ZAPISNIK
11. redne seje Sveta Krajevne skupnosti Osek-Vitovlje, ki je bila 31. maja 2017 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, Milivoj Gorup, Silva Pelicon in Anja Košuta.
Dnevni red
Pregled in potrditev zapisnika 10. redne seje
Poročilo s sestanka o izvedbi kanalizacije v naši KS, ki je bil 16. 05. 2017
Pogovor in priprava projektnih predlogov za participativni proračun
Odločanje o prispelih ponudbah za tlakovanje poti na pokopališču pri Sv. Luciji v
Vitovljah
5. Poročilo o zaključku zbiranja prostovoljnih prispevkov za defibrilator in o izvedbi
nakupa
6. Poročilo predsednika o delu v zadnjem obdobju
7. Razno
1.
2.
3.
4.

1. Točka dnevnega reda – Pregled in potrditev zapisnika 10. redne seje

Svet KS soglasno potrdi zapisnik 10. redne seje.
2. Točka dnevnega reda – Poročilo s sestanka o izvedbi kanalizacije v naši KS, ki je bil

16. 05. 2017
Sestanka se je udeležil predsednik KS. V vseh treh krajevnih skupnostih na našem
območju se bo na novo položilo približno 30 km kanalizacijskih cevi in namesto
prvotno predvidene čistilne naprave pod Ozeljanom, se bo fekalne vode prečiščevalo
v skupni čistilni napravi v Vrtojbi.
Projektna dokumentacija za kanalizacijo je v fazi pridobivanja vseh potrebnih
dokumentov za pridobitev gradbenega dovoljenja.
Glede rastlinske čistilne naprave ni še nič dorečenega, kot vse kaže ni dovolj
posluha za izgradnjo. Na podlagi uredbe iz leta 2015 velja, da so vse greznice zgrajene
pred letom 2012 veljavno zgrajene in se jih lahko uporablja do prve prenove

stanovanjskega objekta. Vsled tega ni potrebno hiteti z njihovo zamenjavo z
čistilnimi napravami.

3. Točka dnevnega reda - Pogovor in priprava projektnih predlogov za
participativni proračun
Člani sveta KS smo se pogovorili glede možnosti prijave projektnih predlogov za
participativni proračun. Nekaj projektnih predlogov bomo predlagali kot posamezniki
(vaščani).
4. Točka dnevnega reda – Odločanje o prispelih ponudbah za tlakovanje poti na
pokopališču pri sv. Luciji v Vitovljah
Za tlakovanje poti na pokopališču pri sv. Luciji smo dobili tri ponudbe, ki so cenovno
zelo primerljive (razlika v ceni je nastala le zaradi načina polaganja tlakovcev – na
beton oziroma brez). Soglasno smo se odločili za domačega izvajalca, ki bo postavil
tlakovce na betonsko podlago.
5. Točka dnevnega reda – Poročilo o zaključku zbiranja prostovoljnih prispevkov za
defibrilator in o izvedbi nakupa.
MONG bo za defibrilator prispevala 1000 eur, ostalo (964 eur) pa gre iz sredstev KS
Osek – Vitovlje in sredstev zbranih s pomočjo donatorjev. Vseh sredstev donacij je
725,00 eur. Informacijsko tablo in tečaj uporabe financira Rdeči križ.
6. Točka dnevnega reda – Poročilo predsednika o delu v zadnjem obdobju
- Dobili smo označevalne table za obveščanje o hišnih številkah po zaselkih
- Na obe pokopališči sta postavljeni tabli za prepoved vstopa za pse
- V gradnji je zid ob cesti pri Badaličih (Zapil)
- Pri Malovščevih bomo uredili brežino ob cesti, ker ovira pogled in utrdili bankino.
- Popravili bomo obcestno kanaleto in lokalno pot pri Kmetiji Košuta in na poti v
Banato bomo naredili dva preseka z »U« profila za boljše odvodnjavanje.
7. Točka dnevnega reda – Razno
- Član sveta KS g. Milivoj Gorup je ponovno opozoril, da je potrebno v Dolenje
pripeljat umaknjen kontejner za mešane odpadke.
- Član sveta KS g. Anton Peršič nas je obvestil, da je bil sprejet rebalans proračuna
in da bomo prejeli še 2000 eur za prireditve, nič pa ne dobimo za investicije.
- Član sveta KS g. Dominik Ličen nas je obvestil, da je končana pot na »Blenkovšče« .
Prav tako je opozoril, da bi bilo potrebno postaviti tablo za omejitev hitrosti (30)
na cesti od hišne št. Vitovlje 70 do hišne številke Osek 105, še bolje pa, če bi bilo
mogoče cesto vsaj na določenih odsekih nekoliko razširiti.
- Pri nepravilnosti, ki se dogajajo v smislu, da določeni ljudje obdelujejo svoje
parcele preveč do poti, ali da kako drugače posegajo v javno ali občinsko lastnino
je svet mnenja, da se v v takih primerih obvesti občinskega inšpektorja.
Seja je bila zaključena ob 22.30 uri.
Zapisnikar:

Predsednik Sveta KS:

Anja Košuta

Franc Živec

