
KRAJEVNA SKUPNOST ČEPOVAN 

Čepovan 66 

5253 ČEPOVAN 

 

Datum:  20.02.2015 

 

Z  A  P  I  S  N  I  K 

 

3. redna  seja  sveta  KS Čepovan, z dne 20.02.2015 ob 20.00 uri na sedežu krajevne skupnosti . 

  

Prisotni člani sveta KS:  Adrijan Kofol, Šuligoj Vanja, Sedej Miroslav, Bratuž Joško 

Odsotni: Dean Ušaj, Jernej Petrovčič, Mrak Kristjan 

 

 

1. točka- LETNO POROČILO 2014 

 

Svet Krajevne skupnosti Čepovan je na svoji seji, dne 20.02.2014 obravnaval poročilo in 

povzetke ter predloge inventurnega elaborata za leto 2014. V letu 2014 je bilo realizirano 

26.011,15 EUR prihodkov ter 25.264,76 EUR odhodkov. Tako znaša  na 31.12.2014 presežek 

prihodkov nad odhodki 746,39 EUR. Zato svet KS Čepovan  sprejme naslednji  

 

Sklep: Svet Krajevne skupnosti Čepovan sprejme informacijo, seznanitev o inventurnem 

elaboratu za leto 2014 soglaša s predlogi in k njemu daje soglasje. 

 

 

 

2. točka – PRORAČUN 

 

 

Kulturni dom – 3.000,00 EUR 

Delovanje – 12.000,00 EUR 

Prireditve – 2.000,00 EUR 

Vzdrževanje cest – 1.937,00 EUR 

Lastna sredstva - grobarina 

 

Dobimo pa dodatnih 2.000,00 EUR  za delovanje za namen vzdrževanja javnih površin.  

   

3. točka – PRORAČUNSKA REZERVA 

 

Predsednik pove, da je ob koncu leta ostalo nekaj sredstev, in sicer 746,39 EUR, katera je 

potrebno prenesti na katerokoli proračunsko postavko. Po razpravi, se člani odločijo, da je 

najbolje sredstva prenesti na postavko 23102-Delovanje KS. 

 

Sklep: Svet KS Čepovan sprejme sklep da se proračunska rezerva prenese na postavko 

23102-Delovanje KS. 

 

 

 

4. točka- GROBARINA 

 

Z MONG smo prejeli sklep o določitvi najema grobov za našo KS. Cene so poenotene z republiškim 

povprečjem in veljajo do nadaljnjega. Člani sveta se odločijo, da se cene najema grobov poenotijo s 

sklepom župana št. 354-13/2014-4 z dne 6.2.2015.   

 

 



Vrsta groba Cena 1.1.2015 dalje 

ENOJNI 17,00 € 

DVOJNI 29,00 € 

OTROŠKI 9,00 € 

ŽARNI GROB 28,00 € 

NAJEM VEŽICE 20,00 € 
 

 

Sklep: Člani sveta potrdijo cene najema grobov. 

 

 

 

 Nabavilo se je snežno frezo, s katero čistimo pokopališče, pred cerkvijo.  

 Ko bo skopnel sneg, naj člani pogledajo, kje je za popravit krajevne poti, če je kaj 

poškodovano od pluženja. 

 Joško sprašuje, zakaj se v Grivi ne postavi javne luči. Adrijan pove, da so investicije v 

javne luči ustavljen. V teku je projekt svetlobnega onesnaževanja. 

 Postavlja se optika na Vrata sprašujejo do kam naj bi šlo. Adrijan ne ve tega, lahko pa 

povpraša. 

 Iz Komunale smo prejeli dopis, naj KS pregleda kontejnerska mesta, da ne bo 

kontejnerjev odnašalo in prevračalo. V naši KS takih mest ni.  

 07. marca bo predstava ob 17.00 uri. Prišli bodo okrog 15.00. Traja približno 1 uro. 

Vabila se da po hišah, plakate pa tudi v Lokovec. 

 Za krajevni praznik se bo dobilo ansambel. Poiskalo se bo kakšnega cenovno 

ugodnega.  

 

 

 

 

Zaključek seje: 21.00  uri                                                           

 

Zapisnikar: Mihaela Murovec                                                  Predsednik KS Čepovan: 

                                                                                                  Adrijan Kofol                                                

  


