ZAPISNIK
7. redne seje Sveta Krajevne skupnosti Osek-Vitovlje, ki je bila 4. maja 2016 v sejni sobi
Krajevne skupnosti Osek –Vitovlje, s pričetkom ob 20:00 uri.
Sejo je vodil Franc Živec, predsednik Sveta KS Osek-Vitovlje.
Prisotni člani Sveta KS Osek-Vitovlje:
Franc Živec, Dominik Ličen, Anton Peršič, Milivoj Gorup, Anja Košuta in Silva Pelicon.
Dnevni red
Pregled in potrditev zapisnika 6. redne seje.
Možnost nakupa defibrilatorja – drugič.
Seznanitev o pridobljenem gradbenem dovoljenju za Dom krajanov.
Seznanitev o sestanku na MONG glede naših predlogov za potrebna dela v
naslednjem obdobju.
5. Odločanje o predlogu za nabavo prenosnega ozvočenja za potrebe obeh
pokopališč in društev.
6. Odločanje o dodatni opremi v mrliški vežici.
7. Razno
- poročilo predsednika in članov sveta o opravljenih delih
- pobude in vprašanja
1.
2.
3.
4.

1. točka dnevnega reda – pregled in potrditev zapisnika 6. redne seje.

Svet KS soglasno potrdi zapisnik 6. redne seje.
2. točka dnevnega reda - možnost nakupa defibrilatorja – drugič.
Povabila za donacijo za nakup defibrilatorja se pošlje osebno »našim« podjetnikom, ker se
preko novic ni nihče odzval. Cena priznanega defibrilatorja je 2.074,00 eur. Če bomo zbrali
več denarja, se bomo odločili za nabavo dveh, enega za v Vitovlje in enega za v Osek.
3. točka dnevnega reda – seznanitev o pridobljenem gradbenem dovoljenju za Dom
krajanov.
Gradbeno dovoljenje za Dom krajanov je izdano, sledi finančna konstrukcija, izdelava PZI-ja,
zbiranje ponudb in pričetek gradnje.
Z Danilo Šepetavec se nismo dogovorili za služnost po parceli pred domom, ker je služnost
predraga (cca 7.500,00 eur), zato ji bomo na drugem koncu parcele naredili dostop.

4. točka dnevnega reda – Seznanitev o sestanku na MONG glede naših predlogov za
potrebna dela v naslednjem obdobju.

Predsednik g. Franko Živec je zahteval sestanek na občini pri ga. Aleksandri Torbica in g.
Andreju Markočiču, da je predstavil naše načrte:
- Parkirna mesta pri sv. Luciji: po mnenju ga. Torbica in g. Markočiča dodatna parkirna
mesta niso nujna. Parkirnih mest primanjkuje le občasno (ob večjih pogrebih), zato bo ta
investicija počakala.
- Pločnik do Bovcona se da na znanje, potrebno je pretehtat nujnost izvedbe.
- Ekološki otok na Visokem se bo naredil v dogovoru in skupaj s Komunalo.
- Pot v Banati, od Juleta Samokeca do Dušana Lozarja, ni kategorizirana in se ne smatra kot
pomembna in potrebna.
5. točka dnevnega reda – Odločanje o predlogu za nabavo prenosnega ozvočenja za
potrebe obeh pokopališč in društev.
Po pregledu več ponudb za ozvočenje smo se odločili za model Kolibri podjetja KOBRA
Team d.o.o. . Uporabljali bi ga na obeh pokopališčih, za potrebe društev in druge potrebe v
KS. Razmisliti in določiti moramo ceno najema.
6. točka dnevnega reda - Odločanje o dodatni opremi v mrliški vežici.
Dodatna oprema je potrebna, da bi iz cerkve preusmerili slovo od pokojnih v vežico. Potrebno
bi bilo v vogalu postaviti polico-oder s svečniki in križem in v podaljšku oder za pokojnika.
Vse to in tudi ozvočenje bi ponudili za enotno ceno 70,00 eur, ki je določena od občine. Na ta
način ne bi imela družina pokojnika nobenih dodatnih stroškov več. Po predračunih bo
investicija stala 1.500,00 eur.

7. točka dnevnega reda - Razno
- poročilo predsednika in članov sveta o opravljenih delih
- Na razpis za obdelavo vrta ob šoli se ni javil nihče.
- Dali smo pomoč v obliki cevi za meteorno kanalizacijo Roku Prelazu, Osmanu Puriču in
Stepanu Miškoviču, v zaselku Čikavec, v višini 390,00 eur.
- Rok Prelaz je dovolil, da smo počistili in uredili brežino in bankino v dolžini njegove hiše,
plačali smo 3 ure minibagra.
- Postavili smo nov vrtni vodnjak na pokopališču pri sv. Luciji
- Pri Vlasti Batič smo naredili zid, kar je bil dolg KS izpred 30-tih let.

Seja je bila zaključena ob 22.30 uri.
Zapisnikar:

Predsednik Sveta KS:

Anja Košuta

Franc Živec

