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KS GRADIŠČE NAD PRVAČINO 

Gradišče nad Prvačino 41, 

5292 Renče 

 

ZAPISNIK 

3. redne seje Krajevne skupnosti Gradišče nad Prvačino (v nadaljevanju KS GnP) 

 

NAMEN SESTANKA:  3. Redna seja Krajevne skupnosti Gradišče nad Prvačino   

DATUM IN URA: petek, 20. januar 2015 ob 18,00 

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    

 

OSTALI PRISOTNI:  
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DNEVNI RED: 

1. Potrditev zapisnika 2. redne seje sveta KS 

2. Potrditev dnevnega reda 3. redne seje sveta KS 

3. Pregled stroškov za januar 2015 

4. Sprejetje sklepa o inventuri za leto 2014 in sklepa o odpisu inventarja KS 

5. Dogovor o odstranitvi odvečne zemlje ob zidu na pokopališču 

6. Seznanitev s stanjem in možnostjo kategorizacije makadamske ceste (klanec- 

Oševljek) 

7. Razno 

Ad1. Potrditev zapisnika 2. redne seje sveta KS 

Po uvodnem nagovoru, svet KS soglasno sprejme in potrdi zapisnik 2. redne seje sveta KS. 

SKLEP: Potrdi se zapisnik 2. redne seje sveta KS. 

Ad2. Potrditev dnevnega reda 3. redne seje sveta KS 

Predsednik sveta KS predstavi predlagan dnevni red, katerega svet KS potrdi soglasno. 

SKLEP: Potrdi se dnevni red 3. redne seje sveta KS. 

Ad3. Pregled stroškov za januar 2014 

Po izpisih in računih sodeč se sklepa da je največji strošek predstavljala postavitev in 

odstranitev okrasnih luči ob Božično novoletnih praznikih. Poda se predlog o letnem načrtu, 

katerega pa bomo sprejeli ob sprejetju proračuna za leto 2015 s strani MONG. 

Ad4. Sprejetje sklepa o inventuri za leto 2014 in sklepa o odpisu inventarja KS 

Na podlagi inventure za leto 2014 se sprejme sklep o inventuri in sklep o odpisu inventarja 

KS. Sklepa se pošljeta v računovodstvo KS v MONG, kjer se kasneje lahko dostopa do njih in 

nista priložena zapisniku 3. redne seje sveta KS. Člani sveta KS so soglasno sprejeli sklepa, 

katera je pripravila inventurna komisija. Komisijo so sestavljali Rok Peric, Adrijana Kerševan 

in Tina Krog. 

SKLEP: Sprejme se sklepa o inventuri za leto 2014 in o odpisu inventarja KS. 
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Ad5. Dogovor o odstranitvi odvečne zemlje ob zidu na pokopališču 

S strani krajanov smo bili obveščeni da srnjad vstopa na pokopališče in uničuje rože po 

grobovih. Ugotovljeno je bilo, da se zaradi kupa zemlje ob enem izmed zidov, srnjad zlahka 

prebije na pokopališče. Svet KS soglasno sprejme dogovor, da se ta zemlja čimprej odstrani s 

strani primernega izvajalca. Poleg odstranitve se izkoplje in posadi 5 novih cipres ob 

omenjenem zidu. 

SKLEP: Sprejme se dogovor o odstranitvi odvečne zemlje ob zidu na pokopališču. 

Ad6. Seznanitev s stanjem in možnostjo kategorizacije makadamske ceste (klanec – 

Oševljek) 

Med postopkom kategorizacije cest, smo v svetu KS podali prošnjo o kategorizaciji ceste  

klanec – Oševljek. S strani občine smo dobili odgovor, da cesta ustreza predpisanim merilom 

za kategorizacijo. Edini problem, ki se pojavlja je dogovor o lastništvu. Svet KS sprejme 

odločitev da se pridobi lastnike omenjene ceste in se poskuša organizirati srečanje le teh. 

kjer bi predstavili možnosti za kategorizacijo in tudi asfaltiranje.  

Ad7. Razno 

Predsednik sveta KS se vsem članom zahvali za pomoč pri organizaciji krajevnega praznika.  

 

 

Zaključek seje ob 22,00h 

Gradišče nad Prvačino, 20. januar, 2015 

 

Predsednik sveta KS 

Rok Peric 

Zapisnik pripravil: Rok Peric 

 


