KRAJEVNA SKUPNOST KOVOR
GLAVNA CESTA 24
4290 TRŢIČ

Kovor, 16. 1. 2014

ZAPISNIK
1. REDNE SEJE SVETNIKOV KRAJEVNE SKUPNOSTI KOVOR,
ki je bila dne 16. januarja 2014, ob 17:30 uri,
v prostorih gasilskega doma v Kovorju

Prisotni člani: Jurij Košir, Franci Smolej, Šter Janez, Dobre Janko, Robert Pogačnik
in Marko Pernuš (seji se pridruţi ob 18:00)
Odsotni člani: Helenca Plevanč.
Priloge k zapisniku:
Priloga 1: Rebalans proračuna v KS Kovor za leto 2014.xlsx, ki je podana v datoteki.

Po uvodnem pozdravu in ugotovljeni sklepčnosti predsednik Franci Smolej, predlaga
v sprejem naslednji

Dnevni red:
1. Pregled sklepov 6. redne seje sveta KS Kovor z dne 5.12. 2013 in
potrditev zapisnika
2. Predlog rebalansa proračuna KS Kovor za leto 2014
3. Imenovanje komisije za popis osnovnih sredstev
4. Razno

ki je bil soglasno potrjen.

K1)
Zapisnik 6. redne seje sveta KS Kovor z dne 5.12.2013 da predsednik Franci Smolej
na glasovanje za potrditev. Člani sveta KS Kovor zapisnik soglasno potrdijo (5 za).
Predsednik KS Kovor, gospod Franci Smolej vse prisotne obvesti o aţurnem stanju
sprejetih sklepov.
Obdarovanje otrok in starostnikov v mesecu decembru je uspelo. Pri obdarovanju
otrok, ki je potekalo v večnamenski dvorani v gasilnem domu Kovor, se je pokazalo,
da takšni dogodki in prireditve resnično potrebujejo večji in primernejši prostor.
Predsednik sporoči, da je za postavitev javne razsvetljave pri podvozu v vasi Zvirče
dogovorjeno in bo osvetljena z napeljavo iz obstoječega električnega omreţja pri
avtobusni postaji. Luč naj bi zagorela spomladi.
Obenem bo podjetje Elektrolift d.o.o postavilo še en drog za razsvetljavo v naselju
Stagne, ostale luči v tem delu pa so zagorele pred nekaj dnevi.
Ureditev parkirišča na pokopališču poleg mrliške veţice je podprta s strani lokalnega
ţupnika. Potrebno bo urediti vsa najemna razmerja z vsemi dosedanjimi najemniki in
škofijo, z namenom, da se zemljišče da v najem Krajevni skupnosti Kovor. Ţupnik bo
obvestil g. Smoleja.
Adaptacija prostorov v mrliških veţicah bo izvedena spomladi s strani Komunalnega
podjetja Trţič.
Dobre Janko vsem svetnikom sporoči, da je ozvočenje v mrliških veţicah pri zadnjem
pogrebu, dne 30.12. prenehalo delovati. Svetniki se soglasno strinjajo, da je
popravilo problematičnega ozvočenja nujno potrebno. Popravilo bo izvedel gospod
Rutar.Za stroške popravila se predsednik dogovori z g. Rutarjem.
Sklep) Potrjen zapisnik 6. seje sveta KS Kovor z dne 5.12.2013. Urgentno se izvede
popravilo ozvočenja v prostorih mrliške veţice.
K2)
Predsednik vsem prisotnim sporoči trenutno stanje denarnih sredstev KS Kovor.
Stanje sredstev na dan 31.12.2013 je znašalo =334.273,56 €, od tega je vezanih
sredstev =250.000,00 €.
Prihodki v letu 2014 pa znašajo 333.877,93eur
Skupaj s prenosom iz 2013 je 668.151,49eur
V nadaljevanju predsednik predstavi vse dohodke v KS Kovor in naslova najemnin in
odškodnin za uporabo deponije Kovor ter dotacij iz Občine Trţič.
Sledi obrazloţitev odhodkov v KS Kovor. Iz naslova gradnje prizidka k gaslinemu
domu je planiranih =350.000,00 €. Dodana je postavka za projekt izgradnje
športnega igrišča v Zvirčah in v Kovorju, ki znaša 8.000,00 €. Postavka za postavitev
javne razsvetljave znaša =2.000,00 €. 20.000,00 € je planiranih za adaptacijo
zadruţnega doma v Kovorju, ki se bo izvedla v jeseni. Za makadamske ceste se
nameni sredstva v višini =5.000,00 €. Ostale postavke in njene vrednosti svetniki
sprejmejo v nadaljnji razpravi. Celoten rebalans je podan v Prilogi 1 z naslovom;
Rebalans proračuna v KS Kovor za leto 2014.xlsx.

