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KS GRADIŠČE NAD PRVAČINO 

Gradišče nad Prvačino 41 

5292 Renče 

 

ZAPISNIK 

Zbora krajanov Krajevne skupnosti Gradišče nad Prvačino (v nadaljevanju KS GnP) 

 

NAMEN SESTANKA:  Zbor krajanov Krajevne skupnosti Gradišče nad Prvačino   

DATUM IN URA: 16.04.2015, ob 19,00h 

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:  
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DNEVNI RED: 

1. Predstavitev novo izvoljenega sveta KS GnP 

2. Predstavitev ciljev in projektov za leto 2015 in za obdobje trajanja mandata 

3. Predlogi in pobude krajanov 

9.  Razno 

Ad1. Predstavitev novo izvoljenega sveta KS GnP 

Predsednik KS GnP je pozdravil navzoče krajane ter se v imenu sveta KS zahvalil, za njihovo 

podporo na volitvah Avgusta 2014. Nato smo se člani sveta KS GnP na kratko predstavili.  

Predsednik KS GnP je predstavil dnevni red 1. zbora krajanov in predlagal, da se ga sprejme. 

SKLEP: Dnevni red 1.zbora krajanov se je soglasno sprejel. 

Ad2. Predstavitev ciljev in projektov za leto 2015 in za obdobje trajanja mandata 

Predsednik KS je povedal, da je nov svet KS potreboval cca 6mesecev, da smo spoznali 

odnose in delovanje med MONG in KS. Razložil je, da so se pogoji delovanja med MONG in 

KS-ji spremenili, predvsem na finančnem področju. Povedal je, da so na spletni strani MONG, 

bili predstavljeni cilji delovanja v prihodnjih 4 letih.  

Povedal je da se je v zadnjem trimesečju lanskega leta izpeljalo letni obračun za leto 2014, ki 

je dostopen v arhivu KS.  

Predsednik KS je povedal, da je v letu 2014 bilo namenjeno za razne prireditve 2300,00EUR, 

za letošnje leto bo na razpolago 1900,00EUR. 

MONG je namenila 7800,00EUR za kritje tekočih stroškov v letu 2015, vendar so svetniki 

apelirali, da je znesek 9000,00EUR primernejši. Z namenjenimi sredstvi se bo lažje uredilo 

kulturni dom do konca, ekološke kotičke ter infotočko z znamenitostmi Gradišča nad 

Prvačino ter z omejenim dostopom interneta s pomočjo stranke »Goriška.si«. 

Predsednik KS je omenil, da bo potrebno izpeljati vaški praznik, mlajevanje in kresovanje, 

pohod po Gregorčičevi poti, srečanje Gradišč ter martinovanje z minimalnimi stroški, ker se 

je iz proračuna MONG za leto 2015 namenilo manj sredstev.  

Prioritetne točke za Gradišče nad Prvačino: 
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- Sanacija kanalizacije in plazu; projekt, ki ga je potrebno izpeljati po celi vasi, ne samo na 

nekaj hišah, saj s tem ne bi celovito celovito rešili težav po vasi. 

- Ureditev statusa makadamske ceste. Problem so številčni lastniki mejnih parcel, v katastru 

je pot vrisana kot potok. Na svetu MONG so ugotavljali, da je cenejša varianta, če se pot 

kategorizira in dokumentacijsko uredi ter asfaltira, kot pa vrne v prejšnje stanje.  

Tu je Miro Kerševan navedel, da ko je bila sanacija plazu delno končana, je prejšnji svet KS 

uspel ustaviti postopek vrnitve poti v prejšnje stanje. Vendar s tem se je tudi ves projekt 

ustavil.  

Prejšnji svet KS je poslal dopis na MONG, da se uredi status poti, vendar ker pot spada pod 

državno upravo, je Miro Kerševan povedal, da je s pomočjo Mirka Brulca poskušal urgirati na 

pristojne službe na državni upravi, vendar je načelnica MONG odbila podporo.  

Sklep: Potrebno je pisati dopise na MONG ter izvajati pritiske, da se zadeva premakne z 

mrtve točke. 

Miro Kerševan je obenem predlagal, da ko bi bila makadamska pot urejena, bi lahko cesto 

skozi center vasi spremenili v enosmerno in s tem naredili krožno cesto skozi vas. 

