
 KRAJEVNA SKUPNOST 

Č E P O V A N 

 
Datum:  28.02.2014 

 

Z  A  P  I  S  N  I  K 
 

19. redna  seja  sveta  KS Čepovan, z dne 25.02.2014 ob 19.00 uri na sedežu krajevne skupnosti . 

  

Prisotni člani sveta KS:  Adrijan Kofol, Klavdij Podgornik, Dean Ušaj, Aleš Bolčina, Boris Hojak,. 
Odsotni:  Katarina Pavlin, Nives Adamič: 

 

 

1. točka- LETNO POROČILO 2013 

 

Svet Krajevne skupnosti Čepovan je na svoji seji, dne 25.02.2014 obravnaval poročilo in 
povzetke ter predloge inventurnega elaborata za leto 2013. V letu 2013 je bilo realizirano 

25.988,31 EUR prihodkov ter 27.334,12 EUR odhodkov. Tako znaša  na 31.12.2013 presežek 

odhodkov nad prihodki 1.345,81 EUR. Zato svet KS Čepovan  sprejme naslednji  

 

Sklep: Svet Krajevne skupnosti Čepovan sprejme informacijo, seznanitev o 

inventurnem elaboratu za leto 2013, soglaša s predlogi in k njemu daje soglasje. 
 

 

2. točka – KRAJEVNI PRAZNIK 2014 

 

Na Krajevnem prazniku naj bi igral ansambel Primorski fantje, ki bo letos 13.9.2014. Strošek 

ansambla si bomo delili z PGD Čepovan. Dogovorjeno je, da pokrijemo vsak pol cene. 

 

Sklep: Svet KS Čepovan se strinja, da na Krajevnem prazniku nastopa ansambel Primorski fantje. 

 

 

   

3. točka – PRORAČUNSKA REZERVA 

 
Predsednik pove, da je ob koncu leta ostalo nekaj sredstev, in sicer 5.639,59 EUR, katero 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 – PROŠNJA IZ REBALANSA 

 
Predsednik pove, da je ob zadnjem žledolomu nastala škoda tudi na krajevnih poteh, katere je 

potrebno očistiti in sanirati. Predlaga, da se za ta namen zaprosi MONG za dodatna sredstva iz 

proračuna. Vsi člani sveta se s tem strinjajo.  

 

 

Sklep: Svet KS sprejme sklep da se zaprosi za dodatnih 5.000 evrov na postavki 23104-

Vzdrževanje krajevnih poti zaradi odpravljanja posledic žleda. 

 

 

 



 

 

Zaključek seje: 20.00  uri                                                           
 

Zapisnikar: Mihaela Murovec                                                  Predsednik KS Čepovan: 

                                                                                                  Adrijan Kofol                                                
  


