepremičninskih zadev – poročilo,
5. Razpis za najem prostora MIP- potrditev oddaje prostora prosilcu Jožku Cernatiču,

(pogoji),

7. Zbiranje ponudb za obnovo zaščitne ograje in zidu ob nogometnem igrišču (javno naročilo pregled ponudb in potrditev izvajalca),
8. Postavitev ograje na mostu v Draščku, - delo še ni izvedeno, ureditev ceste,
9. Možnost postavitve novega kontejnerskega mesta ali dodatno ureditev že obstoječih – Odločitev o
sprejemu ponudbe Komunale za ureditev kontejnerskega mesta pri novi šoli
10. Praznovanje 145. obletnice Šempaškega tabora,
11. Predlogi in pobude,
12. Razno.

Začetek seje ob 19.15 uri
Prisotni: Damjana Pavlica, Kristina Mervič, Evgen Pelicon, Mirko Gleščič, Joško Lenščak
Neopravičeno odsotni: Drago Košuta, Majda Mesarič
Zapisnik napisala: Kristina Mervič
Ob 19.15 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 19. redne seje sveta KS)
Izvedeni so bili vsi sprejeti sklepi iz prejšnje redne seje Sveta KS.
Po krajšem pregledu sprejetih sklepov na prejšnji seji, predsednica pove, da je možnost izgradnje
zaščitnega zidu pri vodnjaku Brida z Evropskimi sredstvi. V zvezi s tem čaka odgovor iz pristojne
službe Mestne občine Nova Gorica.
Glede 5. točke predhodne seje, ga. predsednica pojasni, da je vso dokumentacijo predložila notarki
gospe Katjuši Gorjan iz Nove Gorice za pripravo ustreznega predloga oz. dokumentacije za nadaljnje
urejanje nepremičninskih zadev, pripravljeni predlog pregleda in potrdi pravno službo MONG-a.
Razpis za oddaje prostora v najem je bil objavljen na spletni strani Mestne občine Nova Gorica in v
zvezi s tem dogovori potekajo.
3. Točka (obnova vodnjaka Brida in možnost gradnje zaščitnega zidu – poročilo)
Točka je bila obrazložena v točki 2. tega zapisnika.
4. Točka (Urejanje nepremičninskih zadev – poročilo)
Zadeva se ureja pri notarki Gorjanovi v Novi Gorici. Ker je bila dokumentacija že nekaj časa od tega
predložena, se v kratkem pričakuje pripravljen ustrezen predlog oz. dokumentacijo. S strani notarke
je bilo rečeno, da bo pripravila vse potrebno, o tem obvestila predsednico Pavlica Damjano, da
zadevo začnemo urejati naprej.
5. Razpis za najem prostora MIP – potrditev oddaje prostora prosilcu Jožku Cernatiču (pogoji)

Pogodbo naj bi podpisali v novembru.

6. Zbiranje ponudb za obnovo zaščitne ograje in zidu ob nogometnemu igrišču (javno naročilo –
pregled ponudb in potrditev izvajalca)
Ob 19.45 uri pristopi na sestanek Drago Košuta.
Prejeli smo ponudbe za izvedbo zidu in popravilo ograje: Podgornik GT d.o.o., v znesku 18.798,76
EUR, Živeks plus d.o.o. v znesku 16.670,08 EUR, Aleksander Košuta s.p. Šempas gradbena dela
9.569,00 EUR in Kovinarska galanterija Špacapan Gregor s.p. iz Ozeljana v znesku 3.590,00 EUR.
Po krajši razpravi prisotnih in pregledu prejetih ponudb, je bil soglasno sprejet
S K L E P:
Za obnovo zaščitne ograje in zidu ob nogometnem igrišču se med danimi ponudbami izbere
najugodnejša izvajalca: za izvajanje gradbenih del Aleksander Košuta s.p. in Kovinarska galanterija
Špacapan Gregor s.p. iz Ozeljana.
Za nadzor izvedbe del se postavlja svetnike KS Šempas: Mirka Gleščiča, Jožka Lenščaka in Evgena
Pelicona. Slednji se zavežejo, da poiščejo zunanjega nadzornika, ki bo nadziral izvajanje vseh
gradbenih del po ponudbi.
Ob 20.00 uri pristopi na sestanek Jožko Cernatič.
7. Točka (Postavitev ograje ne mostu v Draščeku – delo še ni izvedeno, ureditev ceste).
Most z ograjo je urejen. Z izvajalcem del smo bili zadovoljni. Potrebno je še ureditev cestišča z
dovozom gramoza v bližni mostu.
Poleg obravnavane točke, smo obravnavali tudi problem vzdrževanje makadamskih cest: k družini
Mužina Pavla in Janka Škarabota v zaselku Lepenje. Ker sta cesti k omenjenima makadamski in pri
večjih nalivih voda odnaša pesek ju je potrebno je sanirati.
8. Točka (Možnost postavitve novega kontejnerskega mesta in dodatno ureditev že obstoječih –
Odločitev o sprejemu ponudbe Komunale za ureditev kontejnerskega mesta pri novi šoli)
Po prejetih vsaj dveh ponudbah se prisotni strinjamo, da se kontejnerska mesta izvedejo v stilu
ekološkega otoka pri stari šoli - po skici, ki jo je izdelal arhitekt g. Adrijan Cingerle.

