
  

Številka:  4  

Datum: 17. 9. 2019  

  

  

Z A P I S N I K  

  

  

4. seje Krajevne skupnosti Osek - Vitovlje, ki je bila dne 11. 9. 2019 v domu krajanov Osek - 

Vitovlje , 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. dom krajanov Osek: prevzem, protokol, notranji inventar, zasutje jarka ob 

domu  

3. prostori v stari šoli – predlogi za v bodoče  

4. posodobitev spletne strani KS  

5. ureditev javne razsvetljave in poti od glavne ceste proti Rijavec Robertu skupaj 

s KS Šempas  

6. meritev ceste in ureditev meje Osek-Vitovlje (2.faza od Malovščevih proti 

dolenjem)  

7. pohvala za vojaško pokopališče OSEK  

8. odgovor in dopis glede podelitve statuta javnega dobrega za ko Osek  

9. obravnava prošenj  

10. igrala Vitovlje  

11. participativni račun – v razmislek  

12. drugo  

  
  
  

  

  



  

  

  

  

Ad 1)  

  

Člani sveta KS smo pregledali in potrdili zapisnik prejšnje seje.   

  

  

  

Ad 2)  

  

Dominik Ličen predstavi, da je tehnični prevzem Doma krajanov opravljen, protokolarni 

prevzem pa naj bi bil v mesecu septembru. Dominik L. je s podpisom potrdil, da je Dom 

krajanov zgrajen, podal pa je tudi pritožbo na nedokončan zid poleg Doma (lastnik Vinko 

Vovk, Osek 104 ).  

O prevzemu, protokolu in notranjemu inventarju se bo potrebno še dogovoriti; potrebno je 

povabiti župana MONG.   

26. 10. bo v Domu krajanov predstavitev projekta: Anton Brcko – pozabljeni goriški skladatelj. 

Protokolarni prevzem novega Doma, bi lahko povezali s predstavitvijo projekta. Dominik L. 

predstavi, da bo za zasutje jarka ob domu poskrbel Kobal. Cevi bomo vzeli na  

Gramintu. Predvideni stroški so 1000€+delo (možnost zamika plačila). Aneja 

Ličen opozori, da je dom zgrajen z ogromno pomanjkljivostmi.  

  

Sklep:   

Pred protokolarnim prevzemom je potrebno narediti popis pomanjkljivosti. Potrebno je 

pridobiti tudi popis del gradnje Doma. S prevzemom doma bomo določili tudi pravila uporabe 

doma.   

  

Ad 3)  

  

Dominik L. pove, da prostori v stari šoli pripadajo stanovanjskemu skladu.   

S prevzemom Doma krajanov s strani občine na KS, se odpovemo prostorom v stari šoli.   

  

Predlogi oz. sklep: Uporabni inventar vzamemo v začasno uporabo, ostalo se odpiše.   

  

Ad 4)  

  

Helena W. pove, da je izdelava spletne strani v zadnji fazi. Nova in bolj pregledna bo kmalu 

na voljo.  

  

Ad 5)  

   

Dominik L. pove, da je prišla ustna prošnja s strani krajanov glede ureditve javne razsvetljave 

od glavne ceste proti Rijavec Robertu. Pol zaselka spada pod KS Osek-Vitovlje, pol pa pod  

KS Šempas, kjer bi se izvajalo tudi večino del.   

  

Sklep:   



Odločimo, da krajani zaselka napišejo pisno prošnjo, vsaka svoji KS. V sodelovanju s KS 

Šempas bomo to uredili v najkrajšem možnem času.   

  

  

Ad 6)  

  

Dominik L. predstavi, da se izvaja meritev ceste od glavne ceste do kapelice pod staro šolo v 

Oseku.   

  

Sklep:   

Dogovorimo se, da se vsak v svojem zaselku pogovori s krajani o meritvah. Dela se 

parcelacijo – dodajanje parcel, ki jih bo občina v bodoče odkupila (za ureditev ceste, pločnik 

za varno pot v šolo,…).  

  

Sprejmemo predlog 2. faze meritve ceste: od Malovščevih proti zaselku Dolenje.   

  

Ad 7)  

  

Dominik L. pove, da smo dobili pohvalo za vojaško pokopališče Osek. Komisija iz upravne 

enote je pohvalila dobro usmeritev do pokopališča, v bodoče predlagajo le ureditev okolice 

pokopališča.   

