
 

 
Številka:   
Datum: 19. 2. 2019 
 

 
Z A P I S N I K 

 
 
konstitutivne seje Krajevne skupnosti Osek - Vitovlje, ki je bila dne 13. 2. 2019 v bivši osnovni 
šoli Osek , s pričetkom ob  19.00 uri.  
 
"Sejo je skladno s 13. členom Odloka o krajevnih skupnostih v Mestni občini Nova Gorica vodil/-
a  DOMINIK LIČEN , zadnji izvoljeni predsednik " 
 
Zapisnik je vodil/-a HELENA WINKLER.   
 
 
Prisotni:  Aneja Ličen, Dominik Ličen, Aleš Košuta, Anton Peršič, Tanja Rijavec, Franc Živec, 
              Helena Winkler 
Prisoten tudi Jožko Čermelj.  
 
Odsotni: / 
 
 
Dnevni red:  

1.  Določitev imena zaselka v Vitovljah – Užiče/Vožiče 

2.  Pregled in potrditev zapisnika prejšnje seje 

3.  Razporeditev del in nalog članom KS (potrditev sejnin, skrbnik spletne strani …) 

4.  Pritožbe in prošnje 

5.  Poročanje glede gradnje doma krajanov Osek 

6.  Poročanje glede zdrsa brežine v Vitovljah in podpornega zidu v Užičah 

7.  Skupno sodelovanje s KS Ozeljan-Šmihel glede prireditve ob obletnici požiga pri    

 Čukovih 

8. Drugo 

 
 
 

Ad 1) 
 
Anton P. je predstavil različne zemljevide, kjer je naveden zaselek Užiče kot »Vožiče«.  

Jožko Č. je predstavil katastrsko karto in še veliko drugih dokazov, kjer je zaselek naveden kot 

Užiče.  

 

Sprejet je naslednji Sklep: 

Ostajajo nesoglasja glede določitve imena zaselka. 



Ad 2) 

 
Aneja L. je predstavila zapisnik prejšnje seje. 

 

Sprejet je naslednji sklep: 

Zapisnik smo enoglasno sprejeli.  

 

Ad 3) 
 
Izplačila sejnin je potrebno preveriti pri Marini Šuligoj. 

Ključi so bili razdeljeni med člane odbora: 

Sv. Lucija nova vežica - Franko Ž., Dominik L.  

Sv. Lucija stara mrliška vežica – Aneja L., Franko Ž.   

Osek stara vežica – Bogdan Vrtovec in Dominik L. 

Osek KS – Dominik Ličen ključ št. 6  

Rezervne ključe ima Dominik L.  

Lukna – Dominik L.  

Osek KS, rezerva ključ št. 3 -  Helena W.  

Osek KS - v rezervi sta še 2 ključa, št. 1 in 2.  

Delovne naloge smo razdelili med člane odbora: 

Javne luči – Anton P.  

Poti – Anton P. (košnja ob cesti, popravila,..) kontaktna oseba Marjan Jug, št. 041 625 839 

(pisarna 05/ 335 01 33)  

Spletna stran – Helena W. (za geslo vprašati Silva P. ) 

 

Sprejet je naslednji sklep: 

Napisati bi bilo potrebno spomeniški red (kdo ima ključe itd.). Potrebno je urediti preusmeritev 

elektronske pošte KS na drugega člana.  

 
Ad 4) 

 
Obravnavali smo naslednje prošnje krajanov: 
- od Nataše Konc Lorenzutti – za odkup starih stolov.  

  Poskušamo se zmenit staro za novo – za zamenjavo s primerljivi in spravni stoli. 

- od Rijavec Jožef – prošnja za dodaten kamion šudra za Ošeške gmajne.  

  Odobrimo.  

- od Bojana Gleščiča––prošnja za ureditev propusta pod Škoršičkino hišo. Prošnja samo za 

  material (cevi) ostalo naredi in financira sam.  

  Odločimo se da Bojan najprej naredi predračun.  

- od KS OV – prošnja za izmero ceste od Cekčevih do Cvetke. Obveščen je bil Pregelj Branko s 

  strani KS.  

  Odobrimo. 

