ZAPISNIK
26. redne seje Sveta Krajevne skupnosti Osek-Vitovlje, ki je bila dne 20.11.2013 ob
20,00 uri v sejni sobi Krajevne skupnosti Osek-Vitovlje

Prisotni.
Člani sveta: Franc Živec, Anton Peršič, Dominik Ličen, Davorin Faganel
Sejo je vodil predsednik sveta KS Franc Živec.
Dnevni red:
1. Pregled sklepov in potrditev zapisnika 25. redne seje sveta
2. Predlog proračuna KS za leto 2014 in določitev sejnin za leto 2013
3. Seznanitev članov z odprtjem mrliške vežice pri Sv. Luciji in nameščanjem
opreme
4. Oddan zahtevek za odkup dela ceste na Visoko
5. Obisk pri županu, pogovor
6. Poročilo o opravljenih delih v zadnjem obdobju
7. Razno- pobude in vprašanja

1. Pregled in potrditev zapisnika 25. redne seje in sveta KS
Svet KS soglasno potrjuje zapisnik 25. redne seje.
2. Predlog proračuna KS za leto 2014
Svet KS se je seznanil z predlogom proračuna za leto 2014, ki je po navodilih občinske
uprave v obsegih prejšnjega leta. Več sredstev zahtevamo na postavki Vzdrževanje krajevnih
poti in sicer 4000,00€, na postavki Kontejnerska mesta 4000,0€ in na postavki Investicije in
inv. Vzdrževanje 100.000,00€ , ker računamo, da bomo v letu 2014 pričeli z izgradnjo Doma
krajanov. Naše zahteve smo posredovali občinski upravi. V nadaljevanju seje je bil sprejet
naslednji
SKLEP
Izplačajo se sejnine za leto 2013 članom sveta KS v višini 44,00€ /sejo, predsedniku KS
Osek-Vitovlje v višini 87,00€ /sejo in urejevalcema spletne strani v enkratnem znesku v višini
240,00€. Vsi navedeni zneski so v bruto vrednostih.
3.Seznanitev članov z odprtjem mrliške vežice pri Sv. Luciji in nameščanjem opreme
Predsednik je seznanil člane sveta, da je mrliška vežica v Vitovljah pridobila vse dokumente
in je od 1. 11. 2013 odprta za potrebe celotne Krajevne skupnosti.
Oprema je skoraj vsa, manjka samo še oprema v kuhinji, ki je naročena pri domačem
mizarju in bo narejena do konca leta. O tem je obveščena tudi Konunala d. d. Obširno o
uporabi in hišnem redu bo napisano v našem časopisu.

4. Oddan zahtevek za odkup dela ceste na Visoko
Stranka Košuta Branko, Vitovlje 62, 5261 Šempas se je obrnila na nas, da še ni bila
poplačana kupnina za zemljišče za del nove ceste na Visoko. Zadeva datira v leto 1972 in ni
bila do sedaj še rešena. Vlogo smo oddali občinski upravi.
5. Obisk pri županu, pogovor
Pri tej točki smo se pogovarjali o našem pogovoru pri županu, ki je bil nekoliko neprijeten z
naše stani, ker smo si člani Sveta KS pri eni točki v stali skoraj nasproti.
6. Poročilo o opravljenih delih v zadnjem obdobju
 dokončali smo kontejnersko mesto v Čikavcu
 v naslednjem tednu bo prekrita streha stare vežice pri Sv. Luciji
 cesta na Polane in zid v Čikavcu bosta narejena v naslednjem letu
 z ga. Darjo Anzelc smo si ogledali krožno cesto v Vitovlje, ki je potrebna obnove,
pripravila bo potrebno dokumentacijo
 g. Gorjan Mitja je glede priprave dokumentacije za kanalizacijo povedal, da bo
narejena v naslednjem letu, ker letos ni bila v planiranem obsegu sredstev
Zato je po daljši in polemični razpravi Svet KS sprejel naslednji sklep in ga posredoval
svetniku g. Antonu Peršiču, da ga poda na 32. seji Mestnega sveta MONG pri 11. točki:
Sklep KS Osek-Vitovlje k 11. točki 32. seje Mestnega sveta MONG 21. novembra 2013
Svet Krajevne skupnosti Osek-Vitovlje je na seji, ki je bila dne 20. 11. 2013. sprejel sklep, da
se v proračunu za leto 2014 na postavki investicij za vodovodno in kanalizacijsko
infrastrukturo ter čistilne naprave v MONG nameni več denarja, kot je predvideno v prvem
predlogu proračuna za leto 2014.
OBRAZLOŽITEV : za našo krajevno skupnost nimamo v tem trenutku še niti izdelanega
načrta poteka kanalizacije tako, da ne vemo, ker smo razpršena KS katere posamezne
družine ne bodo mogle biti priklopljene na kanalizacijski sistem, zaradi prepotrebne obnove
cest na vemo kje bodo potekale glavne fekalne povezave in imamo resne probleme z
neurejeno kanalizacijo, ker v nekaterih zaselkih teče odpadna fekalna voda kar po kanaleti
ob cesti. Poleg tega se nam hitro približuje rok ureditve čiščenja odpadnih voda, ki je določen
z uredbo med državo Slovenijo in Evropsko skupnostjo.
7. Razno- pobude in vprašanja
Pri tej točki ni bilo nobene pobude in vprašanj.
Seja je bila zaključena ob 22,30uri.

Predsednik sveta:
Franc Živec

