ZAPISNIK
8. redne seje Sveta Krajevne skupnosti Osek-Vitovlje, ki je bila 10. oktobra 2016 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, Milivoj Gorup, Silva Pelicon in Anja Košuta.
Opravičeno odsotni član Sveta KS Osek-Vitovlje: Anton Peršič
Dnevni red
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Pregled in potrditev zapisnika 7. redne seje
Priprava proračuna KS za naslednji dve leti
Okvara kanalizacije v Užičah v spodnjem delu in dogovor z izvajalcem za popravilo
Odgovor za ekološki otok Visoko
Postavitev obeležja ob stoletnici odhoda krajanov v begunstvo v I. sv. vojni
Informacija o obisku Vojaškega atašeja na pokopališču na Polanah
Razno
 poročilo predsednika in članov sveta o opravljenih delih
 pobude in vprašanja

1. točka dnevnega reda – pregled in potrditev zapisnika 7. redne seje
Svet KS soglasno potrdi zapisnik 7. redne seje.
2. točka dnevnega reda - priprava proračuna KS za naslednji dve leti
Seznanjeni smo s proračunom za naslednji dve leti in se z njim strinjamo.
Predloga proračuna za leto 2017 in 2018 sta v prilogi zapisnika.
3. točka dnevnega reda – okvara kanalizacije v Užičah v spodnjem delu in
dogovor z izvajalcem za popravilo
Z izvajalcem smo dogovorjeni, da delo opravi v tem letu, račun pa nam izstavi v
januarju naslednjega leta.
4. točka dnevnega reda – odgovor za ekološki otok Visoko

Občinska uprava nam je dala negativen odgovor na predlagano mesto za postavitev
ekološkega otoka. Meni, da mora biti postavljen tako, da je vsem na očeh zaradi reda
odlaganja ter, da bi morali iskati parcelo, ki je v lasti občine. Prav tako smo dobili
odgovor Komunale, da v tem trenutku ni potrebe po novem ekološkem otoku.
5. Točka dnevnega reda - postavitev obeležja ob stoletnici odhoda krajanov v
begunstvo v I. sv. Vojni
Svet KS se ne strinja, da bi dodali manjkajoča sredstva za postavitev obeležja. Sredstva naj se
raje nameni za nakup in postavitev otroških igral.
6. točka dnevnega reda - Informacija o obisku Vojaškega atašeja na pokopališču na
Polanah
Seznanjeni smo o obisku Vojaškega atašeja na pokopališču na Polanah.
7. Razno
 V Užičah so sanirani cesto, ki je bila prekopana ob postavitvi vodovoda.
 Predlogi:
- Potreba po razširitve ceste pri Malovščevih
- Na pokopališču pri sv. Luciji bo potrebno namestiti tablo, ki bo opozarjala, da
je vodenje psov na pokopališče prepovedano
- V Vitovljah bi bilo potrebno označiti zaselke (napr. na križišču pri Malovščevih
postaviti vsmerjevalni tabli), saj gasilci in reševalci pogostoktat ne vedo kam iti
- G. Arčona (turistična kmetija Košuta Arčon) je potrebno opozoriti, da uredi
odvodnjavanje oziroma priključek na cesto
- Potrebno bi bilo ustaviti vandalizem s kros motorji, saj so gozdne ceste zaradi
tega že preveč razrite (kanali po sredi ceste)

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

Predsednik Sveta KS:
Franc Živec

