
 

Številka:  9 
Datum: 11. 12. 2020 
 

 
Z A P I S N I K 

 
 

9. seje Krajevne skupnosti Osek - Vitovlje, ki je bila dne 11. 12. 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. 
 
Odsotni: Franc Živec. 
 
Na seji sta bila prisotna tudi predsednika obeh društev in po 2 člana iz vsakega 
društva.  
Seja je potekala v skladu s priporočili NIJZ.  
 
Dnevni red: 

1. participativni proračun – predstavitev projekta 
2. pregled in potrditev zapisnika prejšnje seje 
3. pregled proračunske kartice (razpoložljiva sredstva v KS) 
4. poročilo o pokrajinskem arhivu 
5. problematika Dom krajanov Osek 
6. asfaltacija in urejanje cest po KS – prioritete 
7. izpraznitev prostorov v stari šoli 
8. prijava in inšpekcijski pregled 
9. pobude, prošnje, pritožbe in pohvale  
10. drugo 

 
 
 
 
 
 

 



Ad 1) 
 
Aneja L. in Dominik L. sta se udeležila video konference o participativnem proračunu 

Mestne Občine Nova Gorica. Aneja L. je vse prisotnim predstavila letošnje novosti 

projekta. Predlogom ni potrebno izdelati finančnega okvirja, predlog pa je omejen na 

20.000€.  Predloge projektov se odda preko spletnega obrazca do 18. 12., nato 

MONG pregleda predloge, svetuje popravke, nato gredo predlogi na glasovanje, ki bo 

v začetku leta 2021. 

Glasovanje bo potekalo tako, da bo vsak glasovalec imel na voljo virtualnih 50.000€, ki 

jih bo namenil za izbrane projekte. Najbolje ovrednoteni projekti bodo izvedeni.  

Na sestanek smo povabili člane in predstavnike obeh društev z namenom oblikovanja 

skupnih predlogov za dobrobit obema vasema.  

Idej je bilo veliko, sestavljeni pa so bili 3 najboljši projekti – predlogi. 

1.Projekt – Ureditev prireditvenega prostora v Vitovljah in prostora pred Domom 

krajanov v Oseku (mobilna promocijska hiška, fiksna lesena hiška, parkingi, dodatna 

igrišča,…) 

Predlagatelj: Anton Peršič 

Cena projekta: 20.000€  

2.Projekt – Ureditev okolice Vitovske Cerkve in vojaškega pokopališča v Oseku (skrb 

za ohranjanje kulturnozgodovinskih spomenikov (usmerjevalna tabla z daljnogledom, 

varovalna ograja, kompas, klopi, okolica pokopališča in parkirišča, ureditev dostopnih 

poti do Vitovskega hriba,…) 

Predlagatelj: Vojko Ličen 

Cena projekta: 15.000€ 

3.Projekt – Mobilni oder s streho (namenjen za vse prireditve v KS Osek Vitovlje, 

izposoja ostalim turističnim društvom v našem okraju) 

Predlagatelj: Anej Peršič 

Cena projekta: 15.000€ 

 
SKLEP: Predlagatelji izpolnijo spletni obrazec in oddajo predloge do 18. 12. 2020. 
 

Ad 2) 
 

Pregledali smo zapisnik prejšnje seje.  
Anton P. komentira 3. točko zapisnika o asfaltacijah. Opozori, da so problemi s 
kvaliteto asfaltacij in na nujnost nadaljevanja asfaltacij v Vitovljah.  
Dominik L pove, da smo v letu 2020 realizirali za 15.000€ asfaltacij, plačali smo le 
10.000€. Ostalo poravnamo drugo leto. Takrat nadaljujemo v Vitovljah.  

 
SKLEP: Zapisnik prejšnje seje je bil sprejet. 

 
Ad 3) 

 

Pregledali smo razpoložljiva sredstva proračunske kartice. 

 



Ad 4) 

 

Dominik L. pove, da po nalogah arhiva mora strokovna oseba pobirati dokumente in jih 

hraniti v pokrajinskem arhivu. Pokrajinski arhiv je dokumente pobral letos, naslednjič jih 

bo ponovno čez 10 let. 

