
 

 
Številka:  6 
Datum: 12. 3. 2020 
 

 
Z A P I S N I K 

 
 
6. seje Krajevne skupnosti Osek - Vitovlje, ki je bila dne 12. 3. 2020 v domu krajanov Osek - 
Vitovlje , s pričetkom ob  19.30 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 TANJA RIJAVEC.   
 
 
Prisotni: Aneja Ličen, Dominik Ličen, Aleš Košuta, Tanja Rijavec  
 
Odsotni: Anton Peršič, Franc Živec, Helena Winkler   
 
 

Dnevni red: 
 

1. pregled in potrditev zapisnika prejšnje seje 
2. poročilo o izdaji Uporabnega dovoljenja za Dom krajanov 
3. Dom krajanov – ne odziv na odpravljanje napak, uporaba doma, cene najema, 

oprema, slovesna otvoritev … 
4. izpraznitev starih prostorov KS 
5. proslava Čukova domačija 
6. obnova stare mrliške vežice sv. Lucija 
7. požarna cesta Osek (za hišno številko 70 A) 
8. ureditev brežine pod pokopališčem in kanalizacija 
9. ureditev okolice vojaškega pokopališča 
10. pritožbe – osvetlitev cerkve, poseganje živih mej na ceste, gradbena jama 

Pipalovič … 
11. drugo (prošnje, pobude  …) 

 

 
 
 

Ad 1) 
 
Člani sveta Krajevne skupnosti smo pregledali zapisnik prejšnje seje in ga potrdili. 

 
Ad 2) 

 
Iz MONG smo prejeli uporabno dovoljenje za Dom krajanov iz dne 27. 1. 2020, da 
lahko objekt uporabljamo in da je varen.  



 

Sklep: Dovoljenje gre v arhiv KS.  

 

 

Ad 3) 

 

Dominik L. predstavi težavo, da Dom krajanov v takem stanju kot je sedaj, ne bomo 
prevzeli. Odpravljene namreč niso vse napake, ki smo jih poslali v reklamaciji na 
MONG.  
Z 12. 3. 2020 se dom zaradi nastale situacije v državi zaradi koronavirusa do 
nadaljnega ne sme uporabljati. Strinjamo se, da se ob oddajanju doma, razen za 
prireditve, ne uporablja novih stolov. V tem primeru naj se uporabljajo samo gasilske 
klopi in mize. 19. 3. 2020 naj bi se izvedla montaža kuhinje. 
 

Sklep: Na MONG bomo napisali zahtevo o vnovični odpravi napak na objektu.  

 

Ad 4) 

 

Prostore v Stari šoli moramo izprazniti. Odločili smo se, da damo vse v odpis.  
 
Sklep: Datum zaradi koronavirusa določimo naknadno. Ob izpraznitvi prostorov 
moramo zraven povabiti še obe društvi – Kulturno in turistično društvo Osek in 
Kulturno turistično društvo Vitovlje. 
 

 

Ad 5) 

 

Dominik L. pove, da proslava pri Čukovi domačiji odpade, zaradi širjenja 
koronavirusa bodo samo borci v ožjem številu položili venec. 
 

Sklep: Člani KS se strinjamo. 

 

Ad 6) 

 

Za obnovo stare mrliške vežice na pokopališču Sv. Lucije sta prispeli dve ponudbi.  
 

Sklep: Odločili smo se za cenejšega ponudnika Sallauka, ki je bil izvajalec že pred 
leti pri pokopališču v Oseku. Z deli naj bi predvidemo začel v sredini aprila.  
  

 

Ad 7) 

 

Dominik L. pove, da je bila požarna cesta za Kunkčevo hišo (Osek 70a) že več let v 
načrtu. Sedaj naj bi se končno zadeva uredila. Cesta bo uporabna samo v primeru 
intervencije, ne bo transportna! 
  



 

Sklep: Lastnike je potrebno o tem obvestiti in napisati prošnjo na Civilno zaščito 

MONG. 

 

 

 

Ad 8) 

 

Že pred leti sta Fani in Ivan Volarič, Osek 27b, pisala prošnjo na KS za ureditev 
kanalizacije za njuno hišo, saj pušča v hišo. Sklenemo, da se zadeva uredi hkrati z 
nabrežino pri pokopališču. Vendar Milan Badalič, kljub sodno določenim mejnikom, 
nasprotuje urejanju brežine.  
 

