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KS GRADIŠČE NAD PRVAČINO 

Gradišče nad Prvačino 41 

5292 Renče 

 

ZAPISNIK 

4. Redne seje Krajevne skupnosti Gradišče nad Prvačino (v nadaljevanju KS GnP) 

 

NAMEN SESTANKA:  4. Redna seja Krajevne skupnosti Gradišče nad Prvačino   

DATUM IN URA: Petek, 28.3.2015, ob 19,00 

KRAJ SESTANKA: v prostorih KS 

 

LISTA PRISOTNOSTI: 

 

SVET KS GnP 

 

PRISOTEN 

 

OPRAVIČENO 

ODSOTEN 

 

ODSOTEN 

PERIC Rok, predsednik KS GnP  X   

KERŠEVAN Adrijana, namestnica 

predsednika KS GnP 

X   

JURKIČ Danijela, članica KS GnP  X   

KERŠEVAN Silver, član KS GnP X   

KROG Tina, članica KS GnP X   

OSOJNIK Engelbert, član KS GnP X   

GREGORIČ Denis, član KS GnP X   

 

Svetnik mestne občine Nova Gorica 

   

KERŠEVAN Miro X     

 

OSTALI PRISOTNI:  

MILIVOJ KERŠEVAN X 
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DNEVNI RED: 

1. Potrditev zapisnika 3. redne seje sveta KS 

2. Potrditev dnevnega reda 4. redne seje sveta KS 

3. Pregled stroškov za Februar 2015 

4.  Dogovor o zboru krajanov 2015 

5.  Dogovor o urejanju komunalnih mest v KS 

6.  Seznanitev z zaporo ceste v klancu s strani Kerševan Milivoja 

7.  Dogovor o sestanku z županom MONG in ogroženimi v plazu 

8.  Dogovor o urejanju in čiščenju javnih poti v območju KS 

9.  Razno 

 

Ad1. Potrditev zapisnika 3. redne seje sveta KS 

Po uvodnem pozdravu predsednika KS GnP je le ta predlagal potrditev zapisnika 3. Redne 

seje KS GnP.  

SKLEP: Zapisnik 3. redne seje GnP smo soglasno potrdili. 

 

Ad2. Potrditev dnevnega reda 4. redne seje sveta KS 

Predsednik KS GnP je predstavil dnevni red 4. Redne seje KS GnP in predlagal, da se ga 

sprejme. 

SKLEP: Dnevni red 4. Redne seje GnP smo soglasno sprejeli. 

 

Ad3. Pregled stroškov za Februar 2014 

Skupno smo pregledali tekoče stroške KS GnP za Februar 2015, ter se strinjali, da so v 

pričakovanih mejah. 

Predsednik KS GnP Rok Peric je obvestil, da se ureja plačevanje računov KS GnP preko 

Sigenca. Posledično je potrebno, da dobavitelji ter izvajalci storitev za potrebe KS GnP 

izkazujejo svoje terjatve preko e-računa. 

SKLEP: Tekoči stroški KS GnP za mesec Februar 2015 so bili potrjeni. 

 

Ad4. Dogovor o zboru krajanov 2015 
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Dan je bil predlog o sklicanju zbora krajanov. Predlagan je bil datum četrtek, 16.4.2015 ob 

19,00. 

SKLEP: Datum sklicanja zbora krajanov je bil soglasno sprejet. 

 

Ad5. Dogovor o urejanju komunalnih mest v KS 

V preteklem obdobju smo v KS GnP izgubili uporabnost treh kontejnerjev. Le ti so se 

»stopili«, ker se je vanje na neprimeren način odvrglo tleč pepel. Ker se opaža, da krajani 

odlagajo smeti ne da bi jih ločevali se je predlagalo, da se pripravi dopis o primernem 

odlaganju in ločevanju smeti in s tem opozori, da obstaja tudi možnost sankcioniranja.  

V zadnjem obdobju se je zaradi slabega vremena, predvsem burje pojavil problem 

raznašanje smeti iz ekoloških otokov. Te težave so prisotne po celi vasi, tudi zaradi manjšega 

števila kontejnerjev. Sporen je ekološki otok »pod gradom«, ki je precej na udaru v primeru 

burje, saj smeti iz kontejnerjev odnaša na sosednje dvorišče, kar lastnika precej moti. V 

preteklosti se je ukinil ekološki otok pod nekdanjo trgovino, zaradi česar krajani GnP, smeti 

odnašajo v ekološki otok »pod gradom«. Količina smeti se je zaradi tega povečala. 

SKLEP: Pripravi se dopis za ozaveščanje krajanov o primernem ločevanju smeti, ter podatki o 

kosovnih odlagalnih mestih v bližnji Prvačini. 

