ZAPISNIK
14. redne seje Sveta Krajevne skupnosti Osek-Vitovlje, ki je bila 29. avgusta 2018 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, Silva Pelicon, Milivoj Gorup in Anja Košuta.
Opravičeno odsotni: Jožef Čermelj
Dnevni red

1.
2.
3.
4.



Pregled zapisnika 13. redne seje
Informacija o gradnji Doma krajanov in o ustni obravnavi glede lokacije
Poročilo o ogledu lokacije prehoda za pešce na avt. postaji Osek
Poročilo predsednika o delih, ki so že ali bodo opravljena letos
navozili smo pot na Polane do pokopališča I. Svetovne vojne
postavili smo obcestno ograjo pri »Badaličih«, v Dolenjah je še ne bomo
postavili, ker bo lastnik delal pot do parcele
 podpisana je pogodba za zid v Užičah in za dela v Čikavcu, dela se bodo
izvajala v oktobru
 utrjujemo rob ceste proti Hrastovemu hribou
 poslana vloga za meritev ceste pri Volariču
 dobili smo digitalni projektor
5. Razno
 pobude in predlogi

1. Točka dnevnega reda – Pregled zapisnika 13. redne seje
Svet KS pregleda zapisnik 13. redne seje.
2. Točka dnevnega reda – Informacija o gradnji Doma krajanov in o ustni obravnavi
glede lokacije

Sredi avgusta je bilo izdano gradbeno dovoljenje za Dom krajanov. G. Lozar zahteva,
da se v primeru, da bo prišlo do povečanja hrupa naredi pri Domu krajanov
protihrupno ograjo.
3. Točka dnevnega reda – Poročilo o ogledu lokacije prehoda za pešce na avt. postaji
Osek
Ogledali so si lokacijo na avt. postaji in predlagali lokacijo za postavitev prehoda za
pešce. Predviden je dodatni pločnik na desni strani v smeri Ajdovščina. Potrebno
dokumentacijo in izvedbo pripravi in finanacira Občina N. Goriva
4. Točka dnevnega reda – Poročilo predsednika o delih, ki so že ali bodo opravljena
letos
Seznanili smo se z opravljenimi deli:



5.

navozili smo pot na Polane do pokopališča iz I. svetovne vojne
pri »Badaličih« smo postavili obcestno ograjo, v Dolenjah se bo ograjo postavilo v
kratkem. Član KS Dominik Ličen predlaga, da se postavi ograjo tudi v Oseku pod staro
šolo
podpisana je pogodba za zid v Užičah in za dela v Čikavcu, dela se bodo izvajala v
oktobru
utrjujemo rob ceste proti Hrastovemu hribu
poslana je vloga za meritev ceste pri Volariču
dobili smo digitalni projektor. Hrani ga Matej Badalič, ki bo tudi odgovoren za
izposojo le tega.
Točka dnevnega reda – Razno (pobude in predlogi)

-

Sklep: Sklenili smo, da se za zaselek Užiče piše ime Vožice, tako kot je na zemljevidih.

-

Avtobusno postajo Osek se preimenuje v avtobusno postajo Osek – Vitovlje, ker hkrati
onačuje krajevno skupnost in je postavljena na k.o. Vitovlje

-

Člana KS Milivoja Gorupa je zanimalo, kje so se ustavila dela s kanalizacijo. Težava je v
tem, da Vitovlje niso v aglomeraciji, Vožice pa so.






Seja je bila zaključena ob 21.30 uri.
Zapisnikar:

Predsednik Sveta KS:

