
KRAJEVNA SKUPNOST ČEPOVAN 

Čepovan 66 

5253 ČEPOVAN 
 

Datum: 17.11.2016 

 

Z  A  P  I  S  N  I  K 

 

10. redna  seja  sveta  KS Čepovan, z dne 17.11..2016 ob 19.30 uri na sedežu krajevne skupnosti . 

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

Nadzorni svet:  

Odsotni: Dean Ušaj, Petrovčič Jernej, Mrak Kristjan. 
 

 

1. NASTOP PODOKNIČARJI 

 

Naslednji teden v soboto, 27.11.2016 ob17.00 je nastop kvarteta Podokničarji. Za njih se naroči 

narezek. Po nastopu se pripravi nekaj peciva ter pijačo. Za pripravo peciva se prosi nekaj žensk. Sok, 

vino je že od krajevnega praznika. Vabila se pošlje po pošti. 

 

 

2. točka – ZAKLJUČEK LETA 

 

Letos bi se za zaključek leta nabavilo darila za ljudi, ki pomagajo KS. Nabavi se buteljko vina 

in kozarček meda-375 g. 

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

 

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

se zahvali z manjšim darilom. 

 

 
 

 
 

3. točka – INVENTURNA KOMISIJA 

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

Predsednik: Miran Sedej 

Članica: Šuligoj Vanja 

Članica: Petrovčič Jernej 
 

Sklep: Inventurno komisijo v zgornji sestavi svet soglasno potrdi. 

 

 

 
 

  

4. točka – RAZNO 

 
- Začeli so z pripravami za izgradnjo ekološkega otoka. Stal bo na začetku vasi-pred 

tovarno.  

- Zadnje poplave so bile kar močne tudi na našem območju. Nujno bo potrebno sanirati 
hudournik, kateri je prestopil in poplavil hišo. Gre za del pri Emici, ker ji je poplavilo 

hišo. Problem je hudournik, ki pride iz hriba. Cevi so premajhne-ne požirajo vode. 



Potrebno je zamenjati cevi. Ta hudournik je v zasebni lasti, zato tudi služba zadolžena 

za hudournike noče posegat oz. sanirat tega dela.  

- Navoziti bo potrebno nekaj gramoza na določene poti ki so jih neurja uničila. 
- Skupna javna naročila-po novem naj bi vse KS sporočile načrtovana naročila za leto 

2017. To ni najbolj jasno. Poleg tega je tega tako malo po KS. Vseh nabav ne moreš 

načrtovat za celo leto naprej. 
- Olga je opozorila na dotrajanost oken, vrat na vežici. Oglasna deska je tudi že 

dotrajana. Glede na to, da je sedaj zima, bi to stvar izvedli spomladi. Oglasno desko bi 

se nabavilo novo-aluminjasto. Okna bi se zamenjalo s plastičnimi. Zunanja vrata pa bi 

se prebarvalo.  
- Pred pokopališčem so WC ter tisti prostor zraven. Je za pregledat in se pogovoriti, kaj 

bi se naredilo. Vsaj WC bi morali biti urejeni - z papirjem, čistili.  

- Iz Doma za ostarele za Gradišče so se ponudili za izvedbo predavanja o demenci. 
Predsednik predlaga, da se povežejo z Društvom upokojencev. KS pa bo pomagala pri 

izvedbi. 

- Pihalni orkester iz Vogrskega se je ponudil za nastop. Se je potrebno dogovoriti z 
njimi. 

- Javna razsvetljava po KS ni urejena. Bovcon sploh ne vzdržuje tekoče razsvetljave. Se 

ne odzove na klice krajanov. Predsednik pove, da bo poslal dopis s slikami-dokazili na 

MONG, na službo, ki je zadolžena za javno razsvetljavo.  
 

 

   
Zaključek seje: 21.30  uri                                                           

 

Zapisnikar: Mihaela Murovec                                                  Predsednik KS Čepovan: 

                                                                                                  Adrijan Kofol                                                