Sklep)
Po končani razpravi svetniki soglasno potrdijo rebalans proračuna v KS Kovor za leto
2014 (6 ZA).
K3)
Predsednik vse prisotne seznani, da bo potrebno izoblikovati komisijo za popis
osnovnih sredstev. G. Smolej predlaga, da je komisija sestavljena sledeče. Za
predsednika imenuje Janeza Štera, za člana pa Jankota Dobreta in Jurija Koširja. Po
razpravi svetniki izoblikujejo sledečo komisijo za popis osnovnih sredstev.
Komisija za popis osnovnih sredstev sestoji iz naslednjih članov:
-Predsednik komisije; Jurij Košir, stanujoč Kovor, Cesta na Hudo 31,
-Prvi član komisije; Dobre Janko, stanujoč Zvirče, Zvirče 52,
-Drugi član komisije; Šter Janez, stanujoč Kovor, Graben 1.
Svetniki po razpravi izoblikujejo tudi komisijo za popis stanja denarnih sredstev,
obveznosti in terjatev na dan 31.12.2013.
Komisija sestoji iz naslednjih članov:
-Predsednik komisije:, Franci Smolej, stanujoč Kovor, Cesta na Brdo 18,
-Prvi član; Robert Pogačnik, stanujoč Zvirče, Zvirče 79,
-Drugi član; Janez Šter, stanujoč Kovor, Graben 1.
Sklep) Izvoljeni komisiji za popis osnovnih sredstev in popis stanja denarnih
sredstev, obveznosti in terjatev na dan 31.12. 2013 da predsednik na glasovanje.
Člani sveta KS Kovor soglasno izvolijo omenjeni komisiji (6 ZA).
K4)
Franci Smolej vsem prisotnim svetnikom sporoči, da se je dogovoril z vodjo
podruţnične osnovne šole Kovor. Po dogovoru so sklenili, da se za materinski dan
dobavi cvetje. Izbrali se bodo nageljni pri Trlej.
Predsednik prisotne seznani tudi z naslednjo situacijo. Pred nekaj časa so krajani
sporočili, da je po nepotrebnem in nenatančnem vodenju zašel tovornjakar, ki se je
zagozdil pod podvozom, ki se nahaja na cesti pod osnovno šolo Kovor. Predsednik je
ţe poslal pristojnim sluţbam na občino dopis, ki bi omogočal postavitev ustreznih
opozorilnih tabel, ki bi omejile prevoz vozil visokih nad tremi metri. Tako se v
prihodnosti podobna situacija nebi več pripetila. Predsednik je ţe dobil odgovor, da
bodo opozorilne znake postavili kmalu, do spomladi.
Šter Janez predstavi problematiko dovozne poti v Graben in ob enem povpraša
predsednika o trenutnem stanju. Gospod Smolej odgovarja, da je toţeča stranka
gospa Rogelj Marija zadevo proti gradnji ceste pravno izgubila. Gospod Smolej
posreduje tudi odgovor ţupana Občine Trţič, ki trdi da obstoječa cesta omogoča
prihod traktorja in sneţnega pluga do hiš v Grabnu. Šter Janez ponovno izpostavi, da
trenutna cesta in njeno stanje nikakor ne omogoča prihod reševalnih, policijskih in
gasilskih vozil do krajanov, ki ţivijo na tem področju. Robert Pogačnik predlaga, da
se spremlja trenutno finančno stanje na KS Kovor in če bo le to omogočalo
financiranje gre zadeva v sanacijo. Prisotni svetniki se soglasno strinjajo, da se

zadeva nenehno spremlja do spomladi in ob prvi naslednji seji nemudoma nameni
sredstva za ta namen. V ta namen za makadamsko ureditev ceste se nameni 5000 €,
ostalo razliko sredstev pa naj bi prispeva Občina Trţič.
Jurij Košir svetnikom sporoči, da so krajani izrazili ţeljo po odškodninskem zahtevku v
zadevi odlaganja smeti na deponijo Kovor. Krajani, ki stanujejo ob cesti, ki vodi na
deponijo so izrazili ţeljo, da bi bili v prihodnosti v ta namen upravičeni plačevanja
odvoza komunalnih odpadkov. Svetniki se strinjajo, da se v ta namen pošlje ustrezen
dopis ţupanu Občine Trţič in direktorju komunalnega podjetja Trţič.
Marko Pernuš poda predlog, da je varnostna ograja na podpornem zidu v spodnjem
delu loke potrebna sanacije. Potrebno bi jo bilo prebarvati. Člani se strinjajo, da
gospod Pernuš najde ustreznega izvajalca za potrebna dela.
Predsednik predlaga, da se za arhiv KS Kovor nabavi knjiga Stanislava Pesjaka
"Kovorske korenine" Predsednik se bo pozanimal o ceni ali morebitni donaciji knjige
za KS kovor
Sklep) Vsi navzoči se s predlogi strinjajo.
Vprašanj in pobud ni bilo več, zato se seja zaključi ob 18.40 uri.

Zapisal
Šter Primoţ

Predsednik KS Kovor
Franci Smolej