 

Ad6. Seznanitev z zaporo ceste v klancu s strani Milivoja Kerševana 

G. Milivoj Kerševan, krajan KS GnP je zaprosil svet KS GnP za udeležbo na seji, kjer naj bi 

obrazložil svoj pogled na nesoglasja, ki jih je imel s svetom prejšnje KS GnP v vezi s spodaj 

naštetimi temami.  

Na 4.redni seji smo člani sveta KS GnP pozdravili g.Milivoja Kerševana ter mu prepustili 

besedo, da nam je obrazložil svoje videnje na nesoglasja s svetom prejšnje KS GnP ter 

predloge možnih rešitev teh nesoglasij s pomočjo sedanje KS GnP.  

G. Milivoj Kerševan se je zahvalil za besedo ter na začetku je izrazil čestitke od imenovanju 

novih članov v svet KS GnP, ter pričel s svojo obrazložitvijo v vrstnem redu po spodaj 

zabeleženih točkah: 

Ad6.1. Košnja in čiščenje ceste »na klancu« 

G. Milivoj Kerševan je poudaril, da je tekom let bilo večkrat sporno čiščenje in 

vzdrževanje brežine ob cesti »v klancu«. G. Milivoj Kerševan nam je povedal, da je s 

prejšnjim svetom KS je večkrat prišel v konflikt glede vzdrževanja tega dela ceste oz. 
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brežine, zaradi česar je bila potrebna prisotnost policije ter posledično je prišlo do 

tožb med g.Milivojem Kerševanom in posameznimi člani prejšnjega sveta KS GnP. G. 

Milivoj Kerševan nam je povedal, da je po nasvetu strokovnega delavca MONG najel 

geodete, ki so izmerili meje njegove parcele. G. Milivoj Kerševan poudari, da se je po 

izmeri izkazalo, da je os meje njegove parcele na cesti in še čez. Ko so geodeti 

opravljali meritve, ni bil prisoten noben član sveta KS, zaradi česar je g. Milivoj 

Kerševan omenil, da se je čutil ogoljufanega.  

Rok Peric je opozoril, da je dobil dopis iz MONG, da zaradi krčenja proračunskih 

sredstev, morajo lastniki parcel, ki mejijo na ceste/poti sami čistiti svojo lastnino. 

G. Milivoj Kerševan je izjavil, da ta del ceste »v klancu« bo čistil sam ter v prihodnosti 

bo namestil zaščitno mrežo, ki bo preprečevala udor brežine. 

Ad6.2 Zapora ceste mimo studenca proti Prvačini 

G. Milivoj Kerševan je opomnil, da je pot mimo studenca v veliki meri njegova last. Po 

besedah g. Milivoja Kerševana naj bi bil v preteklosti zastavljen projekt sanacije poti 

mimo studenca, vendar po mnenju g. Milivoja Kerševana brez prave dokumentacije. 

G. Milivoj Kerševan je navedel, da se je takrat dogovoril z takrat odgovornim 

sekretarjem, da se je pot mimo studenca sanirala in asfaltirala. Takratni dogovor naj 

bi bil, da se ta del poti uporablja kot pešpot, vendar tekom let se je uporaba te poti 

razširila tako da so jo pričeli uporabljati tudi motokrosisti, kolesarji, vozniki 

štirikolesnikov ter tudi zasvojenci z drogami. Po besedah g. Milivoja Kerševana so pot 

pričeli uporabljati motokrosisti, ki niso le Gradiškovci, ki so si uredili kros poligon. Ko 

le ti uporabljajo poligon, so zelo glasni in moteči, zaradi česar je g. Milivoj Kerševan 

večkrat urgiral na pristojne službe. 

Po besedah g. Milivoja Kerševana naj bi se zaradi povečane uporabe poti, brežina na 

tej poti pričela usipati, zato se je odločil zapreti pot in prepovedal uporabo poti o 

čemer je obvestil MONG. Pred kratkim naj bi na tej poti opazil dve osebi, ki sta imeli 

pri sebi razne dokumente in se sprehajala po poti oz. po lasti g. Milivoja Kerševana, 

kar ga je vznemirilo in je tem dvem osebam ukazal naj se umaknejo z njegove lasti. G. 

Milivoj Kerševan je opozoril, da je zaradi tega na pot postavil kol in s tem fizično zaprl 

pot. G. Milivoj Kerševanje povedal, da je klical na MONG ter govoril z g. Bogdanom 

Zorattijem, ki o dogajanju naj ne bi vedel ničesar. G. Milivoj Kerševan je rekel, da mu 

je g.Bogdan Zoratti obljubil, da se bo pozanimal za kaj gre. G. Milivoj Kerševan je nato 
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rekel, da naj bi se pri njemu zglasil inšpektor MONG, ter mu izročil prijavo. G. Milivoj 

Kerševan nam je povedal, da se je zglasil pri g. Bogdanu Zorattiju, da razjasnita 

zadeve, vendar je po besedah g. Milivoja Kerševana, prišlo do verbalnih obtoževanj, 

zaradi česar Milivoj Kerševan naj ne bi smel več osebno pristopiti k g. Bogdanu 

Zorattiju. G. Milivoj Kerševan je navedel, da se je med to verbalno konfrontacijo, 

pridružil tudi svetnik SDS, ki je skušal zadevo umiriti. G. Milivoj Kerševan nam je 

povedal, da mu je svetnik SDS obljubil, da mu bo skušal pomagati.  

