
 

 
Številka:  3 
Datum: 30. 4. 2019 
 

 
Z A P I S N I K 

 
 
konstitutivne seje Krajevne skupnosti Osek - Vitovlje, ki je bila dne 24. 4. 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 
 
 
Odsotni: / 
 
 
Dnevni red: 

 
1. pregled in potrditev zapisnika prejšnje seje 
2. poročanje o sestanku pri županu 
3. urejanje infrastrukture (ceste, igrišča, zemljišča in pločniki) 
4. posodobitev spletne strani KS 
5. predstavitve programov Centra za krepitev zdravja in možnosti izvajanja programov v 

krajevnih skupnostih (Tanja Rijavec) 
6. poročanje RRA (Franko Živec) 
7. sodelovanje pri organizaciji dogodkov: 

a. pohoda Od Lijaka do Sekulaka 
b. Loverčičev memorial 

8. dogovor z izvajalcem S. Kobalom glede izvedbe plačila za opravljeno delo 
9. pobude in mnenja 
10. drugo 

Ad 1) 
 
Člani sveta KS smo pregledali zapisnik prejšnje seje.  
 
Sprejet je naslednji sklep:  
Do nadaljnjega ime zaselka ostane »Užiče«. Odgovornost za javne luči bo prevzel Aleš 
Košuta (SMS obveščanje Bavconu). Zapisnike sej pošiljamo po elektronski pošti vsem 
članom sveta KS. Bojanu Gleščiču se pošlje obvestilo o pripravi predračuna. Dominik L. 
obvesti Frančkota Rijavec, Vitovlje (Cjkca) o urejanju meritev javne ceste. 
 
 



Ad 2)  
 

Dominik L. predstavi obisk pri županu. Simon Rosič, Jaka Fabjan (vodja kabineta) in Anton 
Harej so zadolženi za krajevne skupnosti. Slednja dva bosta posredovala spisek potreb, ki jih 
navede vsaka krajevna skupnost. V naši krajevni skupnosti so prioriteta pločniki, poti, 
prehodi za pešce in javna razsvetljava. KS Osek - Vitovlje in KS Šempas sta podali predlog 
povezave med krajevnimi skupnostmi za oblikovanje skupnih projektov. Do 6. maja je 
potrebno podat program prioritet del za tekoče leto.  
KS Osek – Vitovlje bo navedlo naslednje prioritete:  

1. Ceste (ureditev kategorizacijo cest; privat ceste v javno dobro), pločniki, varna pot v 
šolo 

2. Vitovska krožna pot in prireditveni prostor Vitovlje  (bili so v rebalansu proračuna 
2018 ,v letu 2019 sta ti točki izpadli)  

3. Ureditev otroških igrišč v Oseku in Vitovljah 
4. Dom krajanov inventar 
5. Odkup zemljišč v Oseku pri pokopališču in na prireditvenem prostoru 
6. Širitev pokopališča pri sv. Luciji 

 
Sprejeti je naslednji sklep: 
Prioritete napiše Dominik L.,  Aneja L. jih posreduje do 6. maja.  
 

Ad 3) 
Glej Ad 2) 
 

 
Ad 4) 

 
Pojavile so se pritožbe o neposodabljanju spletne strani KS Osek – Vitovlje.  

 
Sprejeti je naslednji sklep: 
Aneja L. in Helena W. se pozanimata o novih ponudnikih spletnih strani. Rok za rešitev je 1 
mesec. Obveščanje članov bo potekalo po e-mailu. 
 

Ad 5) 
 
Tanja R. predstavi delavnice za krepitev zdravja, ki jih center zdravja organizira po krajevnih 
skupnostih. Predsednica KS Šempas predlaga povezovanje s KS Osek pri organizaciji 
delavnic; izvedene naj bi bile v Kulturnem domu v Šempasu. 
 
Sprejeti je naslednji sklep: 
Tanja R. se dogovori s KS Šempas o temi in izvedbi delavnic.   
 

Ad 6) 
 

Franko Ž. predstavi RRA. Zanimanja ni. Krajevne skupnosti niso dobile nič.  
 
Sprejeti je naslednji sklep: 
Seznanili smo se s sklepom RRA. V vednost smo sprejeli delovanje LAS.  
 

 
 
 
 
 
 



Ad 7) 
 

a) Pohod od Lijaka do Sekulaka je 19. maja. 
Sestanek za Pohod bo 9. Maja v Oseku. Dogovorili naj bi se o poteku trase in o pogostitvi 
pohodnikov.  
 
Sprejeti je naslednji sklep: 
Vsi člani se po svojih močeh udeležimo sestanka.  
 

b) Loverčičev memorial 
Sprejeti je naslednji sklep: 
Tudi letos prispevamo v takšnem okviru kot lani, in sicer cca 400€ iz postavke prireditve in 
praznovanja.  

 
 

Ad 8) 
 

Pogovarjali smo se o popravilu škarp v Vitovljah in Užičah.  
Užiče: 5.800€+ddv (skupaj cca 7.000 eur) je bilo že plačano ->  Dolžni smo še 14.605€ 
Skupaj z Vitovljami smo dolžni 19.000€. 
Lahko planiramo vsoto, ki jo plačamo letos. Ostalo lahko poravnamo naslednje leto.  
Sklep: 6.000€ naj ostane na računu, ostalo porabimo za poravnat obveznosti iz popravila 
škarp.  

 
Ad 9) 

 
Sprejmemo ponudbo Miljavec Aleksanda za vzdževanje pokopališč. 
Prošnja: Bane Kovač – prošnja za prekop ceste. Odgovorimo, da če gre cesta čez vodovod, 
se mora za to obrnit na občino.  
 
 

 
Ad 10) 

 
Razno: 

- Anton P. skrbi za dogovore glede ureditve poti po »Zgoneh« in do Vitovske cerkve 
- Vse prošnje za finančne pomoči se obravnava po prejetih prošnjah 
- Dominik L. se pozanima glede ureditve fasade stare vežice pri pokopališču sv. Lucija 

 
 
Konstitutivna seja je bila zaključena ob 22.00 

 

Zapisal:  Helena Winkler                             Predsednik KS Osek-Vitovlje 

             Dominik Ličen 

 

 

 
                                                                                    

 

 


