
 

 
Številka:  5 
Datum: 4. 12. 2019 
 

 
Z A P I S N I K 

 
 
5. seje Krajevne skupnosti Osek - Vitovlje, ki je bila dne 4. 12. 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. predstavitev poročila in prioritet za KS za leto 2020-2021 - poslano na MONG  
3. predstavitev poročila o parcelaciji in ureditvi meje Osek-Vitovlje 
4. javna razsvetljava – pritožba na občino zaradi slabega vzdrževanja 
5. kontinuirani izpadi elektrike – pritožba na Elektro  
6. obravnavanje pritožbe krajanov glede črpanja vode iz gradbene jame - Pipalovič 

7. ureditev ekološkega otoka (Dolenje in ureditev bankin Vitovlje) 
8. določitev upravnika doma krajanov 
9. nakup elektrod za defibrator 
10. imenovanje inventurne komisije 
11. podpis pogodbe za vzdrževanje okolice pokopališč (A. Miljevec) 
12. drugo (pobude, prošnje …) 

 
 
 

Ad 1) 
 
Člani sveta Krajevne skupnosti smo pregledali zapisnik prejšnje seje. Podane so bile 
naslednje pripombe: 

- Prostore stare šole bo potrebno izprazniti, vendar po podpisu pogodbe z 
novim Domom. 

- 2. faza določitve parcelne meje za regionalno cesto in parcelizacije privat 
parcel za v Vitovlje - zaselek Dolenje, se zamika v leto 2020. 

Zapisnik je bil potrjen. 



Ad 2) 
 

Aneja L. je predstavila poročilo in predloge investicij za leto 2020 – 2021, ki so bila 

poslana na MONG. V prvi vrsti je investicija v nov Dom krajanov Osek – Vitovlje, ki je 

brez opreme, potrebna bo tudi zunanja ureditev Doma. Izpostavljene so bile še 

naslednje investicije:  

- Ureditev prireditvenega prostora v Vitovljah – predvideni stroški so 20.000€ 

- Ureditev okolice vojaškega pokopališča v Oseku – predvideni stroški so 

2.000€ 

- Predvideni so odkupi zemljišč v Oseku in Vitovljah – predvideni stroški so 

10.000€ 

- Postavitev otroških igral v Vitovljah – dolg iz Participativnega proračuna l. 

2018 

- Vzdrževanje krajevnih poti, nujna dela v zaselku Brce, ureditev meteorne vode 

in kanalizacije in cest, ki vodijo v ta zaselek – predvideni stroški so 10.000€ 

- Ureditev požarne poti Osek (gasilci so že obveščeni) – predvideni stroški so 

20.000€ 

- Ureditev Suhega zidu pod Osekom (že obveščen Marjan Jug) 

- Ureditev 2. javne dostopne ceste v Osek (v primeru zaprtja glavne ceste 

Ajdovščina – Nova Gorica je preko nje urejen obvoz) 

- Nujna je sanacija in ureditev brežin – predvideni stroški so 20.000€ 

- Planiramo kategorizacijo cest in parcelacijo 

- Urejanje pločnikov za varno pot v šolo – sodelujemo z KS Šempas 

- Širitev pokopališča pri sv. Luciji, obnova vežice pri sv. Luciji 

- Nova kontejnerska mesta, ureditev ekoloških otokov – predvideni stroški so 

7.000€ 

 

Vitovska krožna pot je bila izvzeta iz proračuna, kar je bilo tudi predstavljeno ob 

obisku iz MONG. Planiramo tudi višja sredstva za prireditve. 

Člani sveta KS smo se zavezali k racionalnosti.  

 

Sklep: Predstavljene predloge investicij smo vzeli na znanje.  

 

 

Ad 3) 

 

Dominik L. pove, da da je pri parcelaciji prišlo do nesoglasij in sicer pri 2 lastnikih, ki 

parcelacije ne dovolijo. Gre za neuporabno parcelo, ki bi našim naslednikom 

omogočala ureditev poti za varno pot v šolo.  