25.9 2019 ob 16. 30 bo potekala krajša proslava in polaganje venca na vojaškem 

pokopališču. V goste pride Ruski vojaški ataše.  

  

Sklep:   

Na proslavi bodo sodelovali KS Osek – Vitovlje in obe društvi (KTD Osek in KTD Vitovlje). 

Predlagamo sodelovanje OŠ Šempas, harmonikašev in talentiranih krajanov.   

  

Ad 8)  

  

Dominik L. predstavi, da pot ki vodi do stavb z naslovom Osek 45 in Osek 45a ni bila vrisana  

kor javno dobro. Upravljalec je MONG. Dovozna pot do omenjenih hiš ni bila urejena.   

  

Sklep: Dovozno pot ni vzdrževala KS, prav tako so asfaltiranje plačali lastniki hiš. Zato 

predlagamo, da se cesti podeli statut javnega dobrega.   

  

Ad 9)  

  

Obravnavali smo naslednje prošnje krajanov:   

- prošnja za tampon (10kubikov) s strani Marinke Petrovčič.   

Sklep:   

KS se najprej obrne na MONG, vkolikor ne bo posluha, za tampon poskrbimo mi.   

- prošnja s strani Adrijana Brajdota, Vitovlje 47B, za vzdrževanje ceste do njegove 

hiše. Sam namreč plačuje kosca za košnjo trave do njegove hiše.  Sklep:   

Občini sporočimo, da se v bodoče ureja tudi ta del poti.   

- prošnja s strani Cvetke Živec (čedarjevi) za sanacijo obcestnega kanala. KS prosijo 

za financiranje cevi.  - Sklep:   



Ko bodo lastniki uredili hidro izolacijo stanovanjske hiše, bomo poravnali znesek cevi 

in uredili cestišče ob stanovanjski hiši Osek 48.  

  

  

Ad 10)  

  

V participativnem proračunu smo izglasovali igrala za Osek in Vitovlje. V Oseku so igrala 

postavljena, vendar zmanjkal je denar za igrala v Vitovljah. Dobili smo informacijo, da se 

denar zbira na občini.   

  

Sklep:   

Igrala se postavi na prireditveni prostor v Vitovljah, na grivi med kostanji, kamen, ki je na 

sredini, se umakne pod kostanj, in igrala se postavi na mesto kamna. Igrala se lahko tako z 

leti dopolnjuje.  

  

Ad 11)  

  

Razmišljamo o predlogih za naslednji participativni proračun, ki bi bili najbolj koristni za naše 

kraje.   

  

  

Ad 12)  

  

Razno:   

- Manjka gugalnica na igralih v Oseku.   

- Bovcon ima plačano elektro vzdrževanje. Koncesijo pa ima ljubljansko podjetje. 

Poklicati je treba Bovcona za popravilo luči ob glavni cesti.   

- Kobalu smo plačali vse, kar je zadeva »škarpe Užiče«.  

- Obravnavali smo prošnjo za pomoč Društvu za zdravo življenje v vrednosti 150 eur z 

ddv. Odpremo naročilnico na Fami.   

- Nimamo še predračuna za obnovo mrliške vežice pri sv. Luciji.  

- Prejeli smo obvestilo o prekopani poti s strani Baneta Kovačeviča, Vitovlje 16A. Damo 

v našo evidenco.   

- Relacija Pipalovič – Osek: na poti je drevo; preverit je potrebno na kateri parceli je, da 

se odstrani.   

- Nepravilno urejanje bankin v Vitovljah (bankine se je urejalo 24. 6. 2019). Bankine v 

strmini se ne ureja na ta način. Po velikem deževju se pesek spere in nastanejo spet 

bankine. Potrebno je betonirat.   

- Odkup parcel za Domom krajanov. Parcele so šle že v odkup, predlog je že sprejet. 

Pisno moramo utemeljiti, kaj delamo na teh parcelah - služijo nam za kresovanje in 

obračališče. ¼ zemljišča je lastnik Dragan Repeza  

Predlagamo, da bi se to parcelo, ki je kmetijsko, spremenilo v stavbno zemljišče.   

  

  

Konstitutivna seja je bila zaključena ob 22.30  

  



Zapisal:  Helena Winkler                                

  
  

                                                

Predsednik KS Osek - Vitovlje   

                Dominik   Ličen   


