
 

 

ZAPISNIK 

4. redne seje Sveta Krajevne skupnosti Osek-Vitovlje, ki je bila 13. aprila 2015 v sejni 

sobi Krajevne skupnosti Osek –Vitovlje, s pričetkom ob 20:30 uri. 

Sejo je vodil Franc Živec, predsednik Sveta KS Osek-Vitovlje. 

Prisotni člani Sveta KS Osek-Vitovlje: 

Franc Živec, Anton Peršič, Anja Košuta, Milivoj Gorup, Silva Pelicon, Dominik Ličen in 

Jožef Čermelj. 

Dnevni red: 

1. Pregled in potrditev zapisnika 3. seje 

2. Določitev naših prioritetnih investicij z finančnim ovrednotenjem za naslednja štiri 

leta, ki jih moramo oddati na občino do 15. aprila 

3. Obravnava ponudb za ozvočenje v mrliški vežici v Vitovljah 

4. Obravnava ponudb za vzdrževanje spletne strani 

5. Pogovor o katerih zadevah (temah) se bomo pogovarjali ob obisku župana 

6. Razno  

 poročilo predsednika 

 pobude in vprašanja 

 

1. točka dnevnega reda – pregled in potrditev zapisnika 3. seje 

 

V zapisniku 3 seje se pri 6. točki dnevnega reda – razdelitev področij dela v Krajevni 

skupnosti, kot skrbnika za pokopališče v Oseku napiše Dominika Lična.  

2.  točka dnevnega reda - določitev naših prioritetnih investicij z finančnim 

ovrednotenjem za naslednja štiri leta, ki jih moramo oddati na občino do 15. aprila 

 

Naše prioritetne investicije za naslednja štiri leta: 

 

 Dom krajanov. PGD je narejen, imamo tudi vsa potrebna soglasja. Izbiro izvajalca, 

razpis,..itd. ima na čez MONG. Ocenjena vrednost investicije je 550.000 eur. 

Želimo in vztrajamo, da se z delom začne v tem letu! 

 

 Ureditev ekološkega otoka v zaselku Visoko, z lastnikom smo dogovorjeni za 

odkup parcele, kjer naj bi bili postavljeni kontejnerji. Tu je problematičen dostop 

kamiou do kontejnerja in ni ločenega zbiranja odpadkov. Vrednost del je cca 6.000 

eur. 

 

 V Vitovljah je potrebno narediti prepust. Za ta namen imamo pridobljeno vodno 

soglasje, ki poteče letos v avgustu. Ocenjena vrednost investicije je 7.000 eur, 

imamo pridobljena dva predračuna



 

 

 

 Potrebna je razširitev pokopališča pri sv. Luciji, vključno z ureditvijo žarnih niš. 

Ocenjena vrednost investicije je na grobo 30.000,00 eur. Ta dela bo nujno urediti v 

naslednjih treh letih, ker nam primanjkuje praznih grobnih mest. 

 

 Potrebna je manjša ureditev pokopališča pri sv. Luciji v Vitovljah . Ocenjena 

vrednost investicije je  5.000 eur. Ta dela so potrebna na obstoječem pokopališču 

in zajemajo manjši podporni zid ob vrsti grobov, izritje dveh panjev, prekop in 

označlitev grobnih mest. 

 

 Nasproti vhoda na pokopališče v Oseku je potrebno urediti parkirišče. V ta namen 

je potreben čim prejšnji odkup zemljišča. Ker so ti dve parceli kmetijski, smo dali 

vlogo za spremembo OPN-ja, ki še ni rešena. Ocenjena vrednost investicije je 

15.000 eur 

 

 Potrebna je prenova (sanacija) celotne krožne ceste in prireditvenega prostora v 

Vitovljah.  Ocenjena vrednost investicije je  150.000 eur. Tu je mišljena fazna 

ureditev dotrajanih podpornih zidov, potrebne širitve ceste in ureditve plazečih 

odsekov.  

 

 Nakup parcele nasproti cerkve sv. Lucije ob pokopališču v Vitovljah za namene 

parkirišča. Ocenjena vrednost investicije je cca  10.000 eur. 
 

