Številka: 7
Datum: 18. 6. 2020
ZAPISNIK

7. seje Krajevne skupnosti Osek - Vitovlje, ki je bila dne 18. 6. 2020 v domu krajanov Osek Vitovlje , s pričetkom ob 20.00 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

Dnevni red:

1. Pregled in potrditev zapisnika prejšnje seje
2. Dom krajanov (otvoritev doma, podpis upravne pogodbe, upravnika doma,
priprava hišnega reda, določitev cen najema in načine uporabe doma …)
3. Puščanje kanalizacije pri Volariču
4. Obnova mrliške vežice sv. Lucija
5. Poročilo o opravljenih delih pri Čedarju Osek 48
6. Parcelacija Osek – Žerovec Severin in Bojan
7. Opravljena dela na prireditvenem prostoru Vitovlje
8. Čistilna akcija
9. Drugo (pobude, prošnje …)

Ad 1)
Člani sveta Krajevne skupnosti smo pregledali zapisnik prejšnje seje:
- Proslava Čukove domačije je odpadla
- Zaradi razglašene epidemije koronavirusa nismo šli na ogled požarne ceste
- Točke 3., 4., 7. in 9. smo prenesli na današnjo sejo.

-

Osvetljenost Cerkve smo izboljšali. Izbrali smo edino možnost osvetlitve –
zaradi menjave reflektorjev, ki svetijo točkovno.
Na gradbeno jamo Pipalovič je bila s strani krajanov in KS podana prijava,
zaradi črpanja vode iz jame na javno površino cesto, odziva s strani
inšpektorjev še ni bilo.

SKLEP: Zapisnik je bil potrjen.
Ad 2)
Aneja L. napiše pogodbo o oddaji prostorov. Potrebno je napisati tudi seznam
inventarja.
Sklenili smo, da se bo prostor oddajalo na naslednji način:
-

Enkratni najem za krajane iz Oseka in Vitovelj : 60 € + 10 € kuhinja
Enkratni najem za zunanje goste: 80 € + 10 € kuhinja
Kavcija za čajno kuhinjo: 100 €

Določili smo skrbnika Doma, kontaktna oseba je Slavko Remec. Njegov kontakt
bomo dali na spletno stran po podpisu prevzemne pogodbe iz MONG na KS
Potrebno je določiti še njegovo zamenjavo.
Tanja R. napiše hišni red Doma.
Pregledali smo poslano pogodbo s strani MONG na KS za Dom krajanov, ki ga zaradi
napak pri gradnji in nestrokovnosti ne bomo podpisali dokler se je ne popravi. Pogodba
je dopolnjena z navadnim svinčnikom in popravljena med besedilom.
SKLEP: Pogodbo o uporabnem dovoljenju bomo zavrnili z zahtevkom za popravek
vseh napak (naslovimo na župana in Jako Fabjana). V pogodbo bomo dodali člen, ki
govori, da odgovornost za neodpravljene napake pri gradnji Doma navedene v večkrat
poslanem dokumentu, prevzame Občina, za njih odgovarja in jih odpravi na lastne
stroške. Urejanje zadev v zvezi s pogodbo prevzame Aneja L.
Otvoritev Doma je predvidena po podpisu pogodbe, predvidoma v septembru.

Ad 3)
Dominik L. pove, da je zadeva predana Občini; vodi Jasna Kovšca. Upamo, da bo
Milan Badalič dovolil poseg na njegovo parcelo, v nasprotnem primeru sanacija ni
mogoča.
SKLEP: Zadevo rešuje Občina, upamo, da v čim krajšem času saj družini Volarič
povzroča škodo že nekaj let, v zadnjem obdobju pa se je količina odpadnih vod
drastično povečala.

Ad 4)
Dominik L. pove, da naj bi z deli obnove stare mrliške vežice na pokopališču pri sveti
Luciji pričeli 20. junija 2020. Dobili smo odobritev delne zapore ceste, ki je predvidena
od 20. 6. – 1. 9.
SKLEP: Vežica se bo obnavljala po dogovorjenem predračunu (zunanja obnova
ometa),za strokovni nadzor bo skrbel član sveta K.S Franko Živec.

