
KRAJEVNA SKUPNOST ČEPOVAN 

Čepovan 66 

5253 ČEPOVAN 
 

Datum:  23.02.2016 

 

Z  A  P  I  S  N  I  K 

 

7. redna  seja  sveta  KS Čepovan, z dne 23.02.2016 ob 19.00 uri na sedežu krajevne skupnosti . 

  
Prisotni člani sveta KS:  Adrijan Kofol, Šuligoj Vanja, Dean Ušaj, Jernej Petrovčič, Mrak Kristjan, 

Sedej Miroslav. Nadzorni svet: Petrovčič Anton 

Odsotni: Bratuž Joško. 
 

 

1. točka- LETNO POROČILO 2015 

 

Svet Krajevne skupnosti Čepovan je na svoji seji, dne 23.02.2016 obravnaval poročilo in 

povzetke ter predloge inventurnega elaborata za leto 2015. V letu 2015 je bilo realizirano 

23.558,63 EUR prihodkov ter 22.054,57 EUR odhodkov. Tako znaša  na 31.12.2015 presežek 
prihodkov nad odhodki 1.504,06 EUR. Zato svet KS Čepovan  sprejme naslednji  

 

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

elaboratu za leto 2015 soglaša s predlogi in k njemu daje soglasje. 

 

 

2. točka – PRORAČUN 

 

 

Kulturni dom – 0.000,00 EUR 

Delovanje – 15.297 eur 1.274 EUR/na mesec 

Prireditve – 2.000,00 EUR 

Vzdrževanje cest – 1.940,00 EUR 

Lastna sredstva - grobarina 

 

Na postavki delovanje so večja sredstva, ker imamo v upravljanju otroško igrišče pri OŠ Čepovan. S 

tem denarjem bomo lahko redno kosili in urejali igrišče tudi med šolskimi počitnicami. Na podlagi 
tega bi zamenjali dotrajano kosilnico. Spomladi bi pri Želvi naročili čiščenje okoli igral. Trenutno je 

pesek pod igrali ves zaraščen. Nabavili bi tudi nekaj klopic.  

V kulturnem domu smo za kuhinjo naročili omare za shrambo drobnega inventarja in raznega 
materiala. 

Gonzaga bo popravila radiatorje in stopnice na oder. 

 
Letos se je porabilo zelo malo za ogrevanje, zato bo nabava nafte manjša kot v prejšnjih letih. 

Potrebno je zamenjati stare dotrajane luči v dvorani. Zaradi tega bi se nabavilo nove luči za dvorano. 

Trenutne so zelo slabe, ena ne dela več, je v stiku-eni visi steklo dol. Zamenjati je potrebno del 

inštalacije pri odru ter popraviti zasilne luči Nabaviti je potrebno novo ozvočenje staro je pokvarjeno. 
En zvočnik popolnoma ne dela več. Potrebno je nabavit nove, vendar jih potem dati pod ključ. 

Dostop do njih ne sme imeti kdorkoli.  

Nabavili bi nov  prenosnik, starega bi se po-servisiralo  in ga dali v dvorano, v kolikor bi se ga rabilo 
za predstavitve. Dean je pripravil nekaj variant-ponudb. Primerna ponudba prenosnika je za cca 

1.000,00 eur. Dean zaprosi še za uradno ponudbo.  

   

Naslednjo leto bi montirali novo peč na pelete. Investicija znaša cca 12.000  eur.   
 



   

3. točka – PRORAČUNSKA REZERVA 

 
Predsednik pove, da je ob koncu leta ostalo nekaj sredstev, in sicer 1.504,06 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 –CESTA  

 
Ponovno se širi cesta do Čepovan, katera naj bi bila tudi v kratkem asfaltirana. V mesecu 

januarju smo dali dopis na inšpektorat RS za infrastrukturo glede ceste. Problematični so  

določeni odseki (cesta nad Grgarjem) , kjer ni primerne ograje-nevarnost zdrsa po strmem 
pobočju. Na določenih delih ceste so telefonski drogovi  postavljeni skoraj na cesti, zato 

predstavljajo veliko nevarnost za vozila (možnost naleta). Iz strani inšpektorata  smo prejeli 

tudi zelo nejasen odgovor. Morebitne prijave so lahko štejejo le kot morebitna pobuda za 

uvedbo inšpekcijskih postopkov; ne predstavljajo pa prijave takih vlog, na podlagi katerih se 
postopek tudi lahko začne. Inšpektorat bo vlogo obravnaval v skladu z zakonskimi pristojnostmi, 

glede na prioritete dela. 
 

 

5. Točka –PRIREDITVE 

 

V nedeljo, 6.3. je organizirana komedija Čakalnica v izvedbi dramske skupine Face iz Solkana . 
Vse je že dogovorjeno. Pošlje se vabila po hišah. Ker je blizu 8. marca bi pripravili kaj za 

prigriznit. Cena je 250,00 eur.  

 

V nedeljo, 20. marca pa bo koncert skupine Korenine. Pojejo ljudske pesmi, program bo trajal 1 
uro. Bi se brezplačno predstavili. Tudi takrat bi naredili pogostitev. Prosilo bi se nekaj žensk, 

da se nekaj speče. Pripravi se vabila. 

 
Krajevni praznik 2016-ker bo 10.09. spet rally Nova Gorica, ni smiselno prirejat praznik na isti 

dan. Zadnja leta tudi na pohodu na Skopico ni bilo kakšne velike udeležbe, zato ga ni smiselno 

prirejati. Člani se soglasno strinjajo, da se pohod odpove, krajevni praznik pa se pripravi teden 
pred rallyem, to je 03.09.2016. Radi bi ostali na istem nivoju stroškov. Za živo muziko bi se 

stopilo v stik skupino Primavero. Jernej bo kontaktiral z njimi. Program za krajevni praznik bi 

se lahko oblikovalo skupaj z OŠ Čepovan. 

 
Za naprej bi kot obliko pohoda lahko šli na pohod na Lazno, kjer bi imeli toplo malico.  

 

Za 1. Maj  je praznovanje že zelo obiskano, zato bo tudi letos organizirano.  

 

6. točka – RAZNO 

 
- Pluženje-letos ni bilo kakšnih pritožb na delo CPG d.d. Na začetku niso vedeli kje naj 

plužijo, vendar se je potem uredilo. Tako, da je sedaj vse spluženo in posuto.  

- Kontejnersko mesto v Dolu je končano, samo kontejnerjev ni še.  

- Bavcon bo moral zamenjati tri drogove pri Lovskem domu. 
- V letu 2016 bo tudi nekaj krajanov praznovalo okrogle rojstne dneve. Nekaj jih živi 

tudi v domovih za upokojence. Tisti, ki so v domu, bi se jim čestitke poslalo po pošti , 

tisti, ki še živijo v Čepovanu pa se jih obišče. 
 



   

Zaključek seje: 21.00  uri                                                           

 
Zapisnikar: Mihaela Murovec                                                  Predsednik KS Čepovan: 

                                                                                                  Adrijan Kofol                                                