G. Milivoj Kerševan je na seji sveta KS povedal, da mu g. Bogdan Zoratti ni razjasnil, 

kdo je sprožil prijavo, je pa g. Milivoj Kerševan izjavil, da ko bo ugotovil kdo je prijavo 

sprožil, to osebo likvidiral. 

Tukaj se je v samogovor g. Milivoja Kerševana vključil Rok Peric in g. Milivoju 

Kerševanu povedal, da se svet KS ne bo vtikal v težave, ki jih ima g. Milivoj Kerševan z 

MONG. Svet KS se bo držal prepisov, ki so zapisani v statutu MONG, kjer je tudi 

opredeljeno, da  za informacije med krajani KS in MONG naj bi bili posrednik. Rok 

Peric je jasno povedal, da je on obvestil pristojne službe na MONG, saj tako 

opredeljuje statut MONG. 

G. Milivoj Kerševan se je Roku Pericu zahvalil, da mu je sam povedal, da je on sprožil 

prijavo in obenem poudaril, da je zelo nezadovoljen, ker se cesta/pot »na klancu«, 

pot »mimo studenca« ter tudi plazišče ne vzdržujeta, kar je nevarno. 

Rok Peric je predlagal sestanek med MONG, svetom KS GnP in g. Milivojem 

Kerševanom, da se doseže primeren dogovor o vzdrževanju teh cest/poti. 

G. Milivoj Kerševan se je s predlogom strinjal. 

Ad 6.5 G. Milivoj Kerševan je povedal, da ga moti, da odkar je bil pred leti ukinjen 

kontejnerski ekološki otok pod stavbo bivše trgovine, večina krajanov nosi smeti v 

kontejnerje »pod gradom«. Po mnenju g. Milivoja Kerševana se je količina smeti v 

tem ekološkem otoku povečala, in se ob slabem vremenu – burji, vse smeti iz 

ekološkega otoka »pod gradom« znajdejo na njegovem dvorišču. G. Milivoj Kerševan 

je povedal, da je to tudi razlog, da smetarine že nekaj mesecev ne plačuje. Navedel je, 

da je o tem pisno obvestil pristojne službe na MONG, vendar naj bi mu odpisali, da je  

s strani MONG, zadeva urejena, ter mu ne morejo pomagati. 

Ad6.4 Odnos MONG / KS; G.Milivoj Kerševan je v vezi na to temo omenil, da MONG  
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(oz.posamezne Slovenske občine), naj bi dobila od države določen znesek denarja 

glede na prebivalca občine. Glede na izkušnje g. Milivoja Kerševana, ki naj bi jih imel 

iz časa, ko je bil del sveta KS, bi bilo po njegovem mnenju primerno, da se pol tega 

denarja nameni šolstvu oz. prevozu šolarjev. Obenem ga je tudi zanimalo, kako je 

rešen prevoz šolarjev med GnP in Renčami. 

Ad6.5 Odnos g. Milivoj Kerševan / prejšnji svet KS GnP 

G. Milivoju Kerševanu je potožil, da mu ni jasno, zakaj se s člani prejšnjega sveta KS ni 

razumel. Navedel je, da je temu hotel priti do dna, ter da se je takrat posvetoval z 

pristojno osebo na MONG, ki naj bi mu svetovala, da se skliče sestanek med g. 

Milivojem Kerševanom in člani prejšnjega sveta KS. Po navedbi g. Milivoja Kerševana 

je pristojna oseba z MONG kontaktirala prejšnje člane sveta KS, ki pa naj ne bi 

pokazali interesa do tega sestanka. G. Milivoj Kerševan je povedal, da je naknadno 

srečal enega od članov prejšnjega sveta KS, ki pa o sestanku ni vedel nič. G. Milivoj 

Kerševan je izjavil, da problematika košnje oz. vzdrževanja cest/poti, ki mejijo na 

njegovo last, ne bi bila tako zaostrena, če bi prejšnji svet KS imel drugačen odnos do 

njega.  

Ad6.6  V zaključku se je g. Milivoj Kerševan zahvalil, da smo ga poslušali ter je novemu svetu 

 KS GnP zaželel dobro delovanje, ter ponudil svojo pomoč ter pomoč svoje stranke 

 SDS. 