Danilo Stubelj je opozoril, da v katastru niso vpisani pravi lastniki parcel, ki mejijo na 

makadamsko pot. Na lastne stroške je najel geodete, ki so opravili izmere, ter postavili 

mejnike, ker so izmere pokazale, da makadamska pot gre po njegovi parceli. Izmere so 

pokazale, da je del asfaltirane ceste (Renče – Gradišče nad Prvačino) tudi na njegovi parceli 

ter da se dogovarja za odkup z MONG. Danilo Stubelj želi, da se status makadamske poti 

čimprej uredi. Ali se zemljišče vrne v prvotno stanje ali asfaltira, saj se makadamska pot zelo 

praši. Danilo Stubelj je rekel, da bi bilo primerna postavitev ležečih cestnih ovir, za umiritev 

prometa. 

Omenilo se je, da je v projektu MONG tudi postavitev pločnika ob cesti iz Gradišča nad 

Prvačino proti Oševljeku. 

- Prevozi šolarjev v Osnovno šolo Renče in iz Osnovne šole Renče z šolskim kombijem; 

občina plača ali vozovnico za avtobus ali prevoz s šolskim kombijem, čeprav naj bi MONG 

odobril prevoz z kombijem. 
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- ureditev igrišča »Na hribu«; čeprav je MONG obljubila za izpeljavo projekta ureditve novega 

igrišča ter postavitev igral, KS GnP pravzaprav ne pričakuje, da se bo projekt izpeljal. 

Predsednik KS Rok Peric je uredil, da se kovinski vlakec, ki ga je OŠ Renče odpisala, pripelje 

na igrišče »Na hribu«. Po prvomajskih praznikih se bo prosilo za pomoč krajanov, da se uredi 

igrišče za manjše otroke in postavitev košarkaškega koša. 

Svetnik Miro Kerševan je rekel, da naj bi projekt ureditve igrišče bil izveden ob prvem prilivu 

sredstev iz MONG, vendar po planu MONG sredstev za ureditev igrišča ni.  

Miro Kerševan je povedal, da stranka Goriška.si, zbira sredstva za ureditev posameznih 

objektov v MONG, vendar so zaenkrat bolj osredotočeni na Banjško planoto. Na naslednji 

seji MONG, naj bi Miro Kerševan predlagal, da se sofinancira ureditev igrišča na Gradišču nad 

Prvačino. 

- Oživitev praznovanja Binkoštev; društvo Gradiškovci organizira praznovanje s pomočjo 

sveta KS, ki bi pomagal pri pridobitvi potrebnih dovoljenj. 

- Projekt izgradnje nove mrliške vežice; projekt izgradnje nove mrliške vežice je zastal tudi 

zaradi težav pri sofinanciranju s strani občine Renče Vogrsko. Občina Renče Vogrsko se otepa 

participacije sofinanciranja izgradnje mrliške vežice v višini 30%. Danilo Stubelj je poudaril, 

da je ta problematika stalno aktivna že 35 let… 

Letos bo 150.obletnica Tominčeve smrti. KS se trudi pridobiti pristojne službe na MONG, da 

bi se letošnje leto obeležilo kot Tominčevo leto. S tem bi povečali obisk ljudi naše vasi in s 

tem dodatno obeležili našo vas.  

V Aprilu 2015 je bil na Osnovni šoli Dornberk organiziran pohod po poteh aleksandrink. 

Pohodnike je pot vodila od Dornberka, mimo Prvačine do Gradišča nad Prvačino. To pot so 

zasnovali člani Dornberškega osnovnošolskega turističnega krožka v okviru projekta 

Turistične zveze Slovenije. Krajani Gradišča nad Prvačino bi ta dogodek, lahko veliko bolje 

izkoristili, za lastno promocijo in postavitev naše vasi na turistični zemljevid Goriške občine. 

Takšni dogodki nam kažejo, da jih krajani Gradišča nad Prvačino slabo izkoriščamo za oživitev 

naše vasi. Tudi na podlagi tega, se je svet KS GnP odločil, da se pripravi zgibanka o naši vasi 

za potrebe ekskurzije šol, ter tudi ostalih obiskovalcev GnP. 

