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Z  A  P  I  S  N  I  K 

 

13. redna  seja  sveta  KS Čepovan, z dne 22.11.2017 ob 19.00 uri na sedežu krajevne skupnosti . 

  

Prisotni člani sveta KS:  Adrijan Kofol, Šuligoj Vanja,  Bratuž Joško, Dean Ušaj, Petrovčič Jernej, 

Mrak Kristjan. 

Nadzorni svet: Anton Petrovčič 

Odsotni: Sedej Miroslav.  

 

 

 

1. točka – ZAKLJUČEK LETA 

 

Večina del, ki smo jih imeli v načrtu smo končali. Montiralo se je  novo peč za ogrevanje 

dvorane na pelete. Ker so sroški presegli postavko iz MONG smo dodali z prerazporeditvijo 

lastna sredstva.Končalo se je tudi WC in fasado pri pokopališču. 

WC ne bo odklenjen, ker se je kradlo iz njega kar je bilo možno. Pozimi je tako treba zapreti 

vodo, da ne zmrzne. Odklenjen bi bil med pogrebi ter med kakšnimi velikimi dogodki. En ključ 

bi bil v cerkvi, če bi kdo potreboval med mašami. V prostor zraven se bo dalo omaro za čistila.  

 

Kot vsako leto se bo tudi letos obdarilo za ljudi, ki pomagajo KS. Nabavi se buteljko vina-belo 

in kavo 0,5 kg-zavojček . Vino pri Posestvo Berce, kavo na Mlinotestu. 

 

Svet KS in gasilci bi skupaj organizirali prednovoletno srečanje v decembru. Imeli bi v petek, 

22.12.2017. Z PGD se bo dogovorilo glede delitve stroškov.  

 

Sklep: organizira se zaključno srečanje z PGD Čepovan. Krajani, ki pomagajo pri delu v KS 

se zahvali z manjšim darilom. 

 

  
2. točka – INVENTURNA KOMISIJA 

 

Predlaga se inventurna komisija za popis sredstev in obveznosti in sicer v sestavi: 

Predsednik: Ušaj Dean 

Članica: Šuligoj Vanja 

Članica: Petrovčič Jernej 

 

Sklep: Inventurno komisijo v zgornji sestavi svet soglasno potrdi. 

 

 

 

  

3. točka – RAZNO 

 

- Za zbirni center pred vasjo je prišlo dovoljenje. Končno ga bodo dali v uporabo. 

Upajmo, da bo čim-prej. 

- V Dolu še vedno niso postavili kontejnerjev za ločevanje odpadkov-steklo, plastika. 

Predsednik bo poklical na Komunalo ter preveril. 

- Približuje se čas pluženja. Videli bomo kaj bo letos. Koncesijo ima CPG Gorica iz 

Nove Gorice. 



- Prišla je ponudba za predstavitev čistilnih naprav iz družbe Roto d.o.o. iz Kopra. 

Predsednik jim je ponudil dvorano, kjer bi lahko predstavili ponudbo. Obvestila bi sami 

pripravili in poslali po hišah. Za-enkrat nas niso obvestili, ali bodo izvedli predstavitev. 

- Adrijan je bil na MONG glede kanalščine, ki jo plačujemo po novem. S tem ti pripada 

praznjenje greznic na 3 leta. Lahko tudi pogosteje, če je polna greznica.  

- Tudi po  letu 2021 ne bo potrebno vgrajevat čistilnih naprav za objekte ki so bili 

zgrajeni pred 2002.. In imajo greznice s takrat veljavnimi predpisi. Čim pa se bo delalo 

rekonstrukcijo na objektih bo z movim gradbrnim potrebno vgraditi čistilno napravo. 

Inšpektor bo preverjal, ali si v evidenci odvoza iz greznice iz katere je vsak dolžen 

odpeljati goščo enkrat na tri leta.. 

- Predsednik KS je naredil okvirno kalkulacijo porabe ogrevanja dvorane – pride cca 2,5 

eur peletov na uro-čisti strošek. Zraven bi moralo dati še strošek amortizacije. . 

 

 

   

Zaključek seje: 21.30  uri                                                           

 

Zapisnikar: Mihaela Murovec                                                  Predsednik KS Čepovan: 

                                                                                                  Adrijan Kofol                                                