 
 
Obravnavali smo naslednje pritožbe: 

- na čiščenje ceste na »Zgoneh«.  

  Za to bo poskrbel Franko Ž.  

- na nedokončano  ograjo pod Palacjevo hišo – predvidenih 1.519 eur.  

  Dokončanje v tekočem letu.  



V naslednji seji pričakujemo odgovor od Franca Ž. o praznjenju gradbene jame po cesti do 

jaška 300m stran. 

 

Poleg že navedenih sklepov je bil sprejet še naslednji sklep: 

Vse prošnje krajanov naj se evidentira.  

 
 

Ad 5) 
 
Obravnavali smo gradnjo doma krajanov: 

Nov dom bo imel kapaciteto 100 sedišč in zaradi tega je potrebna ureditev zračenja v vrednosti 

med 4.000 in 5.000 eur. Na občini bi ureditev zračenja odstranili iz načrta; na to nimamo vpliva. 

 

V prejšnjem gradbenem dovoljenju niso zahtevali propusta, sedaj pa je potrebno urediti propust 

in zid. Projekt bi se podražil za 15.000 eur, zato občina želi navedene dodatke odstraniti iz 

načrta.  

 

V načrtu je bilo prvotno zabeleženo asfaltiranje celotnega parkirišča, sedaj pa naj bi, po 

navedbah Ušaja, asfaltirali samo polovico. Nastali problem bomo uredili pri županu MONG. 

 

Potrebne bodo tudi manjše korekcije: 

- med lokalno cesto in parkirišči 

- 150 kvadratov občinske parcele ob domu krajanov.  

 

Sprejet je naslednji sklep: 

Vse predvidene korekcije gradnje doma je potrebno predstaviti Simonu K. in rešiti na občini.  

 
 

 

Ad  6) 

 

Obravnavali smo: 

- Zdrs brežine v Vitovljah pri Mitju Ipavec  

- Podporni zid v Užičah – udrla se je makadamska cesta.  

   

Sprejet je naslednji sklep: 

Od udora naprej ni naselja oz. hiše. V kolikor bi bila, bi ogrožalo ljudi in bi stvar prevzela 

občina. Potrebno bo počakati; na ogled pride civilna zaščita. 

Za zdrs brežine pri Mitju Ipavci je zadolžena občina.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ad 7) 

 

Predsednik KS Dominik L. je vabljen na sestanek za skupno sodelovanje s KS Ozeljan-Šmihel 

glede prireditve ob obletnici požiga Čukove domačije. KS skupaj s TD Ozeljan - Šmihel in Borci 

prirejajo obeležje (pohod na Čukovo domačijo s proslavo). Predvideni stroški znašajo 400 eur. 

Marko Tribušon predlaga delitev stroškov na polovico.  

 

Sprejet je naslednji sklep: 

Dominik L. bo navedel predloge za sodelovanje; kajti do sedaj nismo sodelovali in nič prispevali 

(za pomoč pri organizaciji prispevamo max. 100 eur). 

 

 

Ad 8) 

 

Razno: 

 

-   Sprememba naslova naslovnika za KS znaša 39 eur. Potrdimo sklep, da občina nakaže denar 

   na TRR. Dominika L.  

-  Problem je odlaganje odpadkov v Oseku – odlaga se jogije, fotelje, olje.  

-  V Oseku je 1 grob prost 

-  Na pokopališčih se ne vodi evidenco, na katero stran je kdo pokopan. Ne ve se katero stran 

   kopati. 

-  prišlo je do posedka na cesti na Visokem. KS (Franko Ž.) je poslala prošnjo za popravilo 

   posedka pokopa ceste JP 784512 Tinti Janezu, ki je bil takrat investitor in izvajalec del. V 

   izdanem dovoljenju je dolžan na svoje stroške popraviti morebitno posedanje, ki bi kasneje 

   nastalo.  

-  predlagana je bila tema za naslednji sestanek: Knjige Venceslava Beleta bi lahko imeli za 

   poslovno darilo. 

 

 

Konstitutivna seja je bila zaključena ob 22.45 uri.  

 

 
Zapisal:  Helena Winkler                             Predsednik KS Osek-Vitovlje 

             Dominik Ličen 

 

 

 
                                                                                    

 

 