SKLEP:  
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Ad3. Predlogi in pobude krajanov  

Milivoj Kerševan pravi, da je makadamska pot, začasna gradbena pot in predlagal Danilu 

Stublju, naj jo zapre in na tak način naj bi se izsililo ali asfaltiranje poti ali postavitev v 

prvotno stanje. Milivoj Kerševan je rekel, da ko je bil on v svetu KS naj bi se delalo mrliško 

vežico, vendar so nas ostale KS prehitele. Predlagal je, da naj se svet KS dogovori z Lovrotom 

in Bojano za odkup zemljišča za postavitev mrliške vežice. Milivoj Kerševan je omenil, da 

MONG dobi od države določen znesek na prebivalca, zato naj bi KS imela pravico zahtevati 

boljše financiranje potreb KS. Milivoj Kerševan je mnenja, da se MONG obnaša mačehovsko. 

Franc Makovec pravi, da je projekt za ureditev makadam poti državni. Po njegovem mnenju 

država hoče vzpostaviti prvotno stanje. Franc Makovec je predlagal, da naj KS GnP gre po 

legalni poti do državnih institucij in se makadamsko pot legalizira.  

Rok Peric je predlagal, da je potrebno najprej doseči, da se pot kategorizira in uredi 

lastništvo, vendar je opozoril, da MONG v tem trenutku ne kupuje parcel. 

Danilo Stubelj je omenil, da je vsaj enkrat mesečno v kontaktu z MONG v vezi z ureditvijo 

makadamske poti. 

Peter Hans Fritz je povedal, da je pred približno 3leti MONG financirala projekt v višini cca 

20000,00EUR za popravilo mostu čez reko Vipavo, po katerem bi se lahko peljal 38t kamion. 

Projekt obnove mostu je bil zaključen potem, ko je bilo dostavljenih nekaj tramov, katere se 

je vgradilo.  

Tukaj je Milivoj Kerševan pripomnil, da je pred več leti KS dobila denar (dinarji) za obnovo 

tega mostu, vendar se je tekom obnovitvenih del, obnova tega mostu za 4x podražila. 

Jožica Majer je opozorila, da del Gregorčičeve poti gre čez njeno parcelo. Ga.Jožica Majer je 

opozorila, da se ta del poti tako s strani KS GnP kot s strani KS Renče ne vzdržuje, čeprav se jo 

uporablja kot pohodno pot. Glede na to, da davek za parcelo plačuje ona, bi bilo primerno 

tako s strani KS GnP kot s strani KS Renče, da se pot vzdržuje na njune stroške. 

Predsednik KS Rok Peric je ponovno opozoril, da je za vzdrževanje poti in cest, KS GnP za leto 

2015 dobila 263,00EUR. 

Miro Kerševan je poudaril, da ne glede na razpoložljive finance, bi bilo treba Gregorčičevo 

pot vzdrževat. 
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Franc Makovec je povedal, da je župan občine Renče Vogrsko, pripravljen priti na KS GnP, z 

predsednikom KS Renče Borut Zornom, da se dogovorimo ne samo o vzdrževanju 

Gregorčičeve poti, ampak tudi o ostalih zadevah, ki so nam skupne.  

Mnenje Franca Makovca je, da manjše občine boljše delajo in se KS znotraj manjših občin 

hitreje in lepše dogovarjajo. 

Tu je Adrijana Kerševan pripomnila, da delovanje občine Renče Vogrsko le ni tako idealno, da 

so si mnenja znotraj posameznih KS v občini Renče Vogrsko le deljena. Kot primer je navedla 

vzdrževanje igrališča ob Renškem vrtcu, kjer so starši morali sami poprijeti za delo in 

organizacijo prevoza igral ter tudi postavitvi le teh. Pripomnila je, da se je zaradi vsesplošne 

krize tudi v občini Renče Vogrsko marsikaj spremenilo. 

Peter Hans Fritz je pripomnil, da bi bilo potrebno postavit izhodišče, kaj pripada KS od občine 

glede na prebivalca, ker če občina ne da denarja, je nekaj narobe z delovanjem KS in pa tudi z 

občino, ki se obveznosti do KS otepa.  

Jožica Majer je pripomnila, da glede na to, da se MONG tako mačehovsko obnaša do svoje 

KS, bi bilo morda smiselno, da se gre k drugi občini, saj po njenem mnenju določeni ljudje 

delajo preveč po svoje. 

