KRAJEVNA SKUPNOST ŠEMPAS
SVET KRAJEVNE SKUPNOSTI
ŠEMPAS 136
5261 ŠEMPAS

Datum: 23.5.2014
Z A P I S N I K
27. REDNE SEJE SVETA KRAJEVNE SKUPNOSTI ŠEMPAS, DNE 23.5.2014

Z naslednjim dnevnim redom:
1. Ugotovitev sklepčnosti,
2. Pregled sklepov 26. 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 in otvoritev,
6. Obnova kapelice pri Fulovžovih,
7. Obnova ograje in zidu pri nogometnem igrišču – poročilo,
8. Otvoritev vodnjaka Brida – dela izvedena s evropskimi sredstvi,
9. Predlogi in pobude,
10. Razno.

Začetek seje ob 19.10 uri
Prisotni: Damjana Pavlica, Kristina Mervič, Drago Košuta, Joško Lenščak, Mirko Gleščič,
Evgen Pelicon
Opravičeno odsotna: Majda Mesarič, Joško Cernatič
Neopravičeno odsoten: Mirko Gleščič
Zapisnik napisala: Kristina Mervič

Ob 19.10 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 26. redne seje sveta KS)
Potrjen je zapisnik 26. seje sveta KS.
3. Točka (Ureditev kontejnerskih mest – poročilo)
Ureditev kontejnerskih mest je v zaključni fazi.
4. Točka (Odprtje kontejnerskega mesta za kosovne odpadke)
Predsednica pove, da je se je o odprtju ekološkega otoka (ob parku Franca Krašana)
dogovorila z direktorjem Komunale d.d., g. Andrejem Miško. Ko bosta kontejnerski mesti na
»Novem zidu« in pri pokopališču zaključeni, se bo določil termin uradnega odprtja
ekološkega otoka.
Soglasno sprejet
S K L E P
Prisotni člani se soglasno strinjajo z izvedbo zgoraj navedenega.
5. Točka (Poročilu o zaključku del – park pri stari šoli in otvoritev)
Poročilo o zaključku del poda predsednica. Pove, da se gradbena dela parka Franca Krašana
zaključujejo. Za varnost obiskovalcev parka je nujno potrebna ograja. Potrebna je postavitev
javne razsvetljave (elektronska korespondenca z MONG z dne 14.4.2014 in predračun 37/14
Elektro Bavcon, Valter Bavcon s.p. z dne 14.4.2014 sta sestavna dela zapisnika). Očistiti
moramo vodnjak, v katerem se je z leti nabral mulj. Postavil naj bi se tudi pitnik in tabla za
označbo vodnjaka. Vsa gornja dela naj bi se opravila do konca junija. Uradna otvoritev parka
bi bila posvečena stoti obletnici prve svetovne vojne.
Vzdolž ceste ob vodnjaku je občinsko zemljišče, ki je bilo v lasti ARSA. Ker je to danes pokrit
kanal je potrebno zemljišče zemljiškoknjižno urediti. V izogib parkiranju kamionov na tem
zemljišču, naj bi se le-to uredilo v parkirišče za osebne avte. Posadil naj bi se drevesa - štiri
lipe.
Soglasno sprejet
S K L E P
Prisotni člani se soglasno strinjajo z izvedbo zgoraj navedenega

6. Točka (Obnova kapelice pri Fulovžovih)
Predsednica pove, da se kip Marije device, ki je krasil kapelico pri Fuložovih strokovno
obnavlja (z deli se nadaljuje – slike le-tega so sestavni del zapisnika). Za obnavljanje kapelice
pri Fuložovih smo prejeli predračun družbe Gradnje Slejko d.o.o. z dne 20.5.2014 v znesku
1.220,00 EUR (sestavni del zapisnik), kateri pa ne vsebuje stroška odkopavanja kapelice,
drenaže le-te in ustrezne izolacije. Predviden strošek slednjega bo cca. 300 €. Lastnik Renato
Škarabot, kateri je lastnik zemljišča ob kapelici, je zagotovil, da bo podal soglasje za izvedbo
gradbenih del kapelice.
Soglasno sprejet
S K L E P
Prisotni člani se soglasno strinjajo z izvedbo zgoraj navedenega
7. Točka (Obnova ograje in zidu pri nogometnem igrišču - poročilo)
Po krajši debati predhodno obravnavane točke, predsednica poda poročilo o obnovi ograje in
zidu pri nogometnem igrišču. Pove, da je izvajalec z deli obnove omenjenega zidu končal.
Delo je kvalitetno opravljeno, kljub nekaterim težavam s sosedi družine Humar.
Nogometno igrišče se zavaruje proti tretji osebi zaradi morebitnih poškodb uporabnikov
igrišča (odškodninska odgovornost). Strošek tega zavarovanja se predvideva cca. 250,00 EUR.
Glede na navedeno, prisotni člani soglasno sprejmejo
S K L E P
Nogometno igrišče se zavaruje proti tretji osebi (odškodninska odgovornost).
8. Točka (Otvoritev vodnjaka Brida – dela izvedena z evropskimi sredstvi)
Vodnjak Brida je že nekaj časa obnovljen. Projekt Brida za obnovo se je že pred leti izdelal in
je bil obnovljen z viri evropskih sredstev.
Vodnjak bomo odprli v sodelovanju s TIC Nova Gorica. Za datum se bomo dogovorili.
9. Točka (Predlogi in pobude)
Prejeli smo ponudbo iz Sloimpianti d.o.o., Ozeljan 3/b, št. 60/2014 in 61/2014 z dne
14.5.2014 za luči v zadružnem domu (ponudbi sta sestavni del zapisnika).
Za obnovo razsvetljave v Kulturnem domu za: popis del in nadzor izvedbe del je zadolžen G.
Mirko Gleščič.
Prejeli smo dopis oz. prošnjo Karitas Nova Gorica za donacijo. Žal moramo Karitasu
odgovoriti, da nam donacije niso dovoljene.

Predsednica pove, da se je pogovarjala z gospodom Markom Pogačnikom in njegovimi
sosedi, ki še vedno nimajo pitne vode. V zaselku so štiri hiše bi bilo nujno, da se tudi njih
priključi na vodovodno omrežje.
Prisotni člani soglasno sprejmemo
S K L E P
Na MONG se poda pobudo za priključitev navedenega zaselka na vodovodno omrežje.
V zaselku »Brda« Brce za zadnjo hišo, ki spada pod vas Vitovlje, tik pred križiščem za polje in
šempaške bregove se udira cesta. Že dalj časa je delno odstranjen asfalt. Problem nastane
ob večjih nalivih in pritoku vode po potoku. Voda zalije cesto, ki je tako težko prevozna. Ker
ta zaselek prometno prebivalci KS Osek – Vitovlje bistveno manj uporabljajo, kot prebivalci
Šempasa, se o tem seznani predsednika KS Osek – Vitovlje, ki naj ustrezno ukrepa.
Vas Šempas je potrebna čiščenja z ustreznim strojem. Za izvedbo le-tega se je potrebno
dogovorit na MONG-u in o morebitni izvedbi čiščenja predhodno obvestiti krajane oz.
stanovalce, da tisti dan odmaknejo prevozna sredstva iz javnih poti.
Seja je bila zaključena ob 21.30 uri.
ZAPISNIK NAPISALA
KRISTINA MERVIČ l.r.

PREDSEDNICA SVETA KS ŠEMPAS
DAMJANA PAVLICA l.r.