9. Točka (Praznovanje 145. obletnice Šempaškega tabora)
Glede na pobudo za praznovanje 145. obletnice, smo se po krajši razpravi člani in predsednica
odločili, da soglasno sprejmemo
S K L E P

Do 145. obletnice tabora je prekratek čas za organiziranje, pripravo in izvedbo ustrezne proslave.
Prisotni smo bili mnenja, da se tovrstno obeležje zamakne za 5 let, ko bo 150. obletnica Šempaškega
tabora.
10. Točka (predlogi in pobude)
Predlagana je bila pobuda za nujno obnovo stare mrliške vežice: popravilo ometa in delno pleskanje
objekta. Potrebno je tudi prebarvati dvojna vhodna vrat na pokopališče ter popravilo kljuk.
Pokopališče je potrebno tudi dodatno urediti (uničiti plevel in na novo nasuti pesek) Pred vhodom na
pokopališče naj se odstranijo korenine požaganih rastlin in naj se posadijo nove.
Jožka Lenščka in Draga Košuto se zadolži, da pridobita ponudbe za vzdrževanje zelenih površin v vasi
–pokopališče.
Evgen Pelicon predlaga, da bi se po vasi od hiše Krašan Jožka proti osnovni šoli uredili tako, da bi
cesto pobarvali v ustrezni širini, da bi lahko pešci oz. predvsem tisti, ki uporabljajo cesto do osnovne
šole in vrtca imeli normalen dostop. Določeni lastniki zemljišč so pripravljeni tudi odstopit zemljišče,
da se uredi ustrezno infrastrukturo. Potrebno bi bilo postaviti tudi ležeče policaje
Pred časom je bil izdelan projekt za obnovo vodnjaka in ureditev in okolice pri stari osnovni šoli. G.
Ker nam podjetje Slejko Gradnje d.o.o. dolguje cca 3.500,00EUR se G. Evgena Pelicona zadolži za
pridobitev konkurenčne ponudbe, da se jo lahko primerja z dano ponudbo podjetja Slejka Gradnje
d.o.
Predlagam, popravilo ograje in betonskih stebrov na mostu v zaselku Lepenje (most je viden ko se
peljemo po glavni cesti pred kontejnerskim mestom proti Ozeljanu). O tem je potrebno obvestiti
pristojno službo na MONG.
Prejeta je bila vloga Hilarija Čermelja z dne 17.6.2013 zaradi problematike priključka meteorne vode
v vodotok. Na MONG je potrebno podati pobudo za ureditev problematike in jim v reševanje poslati
omenjeno vlogo.

Prejeli smo elektronsko prošnjo Iztoka Štruklja oz. družbe MIT d.o.o. za pridobitev priporočila, ki bi
služilo kot priloga njihovi prošnji za pridobitev nepovratnih sredstev za nakup opreme. Sprejet je bil
sklep, da se da pozitivno priporočilo.
Prejeli smo zahvalo Društva upokojencev Šempas z dne 30.5.2013 za finančno pomoč.
G. Mirko Gleščič je prejel elektronsko pošto – prošnjo Društva vrtičkarjev iz Ljubljane za možen najem
dvorane. Sprejet je bil sklep, da se jim prostor da v najem v kolikor ga bodo potrebovali.

11. Točka (razno)
Prejeli smo prošnjo Goriške območne Karitas za finančno pomoč za organizacijo dobrodelnega
koncerta, ki bo 4. oktobra v telovadnici OŠ Milojke Štrukelj v Novi Gorici.
Sprejet je bil sklep, da se v ta namen dodeli denarna pomoč v znesku 150,00 EUR. Denar se nakaže na
račun Goriške območne Karitas TRR: 24500-9004456623.
Seja je bila zaključena ob 21.40 uri.

ZAPISNIK NAPISALA
KRISTINA MERVIČ l.r

PREDSEDNICA SVETA KS ŠEMPAS
DAMJANA PAVLICA l.r

