Krajevna skupnost Ozeljan-Šmihel
Ozeljan 92
5261 Šempas
Ozeljan, 11.02.2015

ZAPISNIK
5. redne seje Sveta KS Ozeljan – Šmihel, ki je bila dne 11.02.2015 ob 19. uri, v
prostorih KS, Ozeljan 92

Prisotni člani sveta KS: David Vrban, Silvan Štrukelj, Mateja Mervič, Tina Simonič, Tomaž
Horvat
Opravičeno odsoten: Jernej Pavlin
Prisotni člani Nadzornega odbora: Darko Košuta, Benjamin Mervič
Odsoten: Marko Lutman
Dnevni red:
1. Prošnja za pomoč društvu upokojencev Šempas
2. Mnenje o nakupu solastniškega deleža v k.o. Ozeljan
3. Delovno poročilo Ivana Kobala s.p. o asfaltaciji kontejnerskih mest
4. Razno

Dnevni red se potrdi.
1. Prošnja za pomoč društvu upokojencev Šempas
Društvo upokojencev je poslalo prošnjo, naslovljeno na Krajevno skupnost Ozeljan-Šmihel, za
denarno pomoč.
SKLEP: Člani sveta KS predlagajo in oglašajo za denarno pomoč v višini 100 EUR.
2. Mnenje o nakupu solastniškega deleža v k.o. Ozeljan
Mestna občina Nova Gorica je na KS Ozeljan-Šmihel naslovila dopis za soglasje o nakupu
solastniškega deleža v k.o. Ozeljan, parc. 55/19, 55/20, 55/21, 55/70. Kandidatka za nakup je
Neva Leban iz Prvačine, ki ima že v lasti sosednje parcele.
Člani sveta KS niso seznanjeni o interesu MONG na tem zemljišču, zato soglašajo, da se na
Mestno občino NG naslovi dopis s tem vprašanjem.
SKLEP:
Na Mestno občino Nova Gorica se pošlje vprašanje ali ima občina interes na zemljišču, parc.
Št. 55/19, 55/20, 55/21, 55/70 v k.o. Ozeljan. V kolikor občina nima interesa za nakup,
soglašajo za odprodajo solastniškega deleža.
3. Delovno poročilo Ivana Kobala s.p. o asfaltaciji kontejnerskih mest
Predsednik sveta KS predstavi delovno poročilo Ivana kobala s.p. o asfaltaciji kontejnerskih
mest ob pokopališču Ozeljan. Delovno poročilo člani sveta KS ne potrjujejo, ampak se
strinjajo, da se najprej preveri cena v ponudbi.
SKLEP:

Delovno poročilo se ne potrdi.

4. Razno
Poteka razprava o organizaciji naslednjih dogodkov ter akcij:
a. Prireditev ob Dnevu žena, ki se bo odvijala v soboto 7. marca 2015. tina in Mateja
prevzameta organizacijo prireditve. Ostali člani se strinjajo.
b. Pohod k čukovi domačiji.
c. Obrezovanje lip v vrtu in po vasi - predsednik prevzame organizacijo.
d. Čiščenje mrliške vežice – pošlje se dopis na pogrebne storitve o izvajanju čiščenja
mrliške vežice. Planira se nakup opreme za potrebe obredne maše. O tem se bo
razpravljalo na naslednji seji.
e. Zapisniki sej Sveta KS bodo objavljeni na vaških oglasnih deskah.
f. Na oglasne deske se obesi Odlog o cestah in živih mejah. – sprejme se sklep
g. Preveri se možnost za sklenitev pogodbe z okoliškim gradbenikom za vzdrževanje in
odpravljanje raznih manjših napak na cestah in vaški infrastrukturi.

Zaključek sestanka ob 18:45 uri.

Zapisala: Tina Simonič

Krajevna skupnost Ozeljan-Šmihel
predsednik David Vrban

Overitelj: Mateja Mervič

Overitelj: Silvan Štrukelj

