
 

 

ZAPISNIK 

 

2. izredne seje Sveta Krajevne skupnosti Osek-Vitovlje, ki je bila 30. junija 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 in Jožef Čermelj. 

Odsotni člani Sveta KS Osek-Vitovlje: 

Dominik Ličen. 

Dnevni red: 

1. Seznanitev s predlogom za fazno gradnjo doma krajanov 
2. Prvi posredovalci 
3. Razno 

 
1. Točka dnevnega reda – Seznanitev s predlogom za fazno gradnjo doma krajanov 
 
Svet KS Osek-Vitovlje se je seznanil z odločitvijo občinske uprave, o fazni gradnji Doma 

krajanov in z odločitvijo, da se najprej zgradi desna polovica doma, s katerim se nestrinjamo 

in zahtevamo kot smo že na začetku pogovorov o fazni izgradnji predlagali, da je za potrebe 

KS ključen levi del objekta, v katerem so vsi potrebni prostori za potrebe kraja, zato je sprejel 

 

SKLEP 

S predlogom občine, da se zgradi najprej desni del Doma krajanov se ne strinjamo in 

zahtevamo, da je potrebno najprej narediti levi del objekta, ki je namenjen potrebam in 

dejavnostim KS. 

2. Točka dnevnega reda – prvi posredovalci 

 

Na območju KS Osek – Vitovlje je potrebno poiskati ljudi (4), ki so primerni in bi bili 

pripravljeni, da se jih usposobi za prve posredovalce. 

 

Točka dnevnega reda – razno 

 Nujno je potrebno poslati dopis na Vodovode, saj je bil v torek, 30. 6. 2015 rezervoar 

v Vitovljah prazen, kljub temu, da je višek vode pri zajetju odtekal. 

 Povodenj je v torek, 23. 6. 2015, pobrala veliko makadamskih poti po Vitovljah -

intervencijsko je potrebno naročiti pesek.



 

 

 Iz občine smo dobili obvestilo, da širitev pokopališča pri Sv. Luciji, oziroma dokup 

parcele ni predviden do leta 2018. 

 Pri Pipaloviću v Vitovljah se dogaja, da iz gradbene jame črpajo vodo na cesto. 

 

Seja je bila zaključena ob 22.30 uri.                                                             

Zapisnikar:                                  Predsednik sveta: 

Anja Košuta                                                                                                            Franc Živec 

 

 


