ZAPISNIK

5. redne seje Sveta Krajevne skupnosti Osek-Vitovlje, ki je bila 5. oktobra 2015 v sejni
sobi Krajevne skupnosti Osek –Vitovlje, s pričetkom ob 20:30 uri.
Sejo je vodil Franc Živec, predsednik Sveta KS Osek-Vitovlje.
Prisotni člani Sveta KS Osek-Vitovlje:
Franc Živec, Dominik Ličen, Anton Peršič, Anja Košuta, Milivoj Gorup, Silva Pelicon in
Jožef Čermelj.
Dnevni red:
1.
2.
3.
4.
5.

Pregled in potrditev zapisnika 4. seje
Poročilo o sestanku pri županu glede gradnje Doma krajanov
Okvara meteorne kanalizacije v Užičah
Javno povabilo LAS V OBJEMU SONCA za predloge operacij
Prošnje:
 KTD Osek za Nasmeh poletju
 KTD Vitovlje za Praznik kostanja
 Boris Kuhar prosi za pomoč pri popravilu strehe
 Peter Purg in Albert Pikuž za sanacijo zamakanja izcedkov pod šolo v
njihov vrt
6. Razno
 Poročilo predsednika: znak v Oseku, jaški pri Cekčevih, brežina pri
Čedarjevih
 Pobude in vprašanja
1. Točka dnevnega reda – Pregled in potrditev zapisnika 4. seje
Svet KS soglasno potrdi zapisnik 4. seje.
2. Točka dnevnega reda – Poročilo o sestanku pri županu glede gradnje Doma
krajanov
V prvi fazi se naredi levi del in ne desnega z gostilno. Občina bo sedaj pripravila
predračun in opis del. Investicijsko dokumentacijo pripravi občina.
3. Točka dnevnega reda – Okvara meteorne kanalizacije v Užičah
V Užičah pušča - voda pri Štefanu Bitežniku. Obstoječa kanalizacija v Vitovljah je bila
narejena med leti 1960 -1970. G. Jug je naslovil pripombo, da v proračunu občine NG ni
postavke, ki bi reševala popravilo starih kanalizacij. Vendar pa je kanalizacijo potrebno
popraviti prednostno. Ni potrebe, da bi menjali cevi, ker so dobre, bomo po vsej verjetnosti

samo skozi jaške zakrpali spoje, kjer pušča. V ta namen smo naročili pregled cevi z kamero,
sedaj čakamo predračun za izvedbo del.

4. Točka dnevnega reda – Javno povabilo LAS V OBJEMU SONCA za predloge
operacij
Seznanili smo se s povabilom LAS-a. Podali bomo nekaj predlogov.
5. Točka dnevnega reda – Prošnje :
 KTD Osek za Nasmeh poletju, plačamo materialne stroške v višini 300 eur.
 KTD Vitovlje za Praznik kostanja, plačamo materialne stroške v višini 300 eur.
 Borisu Kuharju, ki prosi za pomoč pri popravilu strehe ne moremo neposredno
pomagati, njegovo prošnjo bomo posredovali ustreznim organom.
 Petru Purgu in Albertu Pikužu za sanacijo zamakanja izcedkov pod šolo v
njihov vrt, plačamo material v višini 231,00 eur.
6. Točka dnevnega reda – Razno



Poročilo predsednika: zamenjali smo znak na parkirišču v Oseku. Pri Cekčevih so
zamenjali dva jaška. Brežina pri Čedarjevih – g. Jug je obljubil, da bo prišel pogledat
skupaj z cestarji.
Pobude in vprašanja
- Anton Peršič opozori glede propusta v Vitovljah – s propustom je potrebno
čim prej zaključiti. Denar za propust naj bi nakazali iz postavke za ceste.
- Narediti je potrebno pregled javne razsvetljave. Popisati je potrebno svetlobna
telesa in druge porabnike, ki so priklopljeni na javno razsvetljavo.

Seja je bila zaključena ob 22.30 uri.
Zapisnikar:
Anja Košuta

Predsednik sveta:
Franc Živec