 Prenovitev makadamske ceste od hiš. št. Vitovlje 50 do Vitovlje 48 v Vitovljah 

(zaselek Dolenje). Ocenjena vrednost investicije je  cca 6.000 eur. To cesto smo 

predlagali, da dobi status kategorizirane poti, ker bo lahko že jutri postala nujna 

obvoznica zaradi popravila podpornega zidu na obstoječi cesti.                                       

3.  točka dnevnega reda - obravnava ponudb za ozvočenje v mrliški vežici v Vitovljah 

Pogovarjali smo se o dveh načinih ozvočenja in sicer prenosnim in pa fiksnim.  Po predračunu 

pride celotno brezžično ozvočenje cca. 770 eur . Odločili smo se, da počakamo še vsaj na eno 

ponudbo. 

 

4.  točka dnevnega reda - obravnava ponudb za vzdrževanje spletne strani 
 

Predstavljeni sta bili dve ponudbi.  Marko Lampret bi na mesec za vzdrževanje spletne strani 

računal cca. 35 eur (brez DDV), Jernej Medvešček  COBIT  pa med 40- 60 eur (vključen 

DDV). Silva Pelicon  se bo okrog teh ponudb še dodatno pozanimala. 

 

5.  točka dnevnega reda - pogovor o katerih zadevah (temah) se bomo pogovarjali ob 

obisku župana 

Ob obisku župana se bomo pogovarjali o naših prioritetnih investicijah v naslednjih 4. letih: 

 Dom krajanov. Želimo in vztrajamo, da se z delom začne v tem letu! 

 Ureditev kontejnerskega mesta v zaselku Visoko. 

 Ureditev prepusta čez potok v Vitovljah. 

 Razširitev pokopališča pri sv. Luciji.  



 

 

 Potrebna je ureditev pokopališča pri sv Luciji z manjšim podpornim zidom. 

 Nasproti vhoda na pokopališče v Oseku je potrebno urediti parkirišče.  

 Potrebna je prenova (sanacija) celotne krožne ceste in prireditvenega prostora v 

Vitovljah.   

 Nakup parcele nasproti cerkve sv. Lucije, za namene parkirišča.  

 Prenovitev ceste od Samokeca do Lozarja v Vitovljah.  

6. točka dnevnega reda – razno 
 

- poročilo predsednika 

 Parkiranje pred staro šolo. Stanovanjski sklad in Ivo Badalič sta solastnika dela 

parcele pred staro šolo. Stanovanjski sklad je dal soglasje, da se uredijo 

parkirna mesta,  Ivo Badalič pa ne dovoli ureditve, ker je to zanj moteče. 

 

 Kanalizacija. Franc Živec je še enkrat poslal zahtevek na občino, da bi se 

sestali, ker se nič ne premika, glede urejanja kanalizacije in vaškega jedra. 

Dobil je odgovor, da se trenutno  urejajo služnosti na privat parcelah. Služnost 

ureja občina preko zunanjih sodelavcev.  

-Pobude in vprašanja 

 Jožef Čermelj je pogledal kontejnerska mesta in ugotovil, da manjka 13 m 

verige in nujna so  popravila vpetij verig. V Dolenjah kontejnerji nimajo 

verige, pri kontejnerjih pri Malovščevem manjka vpetje, verige so. Pri 

kontejnerjih pri Sv. Luciji je vse v redu. V Brcu manjkajo verige, vpetja so. Na 

kontejnerskih mestih v  spodnje in zgornje Visokem manjka vpetje, verige so. 

pri Olgi je vse v redu. V Oseku na parkirišču manjka vpetje in  3 m verige. Pri 

Ličnu v Oseku je problem, ker kontejnerjev ne »zažlajfajo«. Verigo je potrebno 

kupit  pocinkano. Nabavit je potrebno verigo in naredit vpetja.  Pomanjkljivosti 

bomo popravili sami.  

 Izmero grobov na pokopališčih opravita Jožef Čermelj in Dominik Ličen. Na 

oglasne deske na pokopališčih je potrebno napisati kontaktno osebo, na katero 

se krajani lahko obrnejo. Pokopališče pri sv. Luciji Jožef Čermelj in v Oseku 

Dominik Ličen. 

 

 
 

Seja je bila zaključena ob 23.00 uri.                                                             

Zapisnikar:                                  Predsednik sveta: 

Anja Košuta                                                                                                 Franc Živec 

 

                                                                                        Predsednik sveta KS  

                                                                                     Franc Živec 