Franc Makovec je pripomnil, da v občini Renče Vogrsko, eno leto dobi ena KS več denarja, 

naslednje leto druga…. Na tak način hitreje dokončajo projekte, ki so za posamezno KS 

pomembni. 

Tu je Adrijana Kerševan pripomnila, da v teh primerih gre v veliki meri za predvsem evropska 

sredstva. 

Darko Jurkič je pripomnil, da bi bilo smiselno se sestati z županom Alešom Bucikom, da bi 

nam povedal kaj nam lahko nudijo v njihovi občini. 

Rok Peric je pripomnil, da sicer je izhodišče dobro, vendar se je treba dogovorit ali je smiseln 

prestop k drugi občini ali ne. Rok Peric je predlagal, da se povabi župana Aleša Bucika, da 

nam predstavi kaj lahko naša KS pričakuje od prestopa k njihovi občini.  

Danilo Stubelj je povedal, da se v Renčah pripravlja projekt čistilne naprave. Vprašal je, zakaj 

se GnP ne bi priključil na čistilno napravo v Renče, zakaj se moramo priključit ravno v 

Prvačino.  
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Tu je Milivoj Kerševan pripomnil, da v MONG delajo projekte po svoje, brez vedenja krajanov 

in primernih strokovnjakov. Po njegovem mnenju, zato sanacija plazu še ni dokončana. 

Milivoj Kerševan je rekel, da ne bo več dovolil, da se kopa po »klancu«. V vezi s čistilno 

napravo v Prvačini Milivoj Kerševan pravi, da se stalno nekaj »dela«, posledično, da je opazil 

mrtve ribe v reki Vipavi.  

Jožica Majer pravi, da bi moral župan MONG priti v vsako vas, da se mu osebno pove kaj 

krajane teži ter ga opomnit, da projekti morajo biti pravilno zastavljeni in izpeljani. V primeru 

naše vasi predvsem projekt reševanja kanalizacije in plazu.  

Sedaj, ko je problem plazu zopet pereč, imajo krajani občutek, da se odgovorni na MONG 

skrivajo in se nočejo izpostavljat. 

Rok Peric je pripomnil, da je župan »obljubil«, da pride v KS GnP s strokovnjaki, ki naj bi 

krajanom predstavili projekt reševanja kanalizacije in plazu.  

Tu je Danilo Stubelj pripomnil, da je lansko leto govoril z ministrstvom, kjer je dobil 

informacijo, da oni nimajo denarja, da se je potrebno obrniti na MONG. 

Milivoj Kerševan je mnenja, da župan MONG krajane zavaja, ter da ga bi bilo treba sodno 

preganjat. Po njegovem mnenju, dela na plazu še niso končana, zato se za pregrado še vedno 

nabira voda. Milivoj Kerševan je povedal, da je nadzorniku del pred leti povedal, da naj se 

pripravi ograjo, ter da je potrebno asfaltirati cesto. Tu je Milivoj Kerševan rekel, da mu še 

vedno dolgujejo za ograjo. 

Rok Peric je pripomnil, da MONG dobi nešteto pobud in predlogov, vendar se jih na MONG 

ne pregleda vseh, zato je predlagal, da se za karkoli kontaktira njega ter se dobi v prostorih 

KS-ja, ter pripravi pisno dokumentacijo ter odpošlje na MONG, ter še dodatno izvaja pritiske. 

Kot primer je izpostavil odpadli omet na fasadi cerkve. Pripraviti je treba potrebno 

dokumentacijo in jo poslati na MONG. 

Miro Kerševan je povedal, da je dal preko 40 pobud na MONG. Posledično naj bi župan 

MONG, obljubil izgradnjo mrliško vežico, cesto z odvodnjavanjem … . Projekt odvodnjavanja 

so najprej izpeljali v Novi Gorici, ker tukaj naj bi šlo za evropska sredstva. Miro Kerševan je 

povedal, da je v KS GnP povabil vse svetnike, vendar so prišli samo predstavniki stranke 

Goriška.si, ki so si ogledali stanje pri Majerjevih in pri Miranu Pahorju. Na podlagi teh 

ogledov, naj bi izvajali potrebne pritiske na župana in mestni svet MONG.  Miro Kerševan je 
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povedal, da je leta 2010 dal pobudo o ureditvi kanalizacije na GnP, vendar se je projekt 

izdelave kanalizacije preusmeril drugam.  

