27. redna seja Sveta Krajevne skupnosti Osek-Vitovlje, ki je bila dne 12.2 2014 ob 20,00
uri v sejni sobi Krajevne skupnosti Osek-Vitovlje

Prisotni.
Člani sveta: Franc Živec, Milivoj Gorup, Davorin Faganel,Miha Remec, Dominik Ličen
Sejo je vodil predsednik sveta KS Franc Živec.
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Obravnava in sprejem proračuna KS za leto 2014
Obravnava prejetih prošenj za finančno pomoč
Čebelarsko društvo Nova Gorica
Društvo upokojencev Šempas
Nogometni klub »Vodice« Šempas
Območno združenje borcev za vrednote NOB Nova Gorica
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Poročilo o opravljenih delih v zadnjem obdobju
Ogled poškodovanega asfalta v zaselku Brdo , na poslano prošnjo
Strokovni ogled poti do vojaškega pokopališča na Polane
V Oseku se končuje priključek iz gase pod cerkvijo
Razno-pobude in vprašanja

1. Pregled sklepov in potrditev zapisnika 26. redne seje sveta
Svet KS soglasno potrjuje sklepe 26. redne seje in potrdi zapisnik.
2. Obravnava in sprejem proračuna KS za leto 2014
Predsednik KS je predstavil proračun KS za leto 2014.
Vsi člani KS so se s proračunom strinjali in sprejeli sklep o potrditvi.
SKLEP
Člani sveta KS Osek-Vitovlje so soglasno sprejeli proračun za leto 2014, ki je
sestavni del proračuna Mestne občine Nova Gorica za leto 2014.

3. Obravnava prejetih prošenj za finančno pomoč


Čebelarsko društvo Nova Gorica

Čebelarskemu društvu Nova Gorica se ob praznovanju njihove 100-letnice odobri
finančna pomoč v višini 100€ bruto.


Društvo upokojencev Šempas

Društvu upokojencev Šempas se dodeli finančna pomoč v višini 100€ bruto.


Območno združenje borcev za vrednote NOB Nova Gorica

Združenju borcev za vrednote NOB, Krajevni odbor Osek-Vitovlje se dodeli finančna
pomoč v višini 100€ bruto za namen organiziranja obeležja 70-letnice nacističnega
zločina na Čukovi domačiji nad Ozeljanom.


Nogometni klub »Vodice« Šempas

Nogometnemu klubu »Vodice« se dodeli finančna pomoč v višini 350€ bruto. Pomoč
se bo realizirala preko celega leta in bo namenjena za njihove potrebe priprav
športnih prireditev.
4. Poročilo o opravljenih delih v zadnjem obdobju


Ogled poškodovanega asfalta v zaselku Brdo , na poslano prošnjo

Franc Živec in Davorin Faganel sta si ogledala cesto v zaselku Brdo. Člani sveta smo
bili mnenja, da ko je Marko Černe gradil hišo je deloma prišlo tudi do teh omenjenih
poškodb asfalta zaradi večkratnega prevoza betona z kamionom po tej ulici.
Predsednik KS se bo šel pogovorit o morebitnem sofinanciranju sanacije poti z
gospodom Markom Černetom.


Strokovni ogled poti do vojaškega pokopališča na Polane

Na terenu sta bila predsednik KS in predstavnik družbe GRATIP, poveljnik in
namestnik CZ in geolog. Ogledali so si pot katero naj bi popravili.
Na naslov KS smo že prejeli predračun podjetja GRATIP v vrednosti 6.386,70€.
o sami izvedbi del se pogovarjamo z MO Nova Gorica.


V Oseku se končuje priključek ceste iz gase pod cerkvijo na glavno
vaško cesto

Predsednik KS nas je seznanil o gradnji ceste pod cerkvijo, ki bo kmalu končana.
5. Razno - pobude in vprašanja

Predsednik KS je predstavil predračun Komunale Nova Gorica za izgradnjo
ekološkega otoka na Visokem v višini 4.908,00€. Predsednik je tudi povedal, da z
nekaterimi postavkami v predračunu ne soglaša in se bo o njih še pogovoril z
predstavnikom Komunale Nova Gorica.
Seja je bila zaključena ob 22,20 uri.

Predsednik sveta KS Osek-Vitovlje
Franc Živec