Sklep: Sklenemo, da uredimo brežino do mejnika Milana Badaliča. Ponudbe za 

sanacijo brežine še nimamo. KS mora izdati naročilnico za gradbena dela (Kobal 

Silvester), saniralo se bo hkrati tudi Podzelenc, od pokopališča proti gl. cesti. 

 

Ad 9) 

 

Dominik L. pove, da bi lahko v bližnji prihodnosti uredili okolico vojaškega 
pokopališča.  
 

Sklep: Uredili bi lahko parkirišče in okoli pokopališča dali verigo (cca. 300 m). 

 

 

Ad 10) 

Pritožbe:  
- Pritožba krajanov na slabo osvetlitev pročelja cerkve sv. Martina v Oseku. 

Sklep: Na MONG se napiše dopis.  
- Anonimna pritožba krajana o seganju živih mej na ceste. Sklep: A. Miljavcu 

oddamo naročilnico, naj obreže, kar raste na ceste. Dominik L. o tem ustno 

obvesti lastnike. 

- Popravilo ograje na Koreninah je bilo opravljeno, pri pregledu se je opazilo 
napake (ograja se maje). Sklep: Aleš K. bo uredil in poklical Katjo Rožič. 

- Pritožba s  strani lastnikov parcel, ki uporabljajo javno pot (cesto) proti 
Roševšču - z zgornje strani Milan Badalič že več let nasipa brežino in pot je 
sedaj ovirana, neprevozna z vozili. 

- Zaradi gradbene jame pri hiši Pipalovič, Osek 91 (krajani zahtevajo zasutje), je 

bila 2. 3. 2020 podana pritožba s strani KS na inšpekcijo in čakamo na odziv. 

 

Ad 11) 

Razno:  

- Pri Čedarjevih naj bi kmalu začeli urejati kanalizacijo za hišo. KS jim podari 

cev in kakšno uro kopača. 

- Oprema za Dom krajanov: na računu je še 7000 €, ki jih porabimo za nakup 
pribora, kozarcev, posode, obešalnikov (stenski in prenosni). Pozanimamo se 



za oder - bomo obravnavali na naslednji seji. 
- 9. 3. je bil Dominik L. na sestanku na MONG zaradi parcelacije na parcelah 

Severina in Bojana Žerovca. Parcelna meja je urejena, parcelacija pa ni bila 
izpeljana zaradi nestrinjanja lastnikov. Severin in Bojan Žerovec se morata do 
15. 3. odločiti, če se strinjata s parcelacijo. Člani KS upamo, da se bosta 
razumno odločila, kar je pomembno zaradi urejanja ceste na tem delu. 

- Vaščani iz zaselka Podreč, že več let prosijo za pločnik in razsvetljavo na 
glavni cesti od hiše Bovcon do gostilne Pri Olgi. Prošnjo se pošlje na MONG. 

- Prošnja krajanov za ureditev poti pod pokopališčem v Oseku. 

- Tanja R. opozori, da po novem Elektro Primorska ljudi o izpadih električne 

energije ne obvešča več z rumenimi obvestili, zato odločimo, da Tanja R. 

printa obvestila s spletne strani Elektra in jih obesi na oglasne deske 

- Po vaseh se urejajo bankine brez vednosti KS. Izvajalec bi nas moral o tem 

obvestiti. KS bo ljudi o tem obveščala preko spletni strani KS. 

- Franko Ž. po elektronski pošti opozori na gradbišče na Spodnjem Visokem. 

Delovišče je veliko in je zaradi tega povečan promet s težko mehanizacijo. Do 

sedaj so na več mestih poškodovali cesto. Frankotu Ž. je nadzornik g. Kosovel 

iz Črnič zagotovil, da je v soglasju za uporabo ceste napisano in podpisano, 

da bodo na koncu del asfatirali pot v celotni dolžini parcele. To je bil tudi pogoj 

za pridobitev gradbenega dovoljenja. G. Kosovel je tudi priporočal, naj damo 

na primerna mesta obvestila glede poteka del, da bo o tem seznanjenih čim 

več ljudi. Naj za vse vasi velja, da mora izvajalec gradbenih del okolico vrniti v 

prvotno stanje – bodimo pozorni na to! 

 

 

 

Seja je bila zaključena ob 21.30 

 

Zapisal: Tanja Rijavec                             Predsednik KS Osek-Vitovlje 
             Dominik Ličen 
 

                                                                                  