Miro Kerševan je dal tudi predlog, da se namesto nakupa objekta v MONG, denar preusmeri 

na KS GnP in se ga nameni projektu ureditve plazu/kanalizacije. 

Po besedah Mira Kerševana je projekt odvodnjavanja župan MONG dal v plan do leta 2015. 

Družba Hidrotehnik d.d. naj bi pripravila projekt za ureditev kanalizacije/odvodnavanja na 

GnP. Po mnenju Mira Kerševana je bil ta projekt preveč splošno pripravljen, zato je na 

mestnem svetu predlagal umik tega predloga. Predlagal je, da iz Ljubljane pride na MONG 

strokovna oseba, ki bo razložila kaj je narobe s pripravljenim predlogom družbe Hidrotehnik 

d.d.. 

Vendar je tudi opozoril, da marsikateri krajan GnP nima urejene greznice, zato je treba 

najprej pričeti urejati zadeve pri sebi doma.  

Milivoj Kerševan je Mira Kerševana obtožil, da je za vse težave kriv on. Ter, da ne pravi 

resnice, da ni povabil vseh svetnikov. 

Miro Kerševan je odvrnil, da je povabil vse svetnike in izpostavil, da so vsi prepisi sej MONG v 

arhivu in se jih lahko preveri. 

Jožica Majer je povedala, da spoštuje, da je povabil svetnike MONG, ter da so bili 

predstavniki stranke Goriška.si pri njej v hiši, ki so bili zgroženi nad stanjem hiše. Obenem pa 

je izpostavila, da je Miro Kerševan »dobro poskrbel« zase, z zidom pod hišo. Ter ga obtožuje 

nepoštenosti. Jožica Majer se sprašuje, kdo je povedal civilni zaščiti za projekt o izselitvi. Kje 

bodo živeli, če se hiša podre. Apelira, da se čimprej nekaj zgodi! Obenem je povedala, da jo 

je predsednik civilne zaščite odslovil. 

Rok Peric je pripomnil, da dejansko je potrebno urediti odvodnavanje in plaz. Država in 

MONG morajo pristopiti k projektu s tem, da je potrebno pričeti pri plazišču in nato 

odvodnjavanju. Obstaja bojazen, da ko bo odvodnavanje urejeno, da bodo začele pokat 

druge hiše. S tem je izpostavil, da je rizična cela vas. 

Milivoj Kerševan je rekel, da ko je bil projekt prvič zastavljen je bil zastavljen direktno proti 

njemu, za kar je obtožil Mira Kerševana. Ko se bo nov projekt zastavil, ga ne bo dovolil, 

dokler ne bo 100% dokazan, da bo končan projekt tudi zdržal. 
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Rok Peric je pripomnil, da je videl poročilo in glede na to poročilo, stanje naj ne bi zdržalo 10 

let. Če se pred leti ne bi v vasi skregali, bi se z deli začelo že takrat in bi do sedaj nekaj bilo 

narejeno. 

Milivoj Kerševan je zopet obtožil Mirota Kerševana za vse težave in izjavil, da ga v ZZP ne 

marajo, ter da je zato moral izstopiti iz stranke. 

Rok Peric je povedal, da ko je bil na sestanku pri županu, z ostalimi predsedniki KS, je po 

končanem sestanku do njega pristopil svetnik Miran Vidmar, ter predlagal, da se urejanje 

stanja v KS GnP prične na ravni MONG. 

Skupen predlog je bil dan, da je potrebno pisno povabiti vse svetnike MONG ter župana 

MONG na obisk KS GnP.  

Peter Fritz je predlagal, da tudi Društvo Gradiškovci, naj podpre pobudo za sestavek z 

svetniki in županom MONG. 

Danilo Stubelj je predlagal, da se uredi kamion grušča, za ureditev parkirišča pred cerkvijo. 

Pripomnil je, da je zemljišče pred cerkvijo sicer privatno, vendar bi ga bilo primerno urediti, 

ker je slabo vzdrževano. Pripomnil je, da ob cerkvenih dogodkih tako neurejeno parkirišče 

vzbuja slab priokus. 

Predlogu se je pridružil Milivoj Kerševan. 

