
 

Številka:  8 
Datum: 15. 10. 2020 
 

 
Z A P I S N I K 

 
 

8. seje Krajevne skupnosti Osek - Vitovlje, ki je bila dne 7. 10. 2020 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, 
Helena Winkler,  Franc Živec. 
 
Odsotni: / 
 
 
Dnevni red: 

1. pregled in potrditev zapisnika prejšnje seje 

2. sklep o spremembi naslova sedeža KS 

3. pregled predračunov za asfaltacijo cest v KS 

4. pregled ponudbe za izdelavo podpornega zidu Ramiz/Vukotić 

5. parcelizacija Osek-Vitovlje (projekt ustavljen zaradi Severina in Bojana Žerovec) 

6. vpis kategoriziranih cest v KS, ki niso pokošene s strani koncesionarja  

7. poseg na območje javne ceste - Prelaz 

8. dogovor z izvajalcem Marvinom za asfaltacijo 

9. pregled proračunske kartice (razpoložljiva sredstva v KS) 

10. predlog o obnove spomenika na voj. pokopališču in postavitev obeležja 

11. prošnje, pritožbe in pohvale (praznik kostanja, ureditev jarka ob cesti spodnje 

Rošovšče, zahvala sodelujočim pri proslavi …) 

12. drugo 

 
 
 
 

 



Ad 1) 
 
Člani sveta Krajevne skupnosti smo pregledali zapisnik prejšnje seje: 

- Pogodba o prevzemu Doma krajanov je bila podpisala 6.10. 2020. Občina 

prevzame odgovornost za napake. 

 
SKLEP: Zapisnik je bil potrjen. 
 

Ad 2) 
 

Beseda je tekla v zvezi s spremembo naslova sedeža Krajevne skupnosti Osek – 
Vitovlje. 

 
SKLEP: Soglasno smo sprejeli sklep, da se prenese sedež KS iz Osek 73 na Osek 46f. 
S spremembo naslova se elektrika na naslovu Osek 73  z dnem 1. 8. ne plačuje več. 

 
Ad 3) 

 

Dominik L. predstavi predračune za asfaltacijo cest v KS. Predračune je pripravil 

Marvin. 

 

SKLEP: Potek asfaltacije bo potekal po naslednjem vrstnem redu: začnemo nad Sv. 

Lucijo – zgornji del. Nadzor prevzameta Anton P. in Franc Ž.  

Nato bo sledila razširitev in asfaltacija ceste pod pokopališčem ter naprej proti 

Čedarju. 

 

Ad 4) 

 

Dominik L. pove da manjka cca 10m podpornega zidu pri Ramizu Vukotiću. Vrednost 

izdelave zidu znaša 4.500 eur. Razpoložljiva sredstva za zid, letos ne bodo na voljo. 

 

SKLEP: Predlog KS je poravnava po tretjinah – MONG, KS in lastniki.  

 

 

Ad 5) 

 

Dominik L. pove da je parcelacija ustavljena zaradi Severina in Bojana Žerovca. 

Dominik L. je klical Preglja ter predlagal, da bi ostala parcelacija šla v odkup. Občina 

odgovarja, da dveh elaboratov ne bodo delali, zato do odkupa nebo prišlo.  

 

SKLEP: Dominik L. bo povabil oba ponovno na razgovor, na točko neuspele 

parcelacije. V primeru neuspešnega dogovora bo projekt parcelacije zaradi njiju 

ustavljen.  

 

 



 

Ad 6) 

 

Govorili smo o cestah v KS, ki niso kategorizirane ter posledično nepokošene in 

neurejene. Nekatere ceste pa so kljub kategorizaciji, neurejene.  

Ceste, ki jih koncesionar nima vpisane so: cesta do pokopališča na Polanah, cesta pri 

Brajdotu, pot do vitovske cerkve,…. 

Anton P. predlaga pregled in popis kategoriziranih in ne kategoriziranih cest  v KS. 

 

SKLEP: Sprejmemo predlog Antona P. Popis cest bo opravil Anton P. Popis bomo kot 

KS poslali na MONG. 

