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KS GRADIŠČE NAD PRVAČINO 

Gradišče nad Prvačino 41 

5292 Renče 

 

ZAPISNIK 

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

 

NAMEN SESTANKA:  2. Redna seja Krajevne skupnosti Gradišče nad Prvačino   

DATUM IN URA: Sobota, 24.1.2015, ob 19,00 

KRAJ SESTANKA: v prostorih KS, Gradišče nad Prvačino 41 

 

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. Potrditev zapisnika 1. redne seje sveta KS 

2. Potrditev dnevnega reda 2. redne seje sveta KS 

3. Pregled stroškov za december 2014 

4. Izbor poverjenika za civilno zaščito 

5. Dogovor o oddajanju kulturnega doma (dvorana) 

6. Dogovor o urejanju travnatih površin v lasti KS 

7. Dogovor o zboru krajanov in krajevnem prazniku 21.2.2015 

8. Razno 

Ad1. Potrditev zapisnika 1. redne seje sveta KS 

Po uvodnem pozdravu predsednika KS GnP je le ta predlagal potrditev zapisnika 1. Redne 

seje KS GnP.  

SKLEP: Zapisnik 1. redne seje GnP smo soglasno potrdili. 

Ad2. Potrditev dnevnega reda 2. redne seje sveta KS 

Predsednik KS GnP je predstavil dnevni red 2. Redne seje KS GnP in predlagal, da se ga 

sprejme. 

SKLEP: Dnevni red 2. Redne seje GnP smo soglasno sprejeli. 

Ad3. Pregled stroškov za december 2014 

Skupno smo pregledali tekoče stroške KS GnP za december 2014, ter se strinjali da so v 

pričakovanih mejah.  

SKLEP: Tekoči stroški KS GnP za mesec december 2014 so bili potrjeni. 

Ad4. Izbor poverjenika za civilno zaščito 

Glede na 88. In 89. Člen zakona o varstvu pred naravnimi nesrečami (Uradni list RS, št. 64/94 

z dne 14. 10. 1994) je potrebno določiti poverjenika za civilno zaščito.   

Za poverjenika civilne zaščite se je prostovoljno javil Silver Kerševan. 

SKLEP: Svet KS GnP je soglasno potrdil Silverja Kerševana za poverjenika civilne zaščite.  
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Ad5. Dogovor o oddajanju kulturnega doma (dvorana) 

V preteklem mesecu se je nekajkrat oddalo dvorano za razne dogodke. Ker se udeleženci teh 

dogodkov niso v celoti držali dogovorjenega obnašanja, ter motili sosede, je potrebno 

postaviti ostrejša merila, komu se bo dvorano oddajalo. V prihodnjih tednih je potrebno 

sklicati sestanek s stanovalci »Na hribu« ter z njimi dogovoriti način oddajanja dvorane. 

SKLEP: Priredil se bo sestanek s vaščani ki živijo v neposredni bližini kulturnega doma in se 

dogovorili o možnostih oddajanja. 

Ad6. Dogovor o urejanju travnatih površin v lasti KS 

Pogodba o urejanju travnatih površin KS GnP in okolice pokopališča je sklenjena z podjetjem 

Benko pogrebne storitve d.o.o.. Na prošnjo sveta KS GnP bodo v podjetju Benko pogrebne 

storitve d.o.o. pripravili poročilo izvedenih dejavnosti za preteklo leto.  

Dan je bil predlog, da bi urejanje travnatih površin prevzel član sveta KS GnP, vendar je 

potrebno pred potrditvijo predloga preveriti ali je zakonsko dovoljena takšna ali podobna 

dejavnost s strani kateregakoli člana sveta KS. 

Ad7. Dogovor o zboru krajanov in krajevnem prazniku 21.2.2015 

Ad7.1. Zbor krajanov 

V mesecu marcu ali aprilu 2015, se bo sklicalo zbor krajanov KS GnP. Župan MONG mora 

sklicati zbor krajanov ter razposlati vabila z dnevnim redom ter z zahtevo da se do 

določenega dneva sporoči na GSM ali kontaktni mail naslov predloge in / ali vprašanja.  

Ad7.2 Krajevni praznik/praznik borcev 21.2.2015 

Letos se bo krajevni praznik/praznik borcev izvedel 21. Februarja 2015. Program za 

proslavo praznovanja praznika borcev bo pripravljen v sodelovanju sveta KS GnP ter z 

zvezo borcev NOB.  

Člani sveta KS GnP so predlagali, da po končani proslavi praznika borcev pripravi zabavo, 

za nadaljnje praznovanje krajevnega praznika z lahkotnejšim programom.  

SKLEP: Člani sveta KS GnP smo se soglasno strinjali z predlaganimi predlogi o izvedbi 

praznika. 
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Ad8. Razno 

Ad8.1 Potrdili smo inventurno komisijo, katero sestavljajo Rok Peric, Adrijana Kerševan 

in Tina Krog. Potrdili smo sklep da se odpiše inventar, katerega nismo prejeli od prejšnje 

KS. 

Ad8.2. V 4. tednu januarja 2015 so Gradišče nad Prvačino obiskali strokovnjaki za zaščito 

in reševanje ter člani Goriška.si. Obiskali so krajane KS GnP, katerih domovi so najbolj 

ogroženi zaradi drsenja zemeljskih tal. Tako prizadeti krajani, kot prisotni obiskovalci so 

podali svoja mnenja, da je stanje postalo nevzdržno in dolgoročno nerešeno.  

Člani sveta KS smo se strinjali, da je potrebno izvajati pritiske na MONG, da se prične 

aktivneje pripravljati projekt odvodnjavanja in kanalizacijskega sistema na Gradišču. 

 

Zaključek seje ob 21,30h 

Gradišče nad Prvačino, 24. januar, 2015 

 

Predsednik KS 

Rok Peric 

 

Zapisnik pripravila: Danijela Jurkič 


