23. redna seja Sveta Krajevne skupnosti Osek-Vitovlje, ki je bila dne 22.5. 2013
ob
20,30 uri v sejni sobi Krajevne skupnosti Osek-Vitovlje

Prisotni.
Člani sveta: Franc Živec, Milivoj Gorup, Anton Peršič, Davorin Faganel, Miha Remec,
Dominik Ličen

Sejo je vodil predsednik sveta KS Franc Živec.

Dnevni red:
1. Pregled in potrditev zapisnika 22. redne seje sveta KS
2. Seznanitev članov o ogledu naših cest z g. Grapulinom
3. Poročilo o sestanku z g. Gorjan Mitjem glede načrtovanja kanalizacije za
našo KS
4. Informacija o izdelavi načrta za propust v Vitovljah pod Živčevo hišo
5. Poročilo o delu v KS v zadnjem obdobju
 popravljena je pot pri Majkiču
 pokopališki zid v Oseku je končan, dodatna dela v višini 2.300,00€
 ogled podpornega zidu pri Zavetišču
 pri g. Jugu zaradi propusta Stari mlin
6. Razno- pobude in vprašanja

1. Pregled in potrditev zapisnika 22. redne seje in sveta KS
Svet KS soglasno potrjuje zapisnik 22. redne seje.
2. Seznanitev članov o ogledu naših cest z g. Grapulinom
O ogledu cest KS Osek-Vitovlje so bili prisotni Milivoj Gorup, Franko Živec, Dominik
Ličen in g. Grapulin.

G. Grapulin bo naredil popis del katere bi bilo potrebno opraviti na nekaterih odsekih
poti po KS.
Ceste potrebne popravila so:
 Pri Čedarjevih potrebno posneti grivo
 Pri Miranu Cekavemu potrebno popraviti zid kateri drži cesto(zid pod cesto)
 V Čekavcu pri stari poti v Vitovlje
3. Poročilo o sestanku z g. Gorjan Mitjem glede načrtovanja kanalizacije za
našo KS
G. Gorjan Mitja je bil na ogledu v KS za izvedbo kanalizacije.
Sam bo izdelal projekt kanalizacije za našo KS. Projekt naj bi bil narejen nekje v
mesecu septembru.
4. Informacija o izdelavi načrta za prepust v Vitovljah pod Živčevo hišo
Člani sveta KS smo bili seznanjeni o potrebnem popravilu prepusta v Vitovljah pod
Živčevo hišo. NA krajevno skupnost je že prispela ponudba za izvedbo prepusta v
vrednosti 1100€+DDV.
5. Poročilo o delu v KS v zadnjem obdobju
 popravljena je pot pri Majkiču
 pokopališki zid v Oseku je končan, dodatna dela v višini 3.300,00€
 ogled podpornega zidu pri Zavetišču
 pri g. Jugu zaradi prepusta Stari mlin





V zaselku Brce natančneje pri hiši g. Majkiča je bil očiščen jarek in utrjena pot.
V Oseku je so bila zaključena gradbena dela na pokopališču.
Potrebna so bila še dodatna dela katera, ki jih v začetku nismo načrtovali.
Cena le-teh je znašala 3300€.
Predsednik Franko si je ogledal podporni zid pri pasjem zavetišču.
Člani sveta KS smo bili mnenja, da KS ne more pomagati v tej situaciji.
Mnenja smo, da naj bi pomagala v tem primeru CZ Nova Gorica.
Predsednik Franko je bil na pogovoru pri g. Jugu. Seznanil ga je o problemu
prepusta pri Starem Mlinu. G. Jug je obljubil sredstva za popravilo vendar si
bo prepust prej ogledal.

6. Razno- pobude in vprašanja




KTD Osek je naslovilo na svet KS prošnjo za denarno pomoč pri organizaciji
njihovih prireditev. Člani sveta KS smo soglasno sprejeli odločitev, da se jim
donira 300€.
Uspešnemu modelarju Ambrožu Vrtovcu bo krajevna skupnost namenila 200€
za udeležbo na svetovnem prvenstvu v Franciji.
Dominik Ličen je opozoril na problem parkiranja avtomobilov na Rošovšču pri
Blenkavi hiši. Stanovalci puščajo svoje avtomobile na cesti in s tem
onemogočajo normalno cestno povezavo vasi. S stanovalci se bo pogovoril
predsednik KS in jih opozoril naj svoje avtomobile puščajo na svojem dvorišču.

Dominik je bil tudi mnenja, da stanovalci Frančne in Topčeve hiše ne
upoštevajo dogovora o parkiranju. Menil je, da bi bilo potrebno prepovedati
vsako parkiranje na placu.
 Anton Peršič je predlagal, da bi po potrebi na sestankih KS vključili potrebne
točke čeprav niso zapisane na predhodnem dnevnem redu.

Seja je bila zaključena ob 23,30uri.

Zapisal Miha Remec

Predsednik sveta:
Franc Živec