Na 4.redni seji KS GnP bil prisoten Milivoj Kerševan, ki je obljubil, da bo brežino ob cesti »Na 

klancu« čistil sam. Rok Peric, ga je opozoril, da je čas, da se brežino počisti ter, da bo tudi 

pisno obveščen. 

Na to je Milivoj Kerševan odgovoril, oz. opozoril na črno gradnjo Boris Stublja. Bile naj bi 

geodetske izmere, na katerih predstavnikov KS ni bilo, bili pa so predstavniki MONG. Milivoj 

Kerševan je rekel, da je opazil, da je pred Stubljevo hišo počiščeno ter opozoril, da bo 

poskrbel, da bo nekdo plačal … . Milivoj Kerševan je obljubil, da bo brežino ob cest »Na 

klancu« pospravil in pokosil. Obenem je pripomnil, da so mu hoteli pobrat 10 metrov zemlje 

ob cesti »na klancu« … . 

Dani ? je predlagal, da se uredi prostor za mlade. Pojasnilo se mu je, da je bil v prostorih 

»trgovine« urejen prostor za mlade, vendar uporabniki niso pazili na inventar in stroške, zato 

se je prostor ukinil.  
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Rok Peric je povedal, da je »Na hribu« prostor v zgornji dvorani za namizni tenis, ter urejeno 

balinišče. Rok Peric je še predlagal, da se nabavi tablo za pikado. 

Danilo Stubelj je vprašal, ali se dvorano »Na hribu« oddaja v najem za privatne zabave.  

Rok Peric je povedal, da se je na podlagi preteklih izkušenj odločilo, da se omeji množično 

oddajanje dvorane za tovrstne zabave. Oddajanje dvorane se je omejilo zaradi nespoštovanja 

določenih pravil in obnašanja.  

Stanovalci«Hriba« se strinjajo s tem, da ko se zorganizira vaška veselica oz. prireditev, da 

»potrpijo« z dogajanjem, vendar v primeru privatne zabave, ki gre preko vseh meja, jim tega 

ni treba prenašati. 

Milivoj Kerševan je opozoril, da je bil zelo pozno obveščen o pohodu šolarjev iz OŠ Dornberk 

in Prvačine (11.4.2015). Vendar mu je pot mimo studenca uspelo pravočasno očistiti. Tu mu 

je Rok Peric povedal, da je bil tudi on zelo pozno obveščen o pohodu, zato je bila informacije 

posredovana v zadnjem trenutku. 

Milivoj Kerševan je pohvalil svet KS GnP, da hoče spet uvest praznovanja praznika Binkošti. 

Rok Peric je povedal, da se je očistilo okrog kontejnerskih mest, ter da je treba paziti, kako se 

smeti odlaga. Rok Peric bo obvestil MONG, da se izdela table o pravilnem odlaganju smeti in 

glede ločevanja smeti ter da smeti, ki se jih odloži poleg kontejnerja, delavci Komunale niso 

dolžni pobirati. Krajane KS GnP se bo obvestilo, da je odlagališče kosovnega materiala 

locirano v Prvačini. Podatki o ločevanju smeti ter o zbiranju kosovnega odpada bodo 

pripravljeni in predstavljeni v zgibanki, ki bo razposlana po vasi. 

Darko Jurkič je ob tem pripomnil, da vaščani niso dovolj ozaveščeni ter obveščeni. 

Milivoj Kerševan je izpostavil kontejnerje pod gradom, problematika, ki jo je izpostavil že na 

4.redni seji KS GnP. 

Peter Hans Fritz je pripomnil, da tovrstne težave bi bilo primerno reševat z kaznimi 

določenimi z zakonom.  

Dani ? pravi, da so kontejnerji na kontejnerskem mestu »na Mantuci« umazani.  

Silverij Kerševan je povedal, da je družba Komunala d.d. po pravilniku dolžna dvakrat letno 

kontejnerje očistiti. 
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Rok Peric je povedal, da koncesionarji morajo obvestiti KS, ko je katerokoli delo na KS GnP 

opravljeno, da se ga posledično preveri. V kolikor koncesionar dela ne opravi, je kazensko 

odgovoren.  

SKLEP:  

 

Zaključek seje ob 21,00 

Gradišče nad Prvačino, 16.4.2015 

 

Predsednik KS 

Rok Peric 

 

Zapisnik pripravila: Danijela Jurkič 


