ZAPISNIK
12. redne seje Sveta Krajevne skupnosti Osek-Vitovlje, ki je bila 8. novembra 2017 v sejni
sobi Krajevne skupnosti Osek –Vitovlje, s pričetkom ob 19:00 uri.
Sejo je vodil Franc Živec, predsednik Sveta KS Osek-Vitovlje.
Prisotni člani Sveta KS Osek-Vitovlje:
Franc Živec, Dominik Ličen, Jožef Čermelj, Silva Pelicon in Anja Košuta.
Opravičeno odsotni člani sveta: Anton Peršič, Gorup Milivoj
Dnevni red
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Pregled in potrditev zapisnika 11. redne seje
Glasovanje o participativnem proračunu MONG, informacija
Dobili smo defibrilator, ki je montiran na mrliško vežico
Informacija o sestanku na temo oskrbe z pitno vodo in cenami odvajanja in
čiščenja odpadne vode, ki je bila na MONG
Informacija o sklepu sveta za invalide pri Mest. Občini N. Gorica
Informacija o ogledu grobišč iz l. svetovne vojne
Informacija o stanju v katastru poti v Osek
Opravljena dela v zadnjem času
Razno

1. Točka dnevnega reda – Pregled in potrditev zapisnika 11. redne seje

Svet KS soglasno potrdi zapisnik 11. redne seje.
2. Točka dnevnega reda – Glasovanje o participativnem proračunu MONG, informacija.

V nedeljo 19. 11. 2017 bo glasovanje o participativnem proračunu MONG. Glasovanje
bo potekalo med 8:00 in 12:00 uro in med 15:00 in 19:00 uro. Predsednik KS je v
glasovalno komisijo imenoval Silvo Pelicon, Anjo Košuta in Franca Živec.
3. Točka dnevnega reda - Dobili smo defibrilator, ki je montiran na mrliško vežico
Defibrilator je montiran. Na Rdečem križu je naročeno predavanje. Po 20. 11. bo na
voljo predavatelj, ki bo krajanom prikazal kako se rokuje z defibrilatorjem. Predavanje
bo brezplačno.
4. Točka dnevnega reda – Informacija o sestanku na temo oskrbe z pitno vodo in
cenami odvajanja in čiščenja odpadne vode, ki je bila na MONG
Govori se o novi obremenitvi pri računu za vodo in sicer za čiščenje greznic. Na vsako
hišo naj bi na mesec prišlo 10 do 15 eur več. Greznice naj bi se čistilo vsaka tri leta in
tudi ugotavljalo njihovo stanje. Na MONG so se dogovorili, da se na to tematiko
skliče še en sestanek. Potrebno je pogledati tudi možnosti subvencioniranja s strani

občine.

5. Točka dnevnega reda – Informacija o sklepu sveta za invalide pri MONG
Svet za invalide MONG želi, da krajevne skupnosti poročajo o aktualni invalidski
problematiki v posamezni KS. Poroča se oddelku za družbene dejavnosti, ta pa potem
informacijo posreduje Svetu za invalide.
6. Točka dnevnega reda – Informacija o ogledu grobišč iz l. svetovne vojne
Komisija je pregledala vsa vojna grobišča iz 1. sv. vojne in ocenila, da je v Oseku
zgledno urejeno in označeno.
7. Točka dnevnega reda – Informacija o stanju v katastru poti v Osek
Za cestni odsek od Vitovlje 70 do Vitovlje 70/a je ugotovljeno, da je pri prenosu podatkov v
digitalno obliko na geodetski upravi prišlo do napake. Na to napako smo opozorili občinsko
upravo Oddelek za okolje, prostor in infrastrukturo, ki je potem dal pisno vlogo za popravek.

-

8 . Točka dnevnega reda – Opravljena dela v zadnjem času
Zid pri Žagarjevih (5406,00 eur iz KS in 2800,00 eur iz MONG)
Pri Drejcovih je postavljena rešetka
Postavljene so označevalne table . G. Slavko Remec je predlagal, da je potrebno tablo
postaviti tudi za njihov »zaselek«. Potreben je tudi znak za konec ceste pri Kožuhovih.
Milan Badakič ni pripravljen prodat parcele pod pokopališčem za ureditev
kontejnerskega mesta.
Pri Žoharjevih bomo postavili nov betonski steber za telefon in javno luč (250 eur KS
in 250 eur Telekom).
Razširila se je pot pri Davidu v Vitovljah
Na pokopališču v Oseku je pri koritu za vodo vse popravljeno.
9. Točka dnevnega reda – Razno

Dominik Ličen je proti temu, da KS plačuje za ponovno montažo table na pokopališču
iz 1. sv. vojne. Delo je bilo slabo narejeno in zadevo bi bilo potrebno reklamirati.

Seja je bila zaključena ob 21.30 uri.
Zapisnikar:
Anja Košuta

Predsednik Sveta KS:
Franc Živec