 

Ad7. Dogovor o sestanku z županom MONG in ogroženimi v plazu 

V KS GnP je vedno bolj pereč problem neprimerne kanalizacije ter zemeljskega plazu, ki 

ogrožata čedalje več stanovanjskih hiš. 

V preteklosti se je izvajala sanacija kanalizacijskih cevi, za katero takratna občinska oblast ni 

imela soglasja krajanov – po takratni zakonodaji občinska oblast ni imela potrebe po 

soglasjih krajanov.  

Stroka je pregledala kanalizacijske cevi in ugotovila nepravilnosti – cevi so odstopile, zaradi 

česar meteorne vode spodrivajo dve stanovanjski hiši v centru vasi. Pripravljen je bil projekt 

po katerem se bi pričela sanacija kanalizacijskih cevi v centru vasi, vendar se je tretji sosed 

pritožil na to odločitev, zaradi česar se dela niso pričela. Stanovanjska hiša tretjega soseda, je 

locirana na plazišču in po projektu ni bila zajeta v sanacijo.  
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Najbolj prizadeti krajani, zato zahtevajo sestanek z županom MONG in strokovnimi delavci, 

da bi se dosegla celovitejša rešitev. 

Na seji KS GnP smo člani sveta KS ugotovili, da prihaja do nepravilne razlage o problemu 

neprimerne kanalizacije in zemeljskega plazu. Tako stroka kot mediji, govorijo o zemeljskem 

plazu, čeprav je sama stroka ugotovila, da je del problema neprimerna kanalizacija. 

Članica sveta KS GnP je zahtevala, da se opredeli točen vzrok, kaj povzroča posedanje dveh 

stanovanjskih hiš v centru vasi. Opredeliti je potrebno, kaj se bo zgodilo, če se predlagani 

projekt ne bo izvedel, kakšne bodo posledice ali se bo stanje poslabšalo ali bo stagniralo.  

Jasno je treba opredelit ali gre za primer neprimerne kanalizacije ali zemeljskega plazu – ločit 

je treba mnenje stroke o odvodnjavanju ali zemeljskem plazu. 

SKLEP: Potrebno je organizirati sestanek z županom MONG, strokovnimi službami in 

prizadetimi krajani KS GnP. Potrebna je jasna opredelitev s strani strokovnih služb kaj je 

vzrok posedanja ali neprimerna kanalizacija ali zemeljski plaz in posledično primerno 

ukrepati.   

 

Ad8. Dogovor o urejanju in čiščenju javnih poti na območju KS GnP 

MONG je v letnem proračunu zmanjšala finančno podporo tudi za vzdrževanje in čiščenje 

javnih poti/cest. Zato je na svoje KS naslovila priporočilo, da člani sveta KS obvestijo krajane, 

da parcele, ki mejijo na javno pot/cesto, morajo očistiti lastniki le teh. 

SKLEP: Ne glede na priporočilo s strani MONG, se bo zaprosilo za dodatna sredstva za 

vzdrževanje in čiščenje cest/poti znotraj KS GnP. 

 

Ad9. Razno 

Glede na to, da KS GnP nima resursov za vzdrževanje javnih poti/cest, se je predlagalo, da se 

župana MONG zaprosi za dodatna sredstva, za vzdrževanje le teh. Opozoriti ga je treba, da je 

potrebno očistiti jaške in cevi ob cestah. 

Članica sveta KS GnP je opozorila, da je ob stari cesti proti Renčam nastalo nelegalno 

smetišče. Ker ta del stare ceste spada v občino Renče-Vogrsko, je potrebno obvestiti 

pristojne službe na občini Renče-Vogrsko, da ukrepajo. 

Na MONG teče priprava projekta za obnovo mrliške vežice v KS GnP. Na pokopališču so 

grobovi pokojnih iz Renč, zaradi česar je smiselno opozoriti župana in pristojne v občini 

Renče-Vogrsko, na sofinanciranje izgradnje mrliške vežice v KS GnP. 
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Na seji je bil dan predlog, da bi se na zadnjo stran table z napisom »dobrodošli v Renče« 

pritrdi tablo z napisom »dobrodošli na GnP«. Pozanimati se je potrebno ali je to zakonsko 

dovoljeno in kakšna dovoljenja je potrebno pridobiti za izvedbo postavitve table.  

Predsednik KS GnP nas je obvestil, da bo na pomlad organizirana čistilna akcija v sklopu 

občine Renče-Vogrsko, KS Prvačina in KS GnP. Čistilna akcija naj bi bila organizirana na način, 

kjer bi vsak lastnik pospravil in očistil okolico svojega doma. 

 

 

 

Zaključek seje ob 21,00 

Gradišče nad Prvačino, 28.3.2015 

 

Predsednik KS 

Rok Peric 

 

Zapisnik pripravila: Danijela Jurkič 

 