 

Ad 7) 

 

Dominik L. pove da je obiskal Prelaza in pregledal situacijo z mejnimi kamni. 

Dogovorili so se, da Prelaz dobi soglasje iz MONG, da je prostor ob cesti res njegov. V 

primeru pridobljenega soglasja smo pripravljeni financirati nakup robnika. 

 

SKLEP: Čakamo prošnjo na KS s strani Prelaza o financiranju robnika ter soglasje, da 

je prostor ob cesti res njegov.  

 

 

Ad 8) 

 

Dominik L. pove da so za Kobala plačani vsi računi za opravljena dela ob cestah. Dela 

ki še niso bila opravljena bodo v kratkem z manjšim strojem, plačilo pa bo izvedeno po 

opravljeni storitvi.  

 

Ad 9) 

 

Pregledali smo razpoložljiva sredstva na računu, da se lažje odločamo za prihodnje 

investicije.  

 

Ad 10) 

 

Dominik L. pove, da je društvo Sever (veterani), skupaj z ruskimi veleposlaniki in 

namestniki, poslalo prošnjo na KS. Izrazili so željo, da bi naredili spomenik ruskim 

vojnim ujetnikom, ki so prisilno delali barake. KS se strinja, prav tako imamo v planu 

obnoviti obstoječi spomenik. Zaradi pomanjkanja sredstev, premikamo investicijo v 

leto 2021. Razmišljamo, da bi spomenike obrnili vertikalno, saj bi dlje zdržali.  

 

SKLEP: K sodelovanju pristopimo naslednje leto.  

 



Ad 11) 

 

Obravnavali smo naslednje prošnje, pritožbe, pohvale: 

- Prošnja s strani Denisa Ambrožiča za pomoč pri ureditvi obcestnega jarka v 

spodnjem Rošovšču. Prošnjo odobrimo, najprej pa mora pridobiti soglasje.  

- Prošnja s strani KTD Vitovlje za finančno pomoč na prireditvi Praznik kostanja. 

Prošnjo odobrimo.  

- Zahvala za sodelovanje na proslavi se pošlje na šolo ter vsem sodelujočim 

društvom in organizacijam. 

 

Ad 12) 

 

Razno: 

- Aneja L. opozori na kup ptičjih iztrebkov pod mrliško vežico pri Sv. Luciji. 

Sklenemo, da bo potrebno gnezda odstranit ter prebelit zid.  

- Mrliška vežica je končana, odkup zemljišča za širitev pokopališča pa še vedno 

stoji. 

- Milan Badalič, Osek 27, je bil že večkrat ustno opozorjen, da na svojo parcelo 

hodi čez javno dobro – čez parcelno št. 1710, ki je v lasti MONG. Napišemo 

prošnjo, da naj pridobi dovoljenje za prehod ali se kako drugače dogovori z 

Občino (mogoče menjava parcele za parcelo) 

- Aleš K. opozori, da so v zaselku Badaliči zasuli talni hidrant. Potrebno ga je 

izkopat. 

- KS je podala mnenje za gradnjo sedmih stanovanjskih hiš na parcelah št. 

1673/2, 1673/3, 1673/4, 1673/5, 1673/6, 1673/9, 1673/11. Gradnji nasprotuje 

zaradi preozke ceste za težko mehanizacijo, intervencijska in komunalna vozila, 

kanalizacija je neurejena, prav tako odvodnjavanje meteornih voda. Marca 2020 

je bila na MONG poslana peticija proti gradnji s strani krajanov.  

- Prejeli smo odlok o pogrebni in pokopališki dejavnosti MONG. Po pregledu 

ugotavljamo, da bi morala KS voditi evidenco pokopališč, voditi pobiranje 

najemnin, pogrebov ne smemo izvajati ob nedeljah in prostih dnevih, omogočiti 

pokop pokojnih tudi iz drugih KS in občin,… 

KS ima na odlok zadržano mnenje. S predlogi se ne strinjamo, odlok ne 

sprejmemo.  

 

 

 

Konstitutivna seja je bila zaključena ob 21.30 

 

Zapisala:  Helena Winkler                            Predsednik KS Osek-Vitovlje 
             Dominik Ličen 
 

                                                                                  