Ad 5)
Dominik L. pove, da je KS plačala cevi in robnike, gradbena dela so se izvajala v lastni
režiji lastnika hišne š.t Osek 48 (OBLAK). Do robnika mora material (ASFALT)
financirat Občina, od robnika navznoter pa lastnik parcele.
Ad 6)
Dominik L. pove, da kljub sestanku na Občini in predlogu krajanov se g. Severin in g.
Bojan Žerovec nista odločila za parcelacijo njunih dveh parcel, ki je v naravi nekoristna
kamnita brežina. Rešili smo vso parcelacijo v Oseku in delu Vitovelj od vhoda iz glavne
ceste do Oseka 49 (kapelica). Nerazumna odločitev teh dveh krajanov ovira projekt
varna pot v šolo krajanom, ki hodijo do avtobusne postaje in iz nje, prihod
intervencijskih vozit, avtobusov, srečevanje avtomobilov ter ureditev kanalizacije.
SKLEP: Zadevo bomo poskusili rešiti s podpisi krajanov, naj vendarle še enkrat
razmislita saj jima noben noče nič odtujit, ampak samo uredit brežino in urediti varno
pešpot za vse.

Ad 7)
Dominik L. pove, da smo prejeli prošnjo s strani predsednika KTD Vitovlje, Marka
Kompare, za kritje stroškov delovne akcije na prireditvenem prostoru Vitovlje, izvajalec
gradbenih del je Silvester Kobal s.p.
SKLEP: KS bo pokrila stroške vseh gradbenih del Silvestra Kobala s.p. Opravljenega
je bilo veliko prostovoljnega dela članov društva in krajanov Vitovelj, prostor odlično
vzdržujejo.

Ad 8)
Člani sveta KS predlagamo 2 čistilni akciji, ena spomladi in ena jeseni. Predlagamo,
da se KS in društvi Osek in Vitovlje dogovorita o terminih in poteku akcij. Akcije se
zaključijo s skupnim druženjem, in sicer enkrat v Oseku in enkrat v Vitovljah.
Ad 9)
Drugo:
- Zemljišče za širitev pokopališča je kupljeno že cca 10 let, vendar širitev še
vedno ni urejena. Na Občino pošljemo dopis z vprašanjem o poteku zadeve.
Naslovljeno na Jako Fabjana in Jasno Kovšca.
- Od glavne ceste navzgor do Volariča je urejena brežina. Financirala je KS v
sodelovanju z Občino.
- Prejeli smo prošnjo od Ramiza Vukotiča za izgradnjo podpornega zidu v naselju
Rošovšče. Pozanimali se bomo za okviren predračun in se nato odločimo o
financiranju oziroma o deležu financiranja.
- Prejeli smo prošnjo od Petre Rijavec o ureditvi lastništva občinske poti v zaselku
Brce. Pot do hiš ni vrisana, čeprav je asfaltirana. Potrjujemo prejem in stvar
predamo Občini. Dopis napiše KS, potek reševanja zadev pa spremljajo sami,
(Petra Rijavec)
- Anton P. predlaga, da se zaprosi cestno podjetje za košnjo in urejanje tudi
ostalih cest, ki imajo katastrsko številko. (npr. cesta po Zgoneh, vesta na
Vitovsko cerkev …). Potrebna je prekategorizacija cest; vse ceste se parcelira.
- Zasledili smo, da opravljena dela na cestah niso dokončana in urejena.
Neprimerno je tudi urejanje bankin – mlet asfalt ni primeren material za urejanje
bankin v naklonu.
- Prejeli smo anonimne prijave za zaselek Čikavec:
1. Prijava za umik kamnov pri novogradnji, lastnik Rok Prelaz.
2. Prijava za umik kamnov Vitovlje Franc Rijavec, Vitovlje 70
3. Prijava za odstranitev zida Vitovlje 70 b
4. Prijava za odstranitev opaža za zid pri novogradnji za hišno številko Osek
103
Postavljeni kamni in zidovi so preblizu ceste, poslali bomo opozorilo o umiku. V
primeru, da se kamni in zidovi ne umaknejo bo stvar prevzela inšpekcija.

Konstitutivna seja je bila zaključena ob 22.30
Zapisal: Helena Winkler

Predsednik KS Osek-Vitovlje
Dominik Ličen

