
KRAJEVNA SKUPNOST ČEPOVAN 

Čepovan 66 

5253 ČEPOVAN 

 

Datum:  12.11.2015 

 

Z  A  P  I  S  N  I  K 

 

6. redna  seja  sveta  KS Čepovan, z dne 12.11.2015 ob 20.00 uri na sedežu krajevne skupnosti . 

  

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

Mrak Kristjan 

Odsotni: Sedej Miroslav 

 

 

1. točka-PRORAČUN 2015 

 

Naslednji teden je na Mestnem svetu predstavitev proračuna za leto 2016. S svetniki Planoto bo 

sestanek glede proračuna za naslednje leto. 

 

 

2. točka – ZAKLJUČEK LETA 

 

Letos bi se za zaključek leta nabavilo spet darila za ljudi, ki pomagajo KS.   

 

Svet KS in gasilci bi skupaj organizirali prednovoletno srečanje v decembru. Povabi se tudi 

svet KS  Lokovec. 

 

Sklep: organizira se zaključno srečanje z PGD Čepovan. Povabi se KS Lokovec. Krajani, ki 

pomagajo pri delu v KS se zahvali z manjšim darilom. 

 

 

3. Točka –ODKUP JAVNEGA DOBREGA 

 

MONG Oddelek za okolje, prostor in javno infrastrukturo je poslala dopis za ukinitev javnega 

dobrega in odkup zemljišča. Jana Winkler je že leta 2007 podala predlog za ukinitev in odkupa 

zemljišča parc.št. 2340/1 in 2340/5. Takrat smo podali soglasje k predlagani ukinitvi. Ker še do 

danes ni prišlo do sklenitve pravnega posla, nas prosijo, da ponovno obravnavamo vlogo.  

 

KS Čepovan nima interesa za uporabo omenjenih zemljišč, zato daje soglasje k ukinitvi javnega 

dobrega in odkup. 

 

SKLEP: svet KS daje soglasje za ukinitev in odkup javnega dobrega na parc.št. 2340/1 in 

2340/5.. 

 

4. Točka –JAVNA RAZSVETLJAVA 

 

Z občine so nas pozvali, naj pripravimo popis svetlobnih teles v naši KS, ki so priklopljene na 

omrežje javne razsvetljave.  Predsednik je dopis poslal preko emaila. V njem navaja, da je v 

naši KS samo osvetlitev cerkve priklopljena na omrežje javne razsvetljave. 

 

5. Točka –ZD Čepovan  

 

Član nazornega odbora Anton Petrovčič opozori na problematiko zdravstvenega doma v 

Čepovanu. Člani sveta povejo, da se je več krajanov pritožilo nad urnikom ambulante. Odkar je 



prejšnji zdravnik  šel v pokoj, so samo nadomestni zdravniki. Delajo samo 2-krat na teden po 3 

ure, kar je absolutno premalo. Pritožbe so tudi zaradi medicinske sestre oz. njenega odnosa do 

pacientov.  

Predsednik pove, da se je poslalo že e-mail direktorici ZD Nova Gorica, s katerim se jo je 

opozorilo na stanje.    

Predsednik predlaga , da se pooblasti člana nadzora odbora Antona Petrovčiča za reševanje 

problematike zdravstvenega doma.  Dogovori naj se za sestanek vseh vpletenih: ZD Nova 

Gorica, KS Čepovan, svetniki Planote, člani MONG.. 

-  

 

 Sklep: člani sveta KS so soglasni, da se podeli pooblastilo članu nadzornega odbora Antona 

Petrovčiča za reševanje problematike zdravstvenega doma 

 

 

 

 

6. Točka –RAZNO 

 

- Nabavilo se je dva avtomatskega luxomata(avtomatsko prižiganje) za javne luči-pri 

Brdarju in na Vratih 

- Gledališka predstava –naj bi bilo 29.11. cena je 250 eur. Izvedli bi jo ob 16.00. Morajo 

še dokončno potrditi. 

- Javno luč, ki je bila pri Čepovan 28 je izginila neznano kam, ko so jo umaknili zaradi 

kanalizacije. Ker nas Ginex glede tega ignorira jo bomo sami nadomestili z rabljeno.  

- Kontejnersko mesto v Dolu je v fazi izgradnje. 

- Pri sanaciji ceste zaradi kanalizacije, je inšpektor za ceste naložil izvajalcu nalog 

montaže robnikov ter na določenih odsekih  ograjo. 

- Na začetku vasi je še vedno veliko gradbenega material, katerega je pustil Ginex po 

vstavljeni gradnji kanalizacije. Predsednik bo na Listi Trnovske in Banjške planote 

zahteval, da njeni svetniki podajo svetniško vprašanje na Mestni svet, kdaj načrtujejo 

povrnitev v prvotno stanje.  

 

Sklep: predsednik bo na sestanku Liste Trnovsko in Banjške planote zahteval od 

svetnikov sprožitev svetniškega vprašanja za Mestni svet MONG glede odvoza 

gradbenega materiala po ustavitvi gradnje kanalizacije v Čepovanu 

.  

- Pluženje-Joško Bratuž pove, da so poslali pogodbe v podpis. Sklenjene naj bi bile za 

dve leti. Pripomba je na sklepanje pogodb za dve leti. Sklepajo naj se za 1 leto. CPG je 

nameraval v traktorje, kateri bi plužili, vgraditi GPS, vendar so se lastniki pritožili, tako 

da so od te namere odstopili. 

- Olga-mrliški voz oz. blago na njem je prepereto oz. blago strgano. Predsednik meni, da 

ni smiselno vlagati v sanacijo ali nakup novega, saj Komunala sedaj vse pripelje s sabo. 

Predsednik  predlaga, da gredo pogledat voz, če je mogoče, kaj popraviti v lastni režiji. 

Povpraša pa se tudi Komunalo, ali ga oni sploh kaj rabijo, ko je pogreb. 

 

Sklep: predsednik in še član sveta pregledata mrliški voziček in ocenita možnost 

sanacije. 

 

- Vanja pove, da ima v torek Hermina-Ivanova 90 let. Nabavi se šopek ter čestitko. Se 

zmenimo še glede ure 

 

- Na steno gasilskega doma se je namestilo defibrilator. Tisti, ki imajo izpit za uporabo, 

ob klicu na 112, dobijo avtomatsko poziv. Jernej Petrovčič predlaga , da se obvesti 

krajane na oglasnih deskah o defibrilatorju. Predsednik predlaga, da se spomladi 

organizira usposabljanje, za krajane, ki želijo biti usposobljeni za uporabo. 



 

Sklep: krajane se obvesti o pridobitvi defibrilatorja v naši KS ter postopkov pri prvi 

pomoči. 

 

   

 

Zaključek seje: 21.30  uri                                                           

 

Zapisnikar: Mihaela Murovec                                                  Predsednik KS Čepovan: 

                                                                                                  Adrijan Kofol                                                

  