 

Sklep: Potreben je dodaten pogovor s Severinom Žerovcem in Bojanom Žerovcem, 

po možnosti z nekom iz MONG. 

 

 



Ad 4) 

 

Dominik L. predstavi problem javne razsvetljave v Oseku pri pokopališču, 

problematična je tudi ostala javna razsvetljava. Elektro Bovcon je kljub obvestilom, 

neodziven oziroma slabo odziven.  

Sklep: Elektro Bovconu bomo napisali pritožbo zaradi neodgovornega ravnanja. S 

pritožbo se strinjajo tudi sosednje krajevne skupnosti.  

 

 

Ad 5) 

 

Dominik L. pove, da se nad slabim delovanjem elektrike pritožujejo tudi ostali krajani 

in  druge krajevne skupnosti. 

 

Sklep: KS Ozeljan – Šmihel bo napisala pritožbo za kontinuirane izpade elektrike. 

Poleg sosednjih KS bo pritožbo podpisala tudi Krajevna skupnost Osek – Vitovlje. 

Pritožbo bomo posredovali v vednost MONG.  

 

 

Ad 6) 

 

Obravnavali smo pritožbo s strani krajanov Oseka in Vitovelj nad gradbeno jamo pri 

Oseku 91 – Pipalovič Problem predstavlja nabiranje meteorne vode, posledično se 

tam zadržujejo komarji, žabe, pozimi pa je del ceste zamrznjen in nevaren za 

sprehajalce in avtomobile.  

Krajani v pritožbi zahtevajo sanacijo, ter navajajo da so lastnika že večkrat obvestili in 

celo prijavili inšpekciji. 

 

Sklep: Po razgovoru z dotično osebo bomo obravnavali in urgirali naprej. 

  

 

Ad 7) 

 

Dominik L. pove da je potrebno urediti ekološki otok v zaselku Dolenje. Vaščani 

odlagajo smeti, ki ne spadajo v kontejnerje, na tla oziroma za zid.  

Anton P. opozori na bankino v Vitovljah na poti proti Trajnicam.  

 

Sklep: Pričakujemo odgovor s Komunale o ureditvi oziroma dopolnitvi smetnjakov. 

Poslali bomo pritožbo nad nedokončanimi deli na celotnem območju KS ter da v 

bodoče zahtevamo, da se o predvidenih delih obvesti KS. G. Fabjanu se pošlje 

vabilo za ogled Vitovske krožne poti.  

 

 

 



Ad 8) 

 

Sklep: Zahtevamo odgovor na poslane reklamacije glede Doma krajanov Osek-

Vitovlje. Preden se določi upravnika je potrebno dobiti odgovor glede reklamacij in 

narediti uraden prevzem doma.   

 

Ad 9) 

 

Dominik L. pove, da je elektrodam defibrilatorja potekla veljavnost dveh let. Znesek 

novih elektrod je cca 90€.  

 

Sklep: Naročimo nove elektrode. V bodoče je potrebno planirati prestavitev 

defibrilatorja na Dom krajanov.  

 

 

Ad 10) 

Imenovali smo člane inventurne komisije:  

Predsednica: Tanja Rijavec 

1. Član: Aleš Košuta 

2. Član: Aneja Ličen 

Ad 11) 

 

Dominik L. predstavi pogodbo z A. Miljevcem za vzdrževanje pokopališč. 

Sklep: Soglasno smo sprejeli sklep, da se pogodba podpiše.  

 

 

Ad 12) 

 

Razno:  

- Ideja za naslednji participativni proračun: ureditev igrišča in okolice ob Domu 

- Franc Ž. preveri, kako je z defibrilatorjem namenjenim na prireditveni prostor 

Vitovlje 

- Napisali bomo prošnjo za finančno pomoč za prireditev Praznik kostanja v 

obliki sponzorstva. Prireditev je tradicionalna, privabi veliko ljudi in želimo, da 

se ohrani. 

 

 

Konstitutivna seja je bila zaključena ob 22.30 

 

Zapisal:  Helena Winkler                            Predsednik KS Osek-Vitovlje 
             Dominik Ličen 
 

                                                                                  