 

SKLEP: Nabavimo protivlomno omaro in poiščemo primeren prostor za njeno lokacijo. 

 

 

 

Ad 5) 

 

Dominik L. opozori, da je bila v 2. tednu decembra komaj priklopljena elektrika. Tako 

voda kot elektrika naj bi bili priklopljeni »na črno«. Kriv je izvajalec MONG. 

S 1. 8. 2020, ko smo Dom prevzeli, plačujemo elektriko. Števec je bil priklopljen še na 

gradbeno. Nabralo se je za 29m3 vode in elektrike za cca 60€. MONG je seznanjena. 

Sedaj imamo uraden priklop z uradnim števcem, pisan na krajevno skupnost.  

 

Delo, ki ga je opravil Dominik L. bi ga morala MONG 

 

 

 

Ad 6) 

 

Dominik L. pove, da se v soglasju z družino Pelicon asfaltira in odkupi asfaltiran del pri 

sv. Luciji. 

Potrebno je narediti popis asfaltacij za vitovsko stran (Čikavec, Užiče,…). 

 

 

Ad 7) 

 

Izpraznitev prostorov bomo izvedli takoj po novem letu 2021, oziroma ko se situacija s 

Covid-om umiri. 

 

 

Ad 8) 

 

Dominik L. pove, da dobivamo prijave na inšpekcijo. Problem je nastal, ko so bili 

porezani kosi asfalta iz asfaltacij po Oseku, odneseni k vojaškemu pokopališču za 

utrditev terena. Asfalt je bil odstranjen in odpeljan na odlagališče v Renče. Zadeva z 

inšpekcijo je rešena, imamo odločbo. 

 



SKLEP: Na Slovenske državne gozdove bi podali prošnjo za ureditev divjega 

odlagališča zraven vojaškega pokopališča (št. parcele 188/1 in 188/2). 

 

 

 

Ad 9) 

 

Pri novi požarni poti, ki gre iz Ozeljana v Liskuce, na vitovski strani, se dela 

odvodnjavanje. Potrebovalo bi se 15 cevi. Pobudnikom smo naročili prošnjo na KS, 

nato gremo na ogled. Odvodnjavanje dela Kobal. 

 

Med hišnimi številkami Vitovlje 49 in 50 je nastal problem, ko je cestno podjetje pširšlo 

očistiti priključek (zemlja, pesek). Julij Samokec, jih je odslovil, nato je družina Hrovatin 

poklicala policijo. Policija ni rešila stvari, obveščen je bil šef cestnega podjetja, da 

čiščenje ni bilo izvedeno. 

SKLEP: Na policijo bomo podali prijavo proti Juliju Samokecu zaradi oviranja in 

ogrožanja čiščenja kategorizirane ceste. Zahtevali bomo tudi odgovor s strani 

cestnega podjetja, zakaj priključek ni očiščem.  

 

 

Ad 10) 

 

Razno: 

- Anton P. opozori, da je bila vitovska krožna pot izuzeta iz proračuna MONG. Za 

reševanje le-tega pooblastimo Antona P. 

- Še vedno ni urejena parcelacija pri Bojanu in Severinu Žerovcu. MONG 

predlaga, da se ju ponovno obišče. V kolikor ne vzpostavimo dogovora, bo 

MONG sprožila razlastitev, ozemlje bo nato občinska last. Razlastitev gre po 

pravni poti. Zadolžimo Frankota Ž. in Antona P.  

- Dominik L. pove, da je dal pobudo za odkup parceliranih parcel. Anton P. predlaga odkup 

trikotnika ob cesti nas prireditvenim prostorom v Vitovljah.  

- Dominik L. pove, da je gradnja stanovanjskega naselja v Oseku ustavljena. Naročnik 

mora pridobiti vsa soglasja in dovoljenja.  

 

 

Seja je bila zaključena ob 21.45 

 

Zapisala:  Helena Winkler                            Predsednik KS Osek-Vitovlje 
             Dominik Ličen 
 

                                                                                  


